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Atendente com uniforme 
do Poupatempo é 
flagrada em furto

Divulgação

Material apreendido com ourives

Thiago PASSOS

De acordo com os dados do 
Detran, 6.716 mil multas de 
trânsito que foram aplicadas 
aos rio-pretenses entre os me-
ses de fevereiro e novembro de 
2020 estão começando a ser 
desovadas este mês e devem 
pegar muitos motoristas de 
surpresa. As multas do Detran 
SP geralmente só são aplicadas 
com abordagem do condutor, 
como, por exemplo, falta de 
licenciamento, habilitação ven-
cida e embriaguez ao volante. O 
órgão estadual de trânsito não 
multa por meio de radar e nem 
autua em rodovias.    Pàg.A2

Detran vai desovar mais de 6 mil multas 
represadas de rio-pretenses em 2020

PREPARE O BOLSO

Uma atendente do Poupatem-
po furtou um produto de uma loja 
de cosméticos e a gerente do 
estabelecimento foi até o serviço 
da acusada durante o expediente 
cobrá-la.Caso aconteceu nesta 
segunda-feira .           Pág.A4

Ourives é preso com drogas, 
dinheiro e lista de clientes

Preso por violência 
doméstica quebra 
vidro da viatura 
A Polícia Militar foi acionada na 

manhã de ontem para ir até uma 
casa na Vila Ercília, para atender 
um caso de violência doméstica. 
Prendeu um acusado, que revolta-
do quebrou o vidro da viatura com 
uma cabeçada.     Pág.A4

Policiais Militares do 9° 
Baep – Batalhão de Ações Es-
peciais de Polícia prenderam 
em flagrante um ourives de 
28 anos por tráfico de drogas 
no bairro Ipiranga em Rio Pre-
to. Com o acusado a polícia 

apreendeu cocaína, balanças 
de precisão, embalagens para 
a droga, mais de R$ 8 mil em 
dinheiro e pelo menos duas lis-
ta de anotações com possíveis 
nomes de clientes e devedores 
do tráfico.             Pág.A4

Asilo investigado por fura-fila da vacina 
é fechado por falta de documentação

Rio Preto 
atinge mais 
de 11,7 mil 
vacinados

Segundo informações do 
promotor de justiça, Sérgio 
Clementino, responsável pelo 
caso, a Casa abriu no início do 
ano passado sem as devidas 
documentações. A Vigilância 

esteve no local para fazer visto-
ria e constatou diversas irregu-
laridades, interditando a Casa 
administrativamente, mas eles 
continuaram em funcionamen-
to e o MP foi acionado e entrou 

Segundo a Secretaria de Saú-
de, 8.557 pessoas, entre idosos 
institucionalizados e trabalhado-
res da saúde, foram imunizadas. 
Por receber as doses direta-
mente do Governo, o Complexo 
Funfarme não está incluindo no 
balanço. Com eles, a cidade tem 
no acumulado 11.747 pessoas 
já vacinadas.         Pág.A5

Impasse trava 
novamente 

formação de 
Comissões
A disputa pelo controle das 

Comissões Permanentes da 
Câmara de Rio Preto ganhou 
capítulos dignos de novela 
mexicana durante a sessão 
nesta terça-feira, com acusa-
ções de vetos ao nome dos 
oposicionistas e sem acordo. 
Apenas a Comissão de Meio 
Ambiente conheceu seus 
membros.                Pág.A3

Pág. A3

Contribuinte vai pagar 
‘fatura’ prometida aos 

parlamentares 
do Centrão

Pinato é cotado 
para assumir 
Ministério no 

governo Bolsonaro
“Alguns colegas do centrão 

colocaram meu nome a dis-
posição para assumir algum 
ministério, mas não temos 
acordo nenhum até o momen-
to, nem com o presidente, 
nem com o partido”, afirmou 
o deputado.             Pág.A3

com pedido de liminar para a 
interdição, que foi concedido 
e teve o prazo final ontem. O 
asilo é o mesmo investigado 
por ter um caso de fura-fila na 
vacinação da Covid.   Pág.A3.

VACINA
Complexo Fun-
farme recebeu 

ontem cerca de 
7 mil doses da 

vacina Coronavac 
para imunização 

dos profissio-
nais da saúde.            

Pág.A5

BARES
Empresário 

usa tribuna da 
Câmara on-

tem para pedir 
apoio ao setor 
de bares. Su-
geriu projetos 

reduzindo taxas 
e impostos para  

que empresas 
consigam so-

breviver devido 
à pandemia             

Pág.A3
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RIO PRETO

Detran começa desovar mais de 6 mil 
multas de trânsito represadas em 2020

De acordo com os dados do 
Detran, 6.716 mil multas de 
trânsito que foram aplicadas 
aos rio-pretenses entre os me-
ses de fevereiro e novembro de 
2020 estão começando a ser 
desovadas este mês e devem 
pegar muitos motoristas de 
surpresa.

As multas do Detran SP ge-
ralmente só são aplicadas com 
abordagem do condutor, como, 
por exemplo, falta de licencia-
mento, habilitação vencida e 
embriaguez ao volante. O órgão 
estadual de trânsito não multa 
por meio de radar e nem autua 
em rodovias.

Somando com as outras 
cidades do Estado de São 
Paulo, o total de notificações 
é de 919.853 mil, sendo que 
179.456 mil já foram enviadas 
e outras 740.397 mil noti-
ficações serão enviadas até 
setembro de 2021.

O prazo respeita os dez 
meses após o cometimento da 
infração, conforme consta na 
resolução do Contran (Conselho 

Nacional de Trânsito) e essas 
notificações serão distribuídas 
seguindo um cronograma, res-
peitando o prazo máximo que é 
até setembro.

As 740.397 mil infrações 
que estão sendo enviadas 
dizem respeitos aos meses 
entre fevereiro e novembro de 
2020, período esse em que os 
prazos estavam suspensos pelo 
Contran por conta da situação 
de pandemia. A partir de 1 de 
dezembro de 2020 esses pra-
zos já voltaram à normalidade.

O Detran SP alerta que não 
é preciso se deslocar até uma 
unidade da instituição ou até 
o Poupatempo para buscar 
informações, pois os envios 
respeitarão os prazos para de-
fesa de autuação, indicação de 
condutor e recursos.

De acordo com CTB (Código 
de Trânsito Brasileiro), para 
apresentar defesa prévia ou 
indicação de condutor, o prazo 
é de 15 dias a contar da data 
da expedição da notificação. 
No caso de interposição de re-
curso, o prazo é de 30 dias em 
primeira instância na Jari (Junta 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Segundo dados do 
Detran, mais de 6 mil 
multas ficaram repre-
sadas no ano passado 
e começam ser envia-
das aos motoristas de 
Rio Preto

Arquivo DHOJE

OLIMPIA Comando da GCM vai a Campinas 
conhecer curso preparatório

O comando da Guarda 
Civil Municipal (GCM) da 
Estância Turística de Olím-
pia, dando continuidade ao 
trabalho de estruturação do 
efetivo, esteve, na última 
semana, em Campinas para 
retomar as tratativas para 
a realização dos cursos de 
capacitação na  Academia 
Preparatória da Guarda Mu-
nicipal de Campinas.

Na oportun idade,  o 
comandante da GCM de 
Olímpia, Major PM Edson 

Rodrigues de Oliveira, e o 
coordenador operacional 
da GCM, Atair de Carvalho 
Filho, foram recebidos pelo 
comandante da GCM de 
Campinas, Márcio Frizarin, 
a quem foi entregue o ofício 
para a formalização do con-
vênio de capacitação.

O efetivo da GCM de 
Olímpia será composto por 
45 homens e 5 mulheres. 
Os aprovados no concurso 
da Guarda Municipal de 
Olímpia, após formalização 
oficial  do convênio, farão, 
em Campinas, os cursos 
de Formação e Atualização 

para Guardas Municipais e 
de Formação de Instrutores 
para profissionais.

A capacitação estava 
prevista para 2020, po-
rém, devido à pandemia do 
Coronavírus, precisou ser 
adiada. Além disso, houve 
ainda mudanças adminis-
trativas em Campinas, tendo 
em vista os novos gestores 
vencedores das eleições 
municipais. Agora, com 
as tratativas retomadas e 
em andamento, a GCM de 
Olímpia aguarda o agen-
damento do curso o mais 
breve possível.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Supermerdado anunciou mais uma loja em Rio Preto

Divulgação

R$ 10 MILHÕES
Supermercado vai usar prédio do antigo 

Maranhão e deve gerar 15 empregos

O Grupo Muffato anunciou 
o lançamento da 5ª unidade 
do Super Muffato, em São 
José do Rio Preto - a 12ª loja 
no interior de São Paulo. A 
nova loja ficará entre as ruas 
General Glicério e Redentora, 
no prédio que antes era do 
Supermercado Maranhão.

O empreendimento con-
tará com um investimento 
de R$ 10 milhões e deverá 
ser entregue em três meses. 
A expectativa é de que 150 
empregos diretos sejam gera-
dos. A seleção de funcionários 
está prevista para começar 
em 30 dias.

A nova loja será a primeira 
do Grupo no conceito gour-
met, no estado. Este modelo 
já foi lançado em 2016, 
no Paraná, e replicado em 
diversas unidades. A nova 
unidade contará com centro 
de compras, restaurante, de-
licatéssen e estacionamento.

“Rio Preto é, sem dúvida, 
uma das praças mais impor-

tantes para a rede. Queremos 
oferecer uma loja moderna 
e ágil. Será mais compacta, 
devido a estrutura do prédio e 
irá priorizar compras rápidas, 
contando com serviços de 

autocaixa (self checkout) para 
até 15 itens. Este é um ponto 
estratégico, o qual “namorá-
vamos” há mais de um ano. 
Deu certo!”, afirmou Ederson 
Muffato, diretor do Grupo.

Da REPORTAGEM 

Administrativa de Recurso de 
Infração) ou em segunda ins-
tância ao Cetran-SP (Conselho 
Estadual de Trânsito de SP).

As multas aplicadas pelo 
Detran SP podem ter seus re-
cursos executados pelo portal 
www.detran.sp.gov.br ou pelo 
aplicativo do Poupatempo Di-
gital. No caso do recurso de 
indicação de condutor, também 
tem a opção de ser feito via 
Correios.

A CHN (Carteira Nacional de 
Habilitação) pode receber até 
20 pontos e são válidos por 12 
meses. Após este período, caso 
não seja ultrapassado o limite 
máximo, os pontos são excluí-
dos automaticamente.

Divulgação

EMPREGO
Balcão tem 399 vagas 

abertas para contratação

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto está oferecendo 
399 vagas de trabalho nesta 
terça-feira (2).

As principais vagas ofe-
recidas são para, Vendedor 
(20), Repositor (20), Servente 
(10), Pedreiro (10), Auxiliar 
de Serviços Operacionais 
(10), Técnico de Instalação 
de TV a Cabo (10), Corretor 
de Seguros Home Office (10), 
Consultor de Vendas (10), 
Operador de Crédito (5), Ins-
talador de Ar Condicionado 
(5), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio disponíveis, que 
são: Atendimento (9), Admi-
nistração (2), Marketing (1), 
Pedagogia Infantil (1), Almo-
xarifado (1), Letras -Espanhol 
(1), Designer Gráfico (1), 
Redator e Social Média (1). 
Há também 17 oportunidades 
de primeiro emprego para 
estudantes no ensino médio.

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 

cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da 
Prefeitura no www.riopreto.

sp.gov.br/balcaoempregos e se 
candidatar as vagas oferecidas 
enviando os currículos.

Janaina PEREIRA

Balcão oferece 399 vagas de emprego

Divulgação
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Povo paga ‘fatura’
O deputado Alexandre Frota (PSDB, foto) disse ao jornal El 

País que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abriu os cofres 
para atender a bancada do Centrão, com o objetivo de eleger 
os presidentes da Câmara Federal e do Senado. Frota disse 
que eram 250 deputados e 35 senadores, com promessa de 
liberar R$ 3 bilhões em emendas parlamentares, o que já não 
é novidade. Arthur Lira (PP-AL) foi eleito presidente da Câmara, 
com 302 votos e, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), do Senado, 
com 57 votos. Os números mostram que a fila de deputados e 
senadores cresceu na reta final. Para ganhar a Presidência da 
Câmara eram necessários 257 votos e para o Senado, 41. É um 
sinal que a ‘isca’ da bondade funcionou e muitos parlamentares 
pularam no barco na última hora. Agora, se Bolsonaro não cum-
prir a promessa será abandonado sem piedade. Como chefe do 
Centrão, Lira está com a faca e o queijo na mão, porque pedido 
de impeachment é o que não falta na gaveta da Presidência, 
mais de 60. A ‘fatura’, portanto, será paga pelo contribuinte. 
Este é o País que ‘avança’, sempre!

Peleja
A vacinação no País pode 

ser comparada à uma pele-
ja, que não dá para proteger 
todo mundo do frio. No 
caso em questão, não tem 
vacina para todos porque o 
governo central não se pro-
gramou para comprar doses 
suficientes para imunizar 
a população. Como vacina 
ainda é rara também em 
Rio Preto, a Prefeitura segue 
orientação para priorizar 
os profissionais da área da 
saúde, o que é justo. Nega-
cionistas que não acredita-
vam na vacina, agora são os 
primeiros a tentar furar a fila 
para receber o imunizante. 
De olho neles…

Mexe com ego
A vitória de Arthur Lira (PP-AL) para presidente da Câmara 

mexeu com o ego de muitos leitores que questionaram, inclu-
sive, a festa que ele promoveu na madrugada de ontem para 
comemorar a vitória com seus pares. Os 302 parlamentares que 
votaram nele e também os puxa-sacos compareceram ao evento 
festivo. Máscara só quando os nobres parlamentares estão na 
frente das câmeras, porque durante a festança, o adorno, que 
evita propagar o vírus, foi colocado nos bolsos ou nas bolsas. O 
novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), nascido 
em Porto Velho (RO), já adquiriu os trejeitos dos mineiros: fala 
mansa, com semblante pacificador, porém, especialistas que 
acompanham a política na capital federal adiantam que o ron-
doniense não é tão manso como aparenta. Bolsonaro, portanto, 
terá que andar no fio da navalha. Analisando o quadro, um leitor 
comentou: “Tudo como dantes no quartel de Abrantes”, ou seja, 
nada mudou!

Dupla do DC
Após reunião realizada 

recentemente na Capital, 
com José Maria Eymael, 
expoente morubixaba do 
Democracia Cristã, Adilson 
Feliciano disse que continua 
como presidente do partido 
em Rio Preto e também 
como coordenador-geral da 
sigla nos 109 municípios da 
região. A meta do partido, 
segundo ele, é formar uma 
dupla competitiva com o in-
tuito de disputar as eleições 
para deputado estadual e 
federal em 2022. Feliciano 
não declinou nomes, no en-
tanto, disse que a dupla será 
escolhida a dedo para repre-
sentar a sigla na região.

Avassaladora
O presidente do MDB 

local, Pedro Nimer, disse 
que a vitória avassaladora do 
alagoano Arthur Lira sobre o 
seu amigo e companheiro 
de partido Baleia Rossi, só 
foi possível graças a inter-
ferência do Planalto. Afinal, 
Lira obteve 302 votos e, 
Rossi, 145. A diferença 
foi estratosférica. Como a 
vitória já está consumada, 
Nimer disse que espera que 
Lira encabece a proposta 
da reforma tributária para 
alavancar a economia do 
País. Sobre o amigo Rossi, 
disse que ele saiu fortalecido 
pela visibilidade que obteve 
na disputa.

Das antigas
A visita dos secretários do 

governo Edinho Araújo (MDB) 
a São Paulo, Manuel Gon-
çalves (Habitação) e Pedro 
Nimer (Emcop) nos remete 
a um passado já distante. 
Com as ferramentas tec-
nológicas disponíveis hoje, 
não mais se justifica, já que 
o deslocamento é um risco 
que pode propagar o vírus 
neste período de plena pan-
demia. Tudo pode ser feito de 
forma online e também evita 
despesas extras. Gonçalves 
e Nimer, no entanto, são 
da antiga: a conversa com 
o secretário estadual Flávio 
Amary (Habitação) foi olho 
no olho!

Voando baixo
A política rio-pretense 

vai ganhar novo reforço na 
disputa por cargo eletivo 
nas eleições do ano que 
vem. O conhecido promotor 
Marcos Lélis já está se pre-
parando para alçar novo voo 
e o norte é brigar por uma 
cadeira na Câmara Federal. 
Segundo um interlocutor, o 
promotor ainda não definiu 
o partido que irá se filiar, 
porém, já dá para fazer uma 
previsão de que ele entrará 
no ninho dos tucanos. Aliás, 
nas eleições municipais o 
filho dele, advogado Marcel 
Lélis, concorreu a uma vaga 
na Câmara pelo PSDB. A 
conferir!

Na cola
A Frente Parlamentar de 

Combate à Covid-19 forma-
da na Câmara para acom-
panhar a vacinação contra a 
infecção promete pegar no 
pé dos gestores da saúde a 
fim de evitar a degradante 
“fura-filas”. Estão na lista 
dos vereadores o andamento 
da vacinação no Hospital de 
Base, na Santa Casa e tam-
bém o setor que compete à 
Secretaria da Saúde. Sob o 
comando da vereadora Kari-
na Caroline (Republicanos), 
os legisladores vão se reunir 
com os representantes des-
sas instituições para analisar 
a lista dos profissionais já 
vacinados.

NA CÂMARA

Impasse trava mais uma vez 
formação de Comissões

A disputa pelo controle das 
Comissões Permanentes da 
Câmara de Rio Preto ganhou 
capítulos dignos de novela me-
xicana durante a sessão nesta 
terça-feira, com acusações de 
vetos ao nome dos oposicio-
nistas e sem acordo. Apenas 
a Comissão de Meio Ambiente 
conheceu seus membros, já 
que os trabalhos foram encer-
rados as 20h em função das 
restrições do Plano São Paulo.

O presidente Pedro Roberto 
(Patriota) convocou os verea-
dores para Sessão Extraordi-
nária na próxima quinta-feira, 
as 16 horas, para concluir os 
trabalhos.

A presidência da Comis-
são de Meio Ambiente será 
do vereador Bruno Marinho 
(Patriota), que terá como 
membros Claudia De Giuli 
(MDB) e Renato Pupo (PSDB). 

Antes da votação, às 19 horas 
o presidente Pedro Roberto 
anunciou intervalo de 10 mi-
nutos e determinou que asses-
sores deixassem as galerias do 
legislativo. A pausa totalizou 
aproximadamente 40 minutos 
sem nenhum acordo.

O vereador João Paulo Rillo 
(PSOL) chegou a relatar o veto 
total aos nomes dos opositores. 
“Estou aqui para trabalhar, não 
ofendo ninguém, mas é muito 
duro escutar que qualquer ve-
reador pode ser presidente de 
comissão, exceto os vereadores 
Rillo, Pupo e Jorge”, relatou as 
parlamentares na tentativa de 
garantir presidência da Comis-
são de Cidadania.

O vereador Paulo Paulera 
(PP) relatou que o grupo que 
integra a base de apoio do 
prefeito chegou a oferecer a 
presidência das Comissões 
de Comunicação, Família e 
Infância e Juventude, aos ve-

Thiago PASSOS 

Bares pedem que vereadores estudem projetos de ajuda 

O proprietário de dois bares 
em Rio Preto, Alexandre Zanin 
utilizou a Tribuna da Câmara 
representando os associados 
do Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares 
(Sinhores) para pedir o empe-
nho dos vereadores e garantir 
o emprego de milhares de 
trabalhadores.

Segundo ele, algumas 
ações dos vereadores podem 
ajudar como projetos que 
deem isenção de impostos ao 
setor como no IPTU e taxas de 
funcionamento.

Segundo Zanin, as varia-
ções do Plano São Paulo têm 
colocado em risco o emprego 
de milhares de trabalhadores, 
assim como condenando di-
versos estabelecimentos ao 

fechamento.
“O estado de São Paulo é 

o mais restritivo, e Rio Preto 

pegar um exemplo ruim de um 
determinado estabelecimento 
e punir todos os empresários 
do setor, que se puna aqueles 
que não estão atendendo as 
normas”, destacou.

O empresário relembra o 
sofrimento a imposição de 
fase vermelha durante o final 
do ano, e que resultou em 
grandes prejuízos. “Tivemos 
um dezembro onde parte das 
empresas não tiveram condi-
ções de pagar o 13º, fecharam 
nossos estabelecimentos na 
semana entre Natal e Reveillon 
que são as principais semanas 
para nós, e mantiveram as 
restrições agora em janeiro”, 
lamentou.

Pelo menos quatro vere-
adores usaram a palavra e 
prestaram apoio durante a fala 
do empresário.

Thiago PASSOS 

é uma das cidades com mais 
restrições no tocante aos res-
taurantes e bares, não se pode 

Thiago PASSOS

CRISE NO SETOR

ORDEM JUDICIAL

Alexandre Zanin utilizou a Tribuna da Câmara ontem

readores Robson Ricci e Karina 
Caroline respectivamente. “Nós 
oferecemos opção de acordo, 
mas eles queriam muito mais, 

democracia é isso, é decidido 
no voto, e nós temos maioria, 
então decidiremos no voto”, 
relatou.

Thiago PASSOS

Asilo investigado por fura-fila 
da vacina é fechado por 
falta de documentação

Casa de repouso na região 
central de Rio Preto foi interdi-
tada pela Vigilância Sanitária 
a pedido do Ministério Público 
ontem. O estabelecimento, 
que é o mesmo que tem a 
proprietária investigada por 
inserir indevidamente na lista 
de vacinação de idosos contra 
a Covid o nome de dois filhos, 
foi fechado por falta de docu-
mentação. 

Segundo informações do 
promotor de justiça, Sérgio 
Clementino, responsável pelo 
caso, a Casa abriu no início do 
ano passado sem as devidas 
documentações. A Vigilância 
esteve no local para fazer visto-
ria e constatou diversas irregu-
laridades, interditando a Casa 
administrativamente, mas eles 
continuaram em funcionamen-

to e o MP foi acionado.
“Instauramos um inquérito 

que eles também não res-
peitaram. Então entramos na 
Justiça e conseguimos uma 
liminar dando o prazo de 15 
dias para que eles retirassem 
todos os idosos do local e não 
reabrirem enquanto não tive-
rem a devida documentação”, 
explica o promotor.

O prazo para o asilo cumprir 
a liminar de transferência dos 
idosos terminou nesta terça-
-feira (2) e a casa foi interdita-
da. A reportagem foi até o local 
e constatou o cartaz avisando 
sobre a interdição.

De acordo com a Vigilância 
Sanitária de Rio Preto, a clínica 
foi interditada por descumprir 
as normas que exigem os 
requisitos mínimos para o 
funcionamento. “A interdição 
sanitária exige uma complexa 
tarefa dos poderes executivo 
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e judiciário. Foram tomadas as 
devidas providências para fazer 
a retirada dos idosos”, diz a 
nota da Vigilância.

Os idosos que estavam na 
Casa de Repousos tiveram que 
ser retirados por suas famílias. 
A Assistência Social do Municí-
pio informou que teve acesso à 
lista das famílias e avisou sobre 
o ocorrido. “A Assistência só 
avisou as famílias, não mexeu 
com ninguém. Por enquanto 

nenhuma família ou idosos que 
estava na clínica está a cargo do 
município”, respondeu em nota.

O DHoje entrou em contato 
com o advogado da Casa de 
Repouso que disse, por tele-
fone, não ter autorização para 
conceder entrevista sobre o as-
sunto. Foi mandado um e-mail 
pedindo mais detalhes do caso, 
conforme acordado entre a re-
portagem e o advogado, mas o 
mesmo não deu retorno.

Instauramos um inquérito que eles também 
não respeitaram. Então entramos na Justiça e 
conseguimos uma liminar dando o prazo de 15 
dias para que eles retirassem todos os idosos 
do local e não reabrirem enquanto não tiverem 

a devida documentação

“

”

Fausto Pinato é cotado para comandar Ministério de Bolsonaro

A possivel recriação do Mi-
nistério de Desenvolvimento, 
Industria e Comércio Exterior 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
colocou o deputado federal 
Fausto Pinato (PP) como nome 
cotado pelo centrão para co-
mandar a pasta.

A informação foi publicada 

inicialmente pelo jornalista 
Guilherme Amado da CBN, e 
confirmada por Pinato. “Alguns 
colegas do centrão colocaram 
meu nome a disposição para 
assumir algum ministério, mas 
não temos acordo nenhum até 
o momento, nem com o pre-
sidente, nem com o partido”, 
afirmou.

O deputado é presidente da 

Frente Parlamentar BRICS, que 
tem o objetivo de fortalecer as 
relações entre os países mem-
bros do grupo de cooperação 
política, econômica e financeira 
formado pelo Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul, mas 
ganhou destaque comandando 
a Frente Parlamentar Brasil-
-China no Congresso Nacional, 
exercendo papel de destaque 

nas ações de incentivo econo-
mico nas relações comerciais 
entre os dois paises.

“Tenho otima relação com 
os integrantes do BRICS e prin-
cipalmente com a China, lutei 
contra a polarização americana 
visando dominar os principais 
mercados do mundo em um 
momento que o Trump fazia o 
que queria”, finalizou.

Thiago PASSOS 

CENTRÃO INDICOU

Impasse trava mais uma vez formação de Comissões
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PERTUBAÇÃO

Dois casos de perturbação 
de sossego foram registrados 
em Rio Preto. O primeiro, 
aconteceu no bairro Romano 
Calil, na Rua Ministro Mario 
Guimarães na madrugada 
desta segunda-feira (1). Uma 
mulher de 48 anos registrou 
boletim de ocorrência contra 
seu vizinho alegando que ele 
tem em sua residência, que 
é parede meia com a casa 
dela, vários passarinhos e que 
começam a cantar e piar “não 
deixando dormir e descansar 
dignamente”.

Segundo a mulher, já ten-
tou conversar amigavelmente 
com o vizinho mas ele diz que  
os pássaros são legalizados e 
chegou até a acionar a Polícia 
Ambiental que já teria verifica-
do a legalidade dos mesmos. 
A mulher, afirmou ainda que 
em virtude do vizinho não 
tomar providências quanto 
ao canto e pio dos passari-
nhos registrou o boletim de 
ocorrência.

Em outro caso, dessa vez 
no bairro Jardim Nazareth 
um músico de 36 anos que 
mora na Rua Jaime Spinola 
de Castro reclamou com o 
vizinho que mora de fundos na 
Rua Professor Francisco Felipe 
Caputo que ele estava fazendo 
um churrasco com durante o 
sábado (30) para domingo 
(31) com muitos gritos e som 
alto. Irritado com a reclama-
ção o vizinho jogou uma pedra 
contra o músico lhe acertando 
a perna esquerda.

Segundo a vítima o homem 
que estava realizando o chur-
rasco ainda partiu para cima 
dele lhe dando três golpes 
com um caibro acertando as 
costas por diversas vezes e 
o braço esquerdo. O vizinho 
ainda teria falado que iria pe-
gar um revólver para matar a 
vítima. As agressões só para-
ram quando a mãe do músico 
chegou na residência.

A vítima então acionou a 
Polícia Militar que foi até o 
local e orientou ao músico a 
fazer boletim de ocorrência. 
Esse caso foi registrado na 
Central de Flagrantes como 
ameaça e lesão corporal.

Vizinha irritada 
com cantar 

dos pássaros 
registra queixa 

na polícia
Janaína PEREIRA

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 
natural de Olímpia/SP, faleceu aos 79 anos 
de idade. Era casada com Sr. Joel Francisco 
Pereira e deixa os fi lhos James, Josiane e 
Joelina. Foi sepultada no dia 02/02/2021 às 
11:00, saindo seu féretro do velório da Cape-
las Prever para o cemitério São João Batista.

WILSON SUCCI, natural de São José do 
Rio Preto/SP, faleceu aos 78 anos de idade. 
Era viuvo da Sra. Anna Munhoz Succi e deixa 
os fi lhos Luciano Munhoz e Carlos Henrique. 
Foi sepultado no dia 02/02/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório do Jardim da 
Paz para cemitério Parque Jardim da Paz.

JOÃO PAULO DA SILVA, natural de 
Tanabi/SP, faleceu aos 58 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Sueli Aparecida Tavares 
da Silva e deixa os fi lhos Marcos Paulo e 
Itamar. Foi sepultado no dia 02/02/2021 às 
13:00, saindo seu féretro do velório de Meri-
diano para cemitério municipal de Meridiano.

DAVID MARQUES DE ALMEIDA, natural 
de Portugal, faleceu aos 90 anos de idade. 
Era viuvo da Sra. Maria Aparecida de Oliveira 
Almeida e deixa os fi lhos Suez Elizabeth 
de Oliveira Almeida. Foi sepultado no dia 
02/02/2021 às 16:00, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para cemitério 
Parque Jardim da Paz.

HELIO PEREIRA, natural de Fernandó-
polis/SP, faleceu aos 69 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Julia Elias Pereira e deixa 
os fi lhos Fabio Renato e Carlos Eduardo. 
Foi sepultado no dia 02/02/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para cemitério São João Batista.

GERSON TEIXEIRA DUARTE, natural 
de Comendador Gomes/MG, faleceu aos 
93 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Genice Leonel Duar te e deixa os filhos 
Gersonei, Gersione, Donizeth, Elizete, Maria 
Catarina, Aristides e Arlete. Foi sepultado no 
dia 02/02/2021 às 13:00, saindo seu féretro 
do velório da Capela do Prever para cemitério 
Parque Jardim da Paz.

MARIA PEREIRA LOPES, natural de 
Onda Verde/SP, faleceu aos 89 anos de 
idade. Era viúva do Sr. Antônio Lopes e 
deixa os fi lhos Nelson, Dorival Aparecido, 
Valdemar Aparecido e Neuza. Foi sepultado 
no dia 02/02/2021 às 11:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
cemitério municipal de Talhado.

  FALECIMENTOS

Ourives é preso por tráfico 
com lista de clientes e 
R$ 8 mil em dinheiro

Policiais Militares do 9° 
Baep – Batalhão de Ações Es-
peciais de Polícia - prenderam 
em flagrante um ourives de 
28 anos por tráfico de dro-
gas no bairro Ipiranga em Rio 
Preto. Segundo informações 
do boletim de ocorrência o 
caso aconteceu nesta segun-
da-feira (1) por volta das 16h 
da tarde quando os policiais 
durante patrulhamento pelo 
bairro suspeitaram de um ho-
mem  conduzindo um veículo 
VW Jetta preto e realizaram 
uma abordagem na Rua Josina 
Teixeira de Carvalho. Em busca 
pessoal foram achadas com o 
ourives três porções de cocaína 
e um aparelho celular Xiaomi.

Questionado pelos policiais 
o ourives confessou que estava 
traficando e que estava indo re-
alizar uma entrega, que vendia 
a droga por R$ 50  e que tinha 

mais droga escondida em casa, 
os policiais então foram até  a 
residência do homem na Rua 
Gabriela Rodrigues de Moura e 
localizaram no guarda-roupas do 
rapaz mais 10 porções de coca-
ína, sendo duas maiores, duas 
médias e seis menores, além de 
apetrechos para embalo, duas 
tesouras, folhas de caderno 
com anotações, duas balanças 
de precisão e a quantia de R$ 
8.036,00 em dinheiro.

A polícia encontrou ainda 
mais um aparelho celular da 
marca Samsung. O ourives en-
tão explicou que um celular era 
de uso pessoal e o outro era 
para comercializar as drogas. A 
droga total encontrada em 13 
porções pesou 328 gramas.

O ourives foi preso e apre-
sentado na Central de Flagran-
tes, onde preferiu permanecer 
calado. Ele ficará a disposição 
da justiça. A droga e todo ma-
terial encontrado com o ourives 
além do veículo foi apreendido.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Droga, dinheiro e lista de anotações de possíveis clientes apreendidas na hora da 
prisão do ourives

Divulgação

ATENDIA DELIVERY

LOJA NO CENTRO CONTRA MULHER
Jovem é preso por 

violência doméstica

A Polícia Militar foi acio-
nada na manhã de ontem (1) 
para ir até uma casa na Vila 
Ercília, em São José do Rio 
Preto, afim de atender um 
caso de violência doméstica.

Chegando ao local, os po-
liciais conversaram com a víti-
ma, uma mulher de 20 anos. 
Ela disse que o homem, de 19 
anos, com quem convive em 
união estável, teria chegado 
em casa bastante alterado 
devido ao uso de álcool e teria 
feito ameaças. Em seguida ele 
foi para o quarto para dormir. 
Ela falou que na última sexta-
-feira, 29 de janeiro, ele teria 
a agredido.

Dentro da residência os 
militares encontraram o ho-
mem dormindo, e ao ser 
acordado, os PMs perceberam 

que ele estava sob efeito de 
droga. Bastante alterado, 
ele precisou ser algemado e 
colocado na viatura policial. 
Depois que já estava dentro 
do veículo, ele começou a 
dar chutes contra o vidro, o 
que levou os militares a alge-
marem os pés do rapaz. Ele, 
ainda bastante alterado, teria 
dado uma cabeçada no vidro, 
que quebrou.

A vítima falou também que 
no dia de ontem ele, como 
estava bastante alterado, teria 
pulado o muro da residência 
para entrar.

O rapaz foi levado para a 
delegacia e preso em flagran-
te. Em seguida, a prisão foi 
convertida em preventiva e ele 
está à disposição da justiça. O 
caso foi registrado como ame-
aça, dano qualificado, vias de 
fato e violência doméstica.

Janaína PEREIRA

Atendente com o uniforme do 
Poupatempo é flagrada furtando

Uma atendente do Poupa-
tempo furtou um produto de 
uma loja de cosméticos e a 
gerente do estabelecimento 
foi até o serviço da acusada 
durante o expediente cobrá-
-la. Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o caso 
aconteceu nesta terça-feira (1) 
por volta das 14h50.

A gerente viu pelas imagens 
da câmera de segurança da 
loja que a mulher usava uni-
forme do Poupatempo e abriu 
uma embalagem pegando 
uma cartela de cílios postiços 
da loja, colocou dentro de sua 
bolsa e saiu sem pagar.

Segundo a gerente da loja 
de cosméticos, ela foi até o 
Poupatempo e falou com uma 
superior da funcionária, e que 
não iria levar o caso até a 

polícia. Ainda de acordo com a 
gerente, ela só queria receber 
o valor do produto furtado pela 
atendente que era R$ 39,90.

A gerente ainda disse aos 
policiais que não lhe deram 
autorização para falar com a 
acusada e por isso a polícia foi 
acionada. Com a chegada da 
PM no Poupatempo, a funcio-
nária  foi chamada em um au-
ditório local mais reservado e de 
momento negou o furto, porém 

sua bolsa que estava trancada 
em um armário com cadeado 
foi revistada pela polícia e foi 
localizado o produto furtado da 
loja de cosmético.

Tanto a funcionária do Pou-
patempo quanto a gerente da 
loja foram até a Central de 
Flagrantes para prestar depoi-
mento. O produto furtado foi 
devolvido a loja e ninguém foi 
preso. O caso foi registrado 
como furto.

Janaína PEREIRA Arquivo DHOJE

DEU B.O.
Carpinteiro empresta moto para amigo 
comprar droga e comunica falso roubo

Policiais do 9° Baep – Ba-
talhão de Ações Especiais 
de Polícia foram acionados 
via Copom para atender uma 
ocorrência de roubo de moto-
cicleta Honda Biz.

Segundo informações 
do boletim de ocorrência, o 
caso aconteceu por volta das 
11h20 desta segunda-feira 
(01), no cruzamento das Ruas 
Bassit Feres Bassit e César 
Pupim, no bairro João Paulo 
II, em Rio Preto.

As informações passadas 
aos policiais era que o assal-
tante, um homem negro, que 
usava camiseta cinza, boné 
verde, bermuda e pochete ca-

muflada e ainda portava uma 
faca para ameaçar a vítima, 
um carpinteiro de25 anos, 
roubou a moto e tomou rumo 
ignorado.

Em patrulhamento osten-
sivo pelo bairro João Paulo 
II, os policiais localizaram a 
moto com um homem com as 
mesmas características que 
no momento da abordagem 
estacionou a moto e fugiu a 
pé, porém foi capturado.

O homem de 24 anos,  
relatou aos policiais que tinha 
pegado a moto para comprar 
drogas, porém tinha usado o 
dinheiro consumindo crack 
e que venderia o veículo. O 
rapaz então  foi encaminhado 
para a Central de Flagrantes.

Janaína PEREIRA O carpinteiro compareceu 
ao Plantão Policial prestou 
depoimento e confirmou a 
versão que tinha contado aos 
policiais. Em seguida,  ele caiu 
em contradição e acabou con-
fessando que tinha entregado 
a moto e o capacete para o 
homem ir comprar drogas, 
porém como o rapaz tinha 
demorado muito ficou deses-
perado acionando a PM pelo 
190 e disse que tinha sido 
vítima de roubo. Diante dos 
fatos, os dois foram ouvidos 
e liberados.

O caso foi registrado como 
comunicação falsa de crime 
ou contravenção e será in-
vestigado por inquérito  pelo 
Distrito Policial da área.

Arquivo DHOJE

Caso foi registrado na Central de Flagrantes

NO SÃO DEOCLECIANO Casal tem imóvel invadido e apedrejado 
por vizinhos após reclamação

Um casal registrou boletim 
de ocorrência nesta segunda-
-feira (1) contra vizinhos no Bair-
ro São Deocleciano em Rio Pre-
to. Segundo informações, uma 
mulher de 47 anos e seu marido 
de 34 anos informaram à polícia 
que por volta das 20h30 os vi-
zinhos após desentendimentos 
em razão de fogos de artifício 

na rua arrancaram o portão da 
residência, invadiram o imóvel e 
arremessaram diversas pedras e 
entulhos de construção contra a 
casa. O caso aconteceu na rua 
Rua Joaquim Antônio Machado.

Ainda de acordo com o casal, 
os vizinhos ameaçaram eles de 
morte dizendo que iriam ama-
nhecer com a boca cheia de 
formiga.

O casal relatou a polícia que 

a fúria dos vizinhos não foi ape-
nas pelo episódio daquela noite, 
mas porque há uma suspeita no 
bairro que eles estão envolvidos 
em atos ilícitos. Os dois ainda 
disseram que os vizinhos pro-
vocam eles de todas as formas 
para que mudem do imóvel.

O caso foi registrado na Cen-
tral de Flagrantes como ameaça, 
dano e violação de domicílio. 
Ninguém foi preso.

Janaína PEREIRA

Arquivo DHOJE
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Nosso coração é um motor que começa a funcionar no ventre materno, 
trabalhando de forma contínua até o último suspiro de vida. Este trabalho 
consiste no bombeamento de sangue para irrigação e nutrição de todos 
os órgãos, provendo nutrientes e oxigênio aos mesmos.

Por se tratar de um músculo especializado, o miocárdio ou músculo do 
coração, contrai e ejeta sangue na dependência de fatores como organi-
zação das fibras musculares e bom funcionamento das válvulas cardíacas.

Quando o coração não está trabalhando adequadamente, seja por 
ineficiência das fibras do miocárdio ou por defeitos nas válvulas, dois 
órgãos em especial —pulmões e rins— são significativamente afetados. 
Coração e pulmões compartilham uma circulação comunicante; coração 
e os rins integram um sistema de controle dos fluidos corpóreos. 

A insuficiência cardíaca ou a falência da função de “bomba” de nos-
so coração pode estar relacionada a um infarto do coração, doença de 
Chagas, processos inflamatórios do miocárdio e alterações estruturais nas 
válvulas cardíacas —calcificação e perda de elasticidade.

Quando esta falência de “bomba” se instala e começa se desenvolver 
gradativamente, algumas repercussões pulmonares e renais poderão ser 
observadas. Tendo como base a relação anatômica e funcional entre o 
coração e os pulmões e o coração e os rins, devemos ter em mente os 
seguintes conceitos, visando compreender o porquê de um problema 
cardíaco afetar os pulmões e rins. 

Conceito 1
O lado direto de nosso coração recebe sangue da periferia do corpo 

e dos órgãos abdominais e, na sequência, bombeia este sangue para o 
interior dos pulmões, para adequada oxigenação. Uma insuficiência do 
lado direito do coração cursa com a retenção de sangue na periferia e no 
abdome. Em virtude desta retenção, as pessoas apresentarão inchaço 
nas pernas, no rosto e crescimento de órgãos abdominais como o fígado. 

Conceito 2 
O lado esquerdo do nosso coração bombeia sangue oxigenado para 

todas as partes de nosso corpo. Um infarto muito extenso, na porção 
esquerda do músculo cardíaco, pode desencadear falta de ar e compro-
metimento da oxigenação dos órgãos e tecidos.

Além disso, considerando que existem conexões anatômicas e funcio-
nais entre o lado esquerdo do coração e os pulmões, a insuficiência do 
lado esquerdo do coração pode provocar retenção de sangue dentro dos 
pulmões, situação conhecida como “água no pulmão” ou edema pulmonar. 

Conceito 3 
As válvulas cardíacas regulam o fluxo de entrada e saída no coração. 

Defeitos na estrutura das válvulas, como perda de elasticidade e calci-
ficação, causam retenção de sangue dentro do coração ou dentro dos 
pulmões. Nestas duas condições, as pessoas apresentam muito cansaço, 
falta de ar, limitação para atividades diárias e problemas de cognição, 
raciocínio e memória.

Conceito 4 
O fluxo de sangue que chega aos rins depende, entre outros fatores, 

da força do músculo cardíaco para ejetar sangue. Especialmente o lado 
esquerdo do coração controla este fluxo de sangue entre o coração e os 
rins. Na insuficiência do lado esquerdo do coração, causada por exemplo 
pela doença de Chagas ou por ação inflamatória do coronavírus, o fluxo de 
sangue que chega aos rins diminui gradativamente e a produção de urina 
também. Assim, nota-se que a insuficiência do coração acaba provocando 
uma insuficiência dos rins.

Conceito 5 
A calcificação das válvulas cardíacas pode limitar o fluxo sanguíneo 

que chega aos rins. Esta calcificação seria como uma rolha obstruindo 
a passagem de um determinado fluido. Nesta condição, mesmo que o 
coração contraia suas fibras para ejetar o sangue, existe uma barreira 
anatômica rígida —um contingente de placas de cálcio— que restringe 
o fluxo de forma significativa. 

Dessa forma, quantidade muito reduzida de sangue chegará aos rins 
para ser filtrada e produzir a urina. Os rins começam a falhar juntamente 
com a sobrecarga de trabalho cardíaco.

Conceito 6 
Quando ocorre a formação de um coágulo dentro do lado direito do 

coração, este coágulo pode migrar para as artérias do pulmão, causando 
entupimento e redução da quantidade de sangue que entraria nos pul-
mões. A consequência imediata seria uma menor oxigenação, dificuldade 
para respirar e uma coloração mais arroxeada da pele. Essa situação 
conhecemos como embolia pulmonar. 

Conceito 7
Arritmias cardíacas podem provocar a formação de coágulos dentro 

do lado esquerdo do coração. A cada contração do músculo cardíaco, 
estes coágulos podem ser enviados para vários órgãos mais distantes, 
entre eles os rins, provocando interrupção do fluxo do coração aos rins. 

Neste caso, os rins não conseguem filtrar adequadamente o sangue e 
produzir urina suficiente. A pessoa começa a ficar cada vez mais inchada, 
com grande retenção de líquidos e pode precisar de diálise.

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

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Por que um problema cardíaco 

pode afetar os pulmões e os rins?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIOCOVID

Rio Preto chega a 
11,7 mil vacinados
Rio Preto ultrapassou a 

marca de 10 mil pessoas 
vacinadas contra a Covid-19. 
Segundo o balanço da Se-
cretaria de Saúde divulgado 
nesta terça-feira (2), 8.557 
pessoas, entre idosos institu-
cionalizados e trabalhadores 
da saúde, foram imunizadas 
pela rede municipal. Por re-
ceber as doses diretamente 
do Governo de São Paulo, o 
Complexo Funfarme não está 
incluindo no balanço da Prefei-
tura, mas segundo a assessoria 
da instituição, já foram 3.189 
trabalhadores imunizados. 
Com isso, a cidade tem no 
acumulado 11.747 pessoas 
já vacinadas.

Ainda nesta terça-feira (2), 
a Saúde recebeu mais 2.900 
doses da CoronaVac, totalizan-
do 10.700 da vacina do Butan-
tan, além de 6.900 doses da 

vacina de Oxford. A Funfarme 
também recebeu 7.200 doses 
da CoronaVac nesta terça, ten-
do 14.200 doses no total. Vale 
ressaltar que as doses enviadas 
ao complexo são levando em 
conta já a segundo aplicação. 
Somando as doses da Funfarme 
com a da rede municipal, Rio 
Preto dispõe de 31.800 doses.

O secretário de saúde Al-
denis Borim afirmou na live de 
sexta-feira (29) que dependia 
da chegada de novas doses 
para conseguir iniciar a imuni-
zação na população com mais 
de 90 anos a partir do dia 8. “A 
programação sempre depende 
do número de vacinas e quais 
as prioridades que podemos 
elencar”, afirmou.

Rio Preto tem 1.055 pes-
soas com mais de 90 anos. A 
vacinação para os maiores de 
85 anos está prevista para ini-
ciar no dia 15/02 e o município 
tem uma população de 2.102 
pessoas nesta faixa etária.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Rio Preto chegou a 11,7 mil pessoas vacinadas

MIRASSOL REMESSA

O complexo Funfarme, 
que abrange o Hospital de 
Base e o Hospital da Criança 
e Maternidade, informou que 
recebeu na manhã desta 
terça-feira (2) novas doses 
da vacina CoronaVac. A nova 
remessa foi de 7.200 doses e 
serão utilizadas para imunizar 
os trabalhadores da institui-
ção. A data para o início da 
nova fase de vacinação será 
decidida em reunião com 
diretores na Funfarme nos 
próximos dias.

A imunização no Hospital 
de Base teve início no dia 19 
de janeiro, com a visita do 
Governador João Doria. Na 
ocasião, foram destinadas 
sete mil doses, já conside-
rando a aplicação de duas 
doses. Até esta terça-feira 
(2), 3.189 pessoas já foram 
vacinadas. A Funfarme conta 
com sete mil funcionários, 
sendo 1.640 atuam na linha 
de frente do combate contra 
a Covid-19.

Segundo o último boletim 
divulgado, o HB conta com 
183 pacientes internados 
com Covid-19, sendo 93 na 
enfermaria e 90 na UTI.  No 
HCM são cinco pacientes 
internados, com quatro na 
enfermaria e um na UTI. 
Desde o início da pandemia já 
foram atendidos, 3.380 con-
firmados, com 2.458 altas e 
760 óbitos.

Durante o mês de janeiro 
foram 498 internações regis-
tradas no complexo, sendo 
terceiro maior índice desde o 
início da pandemia, ficando 
atrás somente dos meses de 
julho (570) e agosto (568). 
As cidades com os maiores 
números de pacientes aten-
didos são: Rio Preto (1.099), 
Mirassol (296), José Bonifá-
cio (144) e Guapiaçu (132).

Funfarme recebe 
mais 7,2 mil 

doses
Vinicius LIMA

DivulgaçãoVacinação acima de 90 anos 
será em sistema drive-thru

O Departamento Municipal 
de Saúde (DMS) de Mirassol 
confirmou que a vacinação dos 
idosos de 90 anos e acima, 
que tem início na segunda-feira 
(8), será realizada no Centro de 
Saúde, mais conhecido como 
“Postão”. O atendimento será 
no sistema drive-thru das 8h 
às 22h.

“O idoso poderá ser levado 
pelo familiar e receber a vacina 
dentro do carro. Vamos montar 
uma tenda de atendimento na 
entrada principal do Postão”, 
disse o diretor do DMS Frank 
Hulder de Oliveira.

Mirassol recebeu 770 doses 
da vacina Coronavac, produ-
zidas pelo Instituto Butantan, 
nesta terça-feira (02). Destes 
770 imunizantes, 400 serão 
utilizados nesta quarta-feira 
(3) para serem aplicados nos 
profissionais de saúde - cadas-
trados no sistema de saúde do 
município - e que manipulam 
pacientes. As outras 370 doses 
serão para os idosos de 90 
anos e acima.

“Vão receber a dose aqueles 
profissionais que estão elenca-
dos  na portaria do Ministério, 
como fisioterapeutas, psicólo-
gos, enfermeiros, farmacêuti-
cos e outros, mas que de certa 

forma manipulam estes pacien-
tes. Por exemplo, um farma-
cêutico que ele é considerado 
um profissional da saúde mas 
ele está na área administrativa, 
então este vai ficar para um 
segundo momento”, explicou 
o diretor do DMS, Frank Hul-
der de Oliveira. “Vale lembrar 
que na quarta-feira (03) serão 
vacinados os 400 primeiros 
profissionais da saúde que 
chegarem no local e que vão 
receber senha. Estamos sendo 
muito criteriosos na vacinação 
e respeitando o plano estadual 
e federal”, acrescentou. Até o 
momento, 1.074 foram vacina-
das em Mirassol.

Da REDAÇÃO 

RIO PRETO Saúde confirma mais 
37 casos e três mortes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (2) mais 37 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
que 30 foram diagnosticados 
por exame PCR (infecção recen-
te) e sete por teste sorológico 
(infecção antiga). No total, são 
42.124 casos, sendo 3.397 
em profissionais da saúde.

A cidade também registrou 
mais três óbitos, totalizando 
1.061 mortes pela doença des-
de o início da pandemia. A taxa 
de letalidade é de 2,5%. Con-
siderando apenas os números 
divulgados em 2021, Rio Preto 
já registrou 7.361 casos e 139 
óbitos neste ano.

Nas últimas 24 horas, 154 

pessoas foram consideradas 
curadas da Covid-19, chegan-
do a 38.397 recuperados, o 
equivalente a 91,1%. Rio Preto 
já atendeu 166.935 pacientes 
com sintomas gripais e realizou 
145.957 testes. Os exames 
coletados no inquérito sorológi-
co ainda não foram inseridos e 
deverão ser contabilizados após 
a conclusão do estudo.

Atualmente, o município 
conta com 239 pacientes inter-
nados por síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), sendo 86 
em UTI e 153 em enfermaria. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19, são 129 inter-
nações, com 66 na UTI e 63 na 
enfermaria.  A taxa de ocupação 
em leitos de UTI na cidade é 
de 65%.

Vinicius LIMA

Getty IMAGES

NOVO ENDEREÇO
Cerest fecha nesta 

quinta e sexta 
para mudança

A Secretaria de Saúde infor-
mou por meio de nota na ma-
nhã desta terça-feira (2) que o 
Centro de Referência Regional 
em Saúde do Trabalhador (CE-
REST) vai mudar de endereço. 
O serviço deixa o prédio na Rua 
Antônio do Amaral Vieira, 264, 
Santa Cruz, e passa a atender 
na Rua São Paulo, 2.350, Vila 
Maceno, junto ao Centro de 
Especialidades Odontológicas 
(CEO).

Nesta quinta- feira (4) e 
sexta-feira (5), com a mudança 
do local, não haverá atendi-

mento. Na segunda-feira (8), 
o serviço volta a funcionar em 
novo endereço, das 7h30 às 
17h. Para mais informações, 
o telefone é: 3212-9514 ou 
3211-9488.

Cerest - O CEREST de São 
José do Rio Preto é um serviço 
especializado do SUS na área 
de saúde do trabalhador, que 
abrange 102 municípios da 
região, com objetivo de atender 
trabalhadores, independente-
mente do vínculo empregatício, 
que necessitem de atendimen-
to e orientações relacionadas 
ao trabalho.

Da REDAÇÃO 
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São José do Rio Preto, quarta-feira 
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UM CASAMENTO 
ELEGANTE E BONITO  

Para relatar o casamento de Carla Lemos,filha de Manoel Lemos (in memoriam) e Lita Lemos, 
com Anselmo Assunção, é preciso informar que, embora tenha sido um acontecimento que 
não reuniu mais de 70 pessoas, a beleza e o glamour atingiram dimensões exuberantes. A 
noiva, orquestrou com Thalita, filha do noivo, cada centímetro do projeto e o resultado foi 
uma sinfonia de sedução e êxtase, colocando a beleza e a criatividade como elementos 
principais para criar uma festa admirável, tendo como cenário, o Buffet Félix Petrolli. O 
terraço do buffet que se debruça sobre o jardim, transformou-se numa capela ao ar livre onde 
o celebrante, Fabio Paganin, realizou a benção. A noiva vestia um modelo de corpo de renda 
e saia de tule do Atelier Blessed, do Rio de Janeiro. Após a benção, os convidados foram 
encaminhados pelo cerimonial de Giu Bonfá, para o salão do buffet, diminuído o suficiente 
para permitir que o restrito número de presentes, se acomodasse com conforto e não 
permitisse espaços vazios. O projeto floral de Juracy Brito, em tons de pink, fuccia, branco 
e verde, com rosas, cravínias, orquídeas phalaenopsis e lírios,foi um trabalho primoroso 
e de grande riqueza visual. Nada de deixar os convidados sem fôlego, mas o suficiente 
para merecer efusivos elogios.Um inenarrável prazer à disposição dos olhos de qualquer 
um. A disposição dos convidados, entre champagne, scotch e coquetéis, um sedutor 
cardápio, com delícias para o paladar. A música foi um dos pontos altos, com a cantora 
Bárbara Fonseca, o som sertanejo de Mila Menin e o DJ Marcinho. A afinadíssima Luana 
Lemos, filha da noiva, deu um show entrando com o noivo cantando “A Thousend Years”, 
hit de Christina Perri; e para a entrada da noiva no salão, levada pela filha Lara. Merece o 
carinho dos familiares e amigos, todo amor que se disser ao mundo com efusividade no 
coração, o sentido aliás, de se comemorarem casamentos com festas, dando ao parceiro, 
o espetáculo do afeto ampla e irrevogavelmente proclamado. São essas as manifestações 
do devir público do amor,apresentado pelos noivos numa dança delicada ao som de “If I 
ain’t got you”, hit de Alicia Keys, emocionou os presentes. É importante encontrar o tom 
adequado de se dizer esse amor através da comemoração. E flertar sempre com a estética 
da alegria,evitando a opacidade de uma união. A festa, estabelece o imaginário de uma vida 
a dois, de felicidade triunfante, uma forma de jubilar os mistérios da vida, sua grandeza, 
seus momentos de candura. Tudo ali esteve irretocável.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
EMPENHO 798/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CECIL RAMALHO 15485230890
EMPENHO 133/21
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
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
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 428-2018 – Contrato: PRE/0171/18
Contratada: Gaps Segurança e Vigilancia Eireli
Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 3,19788%, corres-
pondente ao índice do IPC-SP (FIPE) apurado no período de 
set/19 a ago/20. SME – Fabiana Z Azevedo.
EXTRATO 
6º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 04/17; Contrato nº DIL/0003/17
Contratada: Luiz Carlos Rinaldi e Elza Agrelli Rinaldi
Nos termos do art. 57, II  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMAS – Helena C. R. S. Marangoni
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Chamada pública  nº 01/19; Contrato nº CHP/0004/19
Contratada: Coop. dos Prod. Rurais de SJRPreto - Cooperio-
preto
Nos termos do art. 57, II e § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio P.P. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 627/2021
CONTRATO Nº: DPL/0003/21
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
OBJETO: Prestação de serviços para com fornecimento de 
matérias, para manutenção preventiva e corretiva dos ele-
vadores nº16759, 16760 e 16761 – SMA – Adilson Vedroni- 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$12.882,84
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 492/2020
ATA Nº 0098/21
CONTRATADA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de fraldas descartáveis infantil e 
adulto para atender ações judiciais - Valores Unitários – Item 
06 - R$2,490; Item 08- R$2,220; Item 10- R$1,920; Item 11- 
R$1,760; Item 12- R$0,780 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2020
CONTRATO Nº COC/0011/21
CONTRATADA: KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONS-
TRUÇÃO LTDA ME
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE 04 (QUATRO) MÓDULOS DE GAVETAS (03 MÓDULOS 
CONVENCIONAIS E 01 MÓDULO ESPECIAL) NO CEMITÉ-
RIO SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP – SMO – Israel Cestari Júnior- Prazo de vigência: 285 
dias – Valor Total R$703.839,56

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 007/2021 Processo: 
171/2021
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender ações 

judiciais. Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico restou deserto, uma vez que não houve 
apresentação de nenhuma proposta para os itens do certa-
me. Celia Candida Faria -pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
428/2020 – PROCESSO Nº 13.582/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de uniformes esco-
lares(camisetas e bermudas) em atendimento aos alunos da 
rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 04/02/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 393/2020 – Processo n.º 
13.284/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamen-
tos de proteção individual para utilização nas unidades da  
Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão pública 
realizada on line no dia 20/10/2020, sendo adjudicado os 
itens às empresas vencedoras: A F RODRIGUES E CON-
FECÇÕES E TRANSPORTES LTDA ( item 4); ARC COM. 
DE EPI EIRELI ME ( item 6) e MARCO ANTONIO SILVA 
NETO ( item 3), conforme propostas declaradas vencedoras. 
Os itens 1, 2, 7, 8 foram fracassados. O item 5 cancelado. 
Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa 
ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME. Houve apresentação 
das contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão prolatada 
na sessão, submetendo à autoridade superior, Sra. Secretá-
ria Municipal de Assistência Social, que ratifi cou as decisões 
da pregoeira e negou provimento a intenção de recurso da 
empresa. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Adriana Tápparo – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Helena C. R. da Silva Maran-
goni - Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 513/2020 – Processo n.º 
13.937/2020
Objeto: contratação de empresa para fornecimentos de pos-
tos de trabalhos terceirizados de limpeza, monitor, porteiro, 
jardineiro, auxiliar de serviços gerais e salva vidas para 
atendimento à secretaria municipal de educação. Sessão 
pública realizada on line no dia 30/12/2020, sendo adjudi-
cado os lotes às empresas vencedoras: AGIL EIRELI lotes 
4 e 6; MASTERSERV SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI 
lote 2; STAFFS RECURSOS HUMANOS LTDA lote 5; WWS 
SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA lotes 1 e 3. 
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. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
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° 009/2021, PROCESSO 175/2021, objetivando o re-
gistro de preços para confecção de prótese dentária (LRPD). 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 16/02/2021, 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° 027/2021, PROCESSO 1291/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de água mineral sem 
gás para pacientes com COVID - 19. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
16/02/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 

https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 029/2021, PROCESSO 1303/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de kit de alimentação  (KIT 
I) para distribuição aos alunos da rede municipal de ensi-
no durante primeiro semestre de 2021 em decorrência da 
pandemia do COVID-19. Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 16/02/2021, 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.
ERRATA DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N. 555/2020 – PROCESSO N. 
14.178/2020 
Objeto Registro de preços para prestação de serviço com 
fornecimento de material e instalação de tela de proteção, 
espículas e passarinheira em atendimento as Unidades Es-
colares. Secretaria Municipal de Educação. Em atendimento 
ao princípio da isonomia, informamos a todos a seguinte 
errata: No edital licitatório, assim como consta nos itens 1 
e 3 do Capítulo IV do edital, e que por um erro de estereo-
tipia deixou de constar no preâmbulo do Edital, a partir de 
agora: Onde se lê: “O Município de São José do Rio Preto 
toma público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na 
modalidade PREGÃO (eletrônico) n." 555/2020, Processo 
n." 14.178/2020, do tipo Menor preço unitário do metro2, 
através do site https://compras.empro.com.br/WBC6/. pelo 
sistema "Portal de Compras".... . O CORRETO É: “O Muni-
cípio de São José do Rio Preto toma público que se acha 
aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO 
(eletrônico) n." 555/2020, Processo n." 14.178/2020, DO 
TIPO MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL DO LOTE, através 
do site https://compras.empro.com.br/WBC6/. pelo sistema 
"Portal de Compras”... Fica mantida a data da sessão do 
pregão eletrônico. Vai o presente documento publicado no 
site https://compras.empro.com.br/ e fi ca, desde já, fazendo 
parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos, a disposição dos interessados. Adriana Tápparo 
– pregoeira.

DECRETO Nº 18.811
DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera dispositivos do Decreto nº 17.746, de 30 de março de 
2017 e suas alterações, que nomeia Comissão de Recebi-
mento de Materiais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º O inciso IV do artigo 1º do Decreto nº 17.746, de 30 
de março de 2017, com respectivas alterações, passa a 
vigorar alterado, com a seguinte redação:
“Art. 1º ...
...
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO:
a) Abner Henrique de Souza Alves;
b) Ana Silvia Saques;
c) Anezia Miranda Francelino;
d) Caio Lucius Romancini Dieguis;
e) Cesar Augusto Fernandes;
f) Cristiane Aparecida Scrignolli Alves;
g) Dayana Gabriella Oliveira Araujo Cussioli;
h) Elizandra Provasi Bonin;
i) Erivaldo Maciel de Melo
j) Fábio Gioli;
k) Fábio José de Faria;
l) Felipe Gustavo Dias da Silva;
m) Juliana Siqueira Silva;
n) Lucimeire Aparecida Zaniboni;
o) Marielle Vitoriano Camargo;
p) Robson Luis Rodrigues;
q) Rodrigo Coelho Toschi;
r) Sara Guerra Ismael Zanchini;
s) Suez Elizabeth de Oliveira Almeida.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de fevereiro de 
2021; 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de fevereiro de 2021

afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

DECRETO Nº 18.812
DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384 de 19 de 
dezembro de 2020;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.545.000,00 
(Um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil reais), para 
reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 110 R$ 40.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 437 R$ 15.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 562 R$ 590.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3391.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 396 R$ 900.000,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.001.15.451.0004.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial das dotações 
orçamentárias a seguir descritas, nos termos do que dispõe 
o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 190 R$ 40.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 258 R$ 1.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 435 R$ 10.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.3390.30.01 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 495 R$ 1.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.002.23.695.0016.1018.4490.51.01 – Obras e instalações
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 602 R$ 1.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.002.23.695.0016.2001.3390.31.01 – Premiações
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 613 R$ 1.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2040.3390.30.01 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 649 R$ 1.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.002.23.695.0016.1018.3390.30.01 – Material de consumo

VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 488 R$ 240.000,00
Programa 10 – Serviços municipais
19.001.15.451.0010.2041.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 567 R$ 350.000,00
Programa 10 – Serviços municipais
19.001.15.452.0010.2028.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 276 R$ 900.000,00
Programa 9999 – Reserva de contingência
08.001.99.999.9999.9999.9999.99.01 – Reserva de contin-
gência
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 06/2020 
- CONCORRÊNCIA nº 07/2019 – PROCESSO SeMAE nº 
119/2019. Contratada: PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajus-
te referente à execução de obras/serviços de reparos de 
vazamentos; substituições; desobstruções; ampliações; 
extensões e melhorias de redes e ramais prediais; substitui-
ção e instalação de cavaletes, caixas padrão e hidrômetro; 
manutenção, melhoria e ampliação de instalações próprias 
e outros serviços complementares necessários ao sistema 
público municipal de abastecimento de água, coleta e afasta-
mento de esgoto, com fornecimento de mão-de-obra espe-
cializada, materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas 
próprias, no município de São José do Rio preto, incluindo os 
distritos Talhados e Engenheiro Schmidt. 
Valor total atualizado: R$ 30.566.735,54 Prazo: 12 meses 
Data de Assinatura: 01.02.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 
52/2020 – CHAMADA PÚBLICA 01/2020 –PROC. 64/2020. 
Contratada: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Objeto: contratação por credenciamento de instituição 
fi nanceira para efetuar o recebimento das contas de forneci-
mento de água, esgotamento sanitário e outros documentos 
que o SeMAE venha a emitir e autorizar no padrão de guia/
convênio de arrecadação da Federação Brasileira de Bancos 
– FEBRABAN.
Valor anual estimado: R$ 29.635,20     Prazo: até 28.08.2025  
Data da Assinatura: 02.02.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 51/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
73/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos e ferramentas de cons-
trução civil.
Prazo de entrega: 30 dias.
Contratada: COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA 
Ordem de Fornecimento nº 180 de 11.12.2020 recebida em 
18.01.2021. Valor: R$ 8.698,00.
Item: 9.
Contratada: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PA-
RAFUSOS EIRELI 
Ordem de Fornecimento nº 181 de 11.12.2020 recebida em 
20.01.2021. Valor: R$ 903,00.
Itens: 2, 4 e 7.
Contratada: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRA-
GENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP 
Ordem de Fornecimento nº 182 de 11.12.2020 recebida em 
20.01.2021. Valor: R$ 3.400,00.
Itens: 1, 3 e 8.
Contratada: METHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 183 de 11.12.2020 recebida em 
18.01.2021. Valor: R$ 2.197,00.
Itens: 10 e 12.
Contratada: SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
Ordem de Fornecimento nº 184 de 11.12.2020 recebida em 
19.01.2021. Valor: R$ 58.600,00.
Item: 13.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 
ELETRÔNICO 72/2020.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de pneus, 
câmaras de ar e protetores novos, para os veículos e equipa-
mentos pertencentes ao SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2021
DETENTORA DA ATA: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PE-
ÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
Valor unitário Registrado: item 1 - R$ 580,00; item 4 - R$ 
1.890,00; item 6 - R$ 850,00; item 7 - R$ 265,00; item 8 - R$ 
113,00; item 9 - R$ 340,00; item 11 - R$ 1.190,00. Prazo de 
Vigência: 12 meses. Data da Assinatura: 01.02.2021. Auto-
ridade que assinou a ATA: Nicanor Batista Júnior. S. J. Rio 
Preto, 02.02.2021 – Nicanor Batista Júnior – Superintenden-
te do SeMAE. 
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
03/2021 – PROCESSO SICOM 313/2021
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene, des-
cartáveis, itens para copa e cozinha a serem utilizados nas 
unidades do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto 
– SeMAE.
Fica designado o dia 09.02.2021, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 02.02.2021 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE. 
S. J. Rio Preto 02.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19829/2020

Fica notifi cado(a): FRANCISCO FLORIDO MARQUES, 
Endereço: R. PEDRO AMARAL, Nº: 3606, Compl.: /R FEI-
JO, Bairro: ERCÍLIA - VILA, Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO, CEP: 15014000, Inscrição Municipal / Cadastro: 
401724000, PFJ: 103937, CPF/CNPJ/RG: 167851858-15, 
motivo(s) da Notifi cação: Há a necessidade da supressão ou 
poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido a risco de queda, 
comprometimento ou incompatibilidade da árvore com a vizi-
nhança. O proprietário deverá executar o serviço, Art. 79 da 
LM 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. 18301/2019, prazo de 
15dia(s), Multa de 10 UFM(x1 R$602,40). OBSERVAÇÃO: 
SUPRIMIR ARVORE COMPROMETIDA E SUBSTITUIR 
POR OUTRA DE PORTE PEQUENO - AO SUBSTITUIR 
DEVERÁ COMUNICAR À ESSA SECRETARIA POR MEIO 
DE PROTOCOLO. O não cumprimento da presente Notifi ca-
ção no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES 
CARRETERO, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 88347808 4 BR, acusando “não procura-
do”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19721/2020

Fica notifi cado(a): VALDECIR DE PAULA, Endereço: R. 
JOSÉ VERDI - CAPITÃO, Nº: 684, Compl.: PRO O PIRES, 
Bairro: BOA VISTA - BAIRRO, Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO, CEP: 15020050, Inscrição Municipal / Cadastro: 
205881000, PFJ: 437416, CPF/CNPJ/RG: 005217138-89 / 
18879532-7(SSP), motivo(s) da Notifi cação: Proibido fazer 
queimadas de qualquer natureza, na área urbana do muni-
cípio, Artigo 1.º da LM n.º 7419/99, prazo de 10dia(s), Multa 
de 2 SALARIO(x1 R$2.090,00). OBSERVAÇÃO: PARAR DE 
FAZER QUEIMADAS NO SEU IMOVEL LOCALIZADO NA 
RUA CHAVANTES, QUADRA I LOTE 13 VILA BOA ESPE-
RANÇA-NESTA. O não cumprimento da presente Notifi ca-
ção no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES 
FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 88350240 7 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19870/2020

Fica notifi cado(a): VINICIUS HENRIQUE DUARTE MOLINA 
43365408886, Endereço: R. MARINA FERREIRA MELLO, 
Nº: 278, Bairro: MACHADO I - RESIDENCIAL, Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO, CEP: 15052243, Inscrição Muni-
cipal / Cadastro: 3757670, PFJ: 1684842, CPF/CNPJ/RG: 
39534018/0001-09, motivo(s) da Notifi cação: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 
2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 
2002,59 UFIR(x1 R$7.589,82). OBSERVAÇÃO: APRESEN-
TAR NESTA SECRETARIA COMPROVANTE DA DESTINA-
ÇÃO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DA MANUTENÇÃO 
DOS COMPUTADORES. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará 
sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vigente, 
assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE 
ANTUNES FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 88348547 9 BR, acusando 
“não procurado”.

 

 

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

PORTARIA N.º 35.043 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 
DESIGNA, ALMIR DONIZETI DA SILVA, para exercer a Função de 
Chefia de Setor, no Setor de Expediente e Controle Administrativo 
Financeiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo, criada pelo artigo 36 da Lei Complementar n.º 
230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 01 
de fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.048 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 
DISPENSA, RAUL FERREIRA FILHO, da Função de Chefia de 
Setor, no Setor de Carpintaria da Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais, da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 
69 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, 
surtindo os efeitos desta a partir de 01 de fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.049 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, RICARDO ZAMONER, para exercer a Função de Chefia 
de Setor, no Setor de Carpintaria da Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais, da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 
69 da Lei Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, surtindo os 
efeitos desta a partir de 01 de fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.050 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 
NOMEIA, MIRIAN ROSANA SILVA BUSQUETI, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA - CD.101.2, lotada 
na Coordenadoria do Parque Ecológico Educativo Dr. Joaquim de 
Paula Ribeiro da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, surtindo os efeitos desta a partir de 
01 de fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.051 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 
NOMEIA, DANI RICARDO BATISTA MATEUS, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE COORDENADORIA - CD.101.2, lotado 
na Coordenadoria de Assuntos Fundiários e de Habitação da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 

 

 

537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, 
surtindo os efeitos desta a partir de 02 de fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.052 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 
NOMEIA, MICHEL KEVIN PIERRE, para ocupar o Cargo em 
Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lotado na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, 
surtindo os efeitos desta a partir de 03 de fevereiro de 2021. 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL N° 05/2021  
2 DE FEVEREIRO DE 2021 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Inspetoria 
Fiscal Tributária NOTIFICA os contribuintes abaixo qualificados do 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO , efetuado através do encerramento  de 
ofício das competências em aberto no Livro Eletrônico Giss Online, 
conforme tabelas abaixo discriminadas.  
Ficam os contribuintes identificados intimados a recolher o débito 
no montante discriminado na guia a ser emitida eletronicamente 
(através do site https://portal.gissonline.com.br/ ou nas Unidades 
do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte), ou  a apresentar 
defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
5º (quinto) dia posterior à data de publicação deste edital , conforme 
artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretaria Municipal da Fazenda localizada no 
Poupatempo (Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro - CEP 15015-
100 - São José do Rio Preto - SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos artigos 217, VII, 237 e 244 da Lei 
Municipal n° 3359/83.  
Informamos que protocolo de solicitações ,encaminhamento 
de documentos e recursos/defesa podem ser efetuados 
através do e-mail semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br.( 
recomendamos  confirmar o recebimento dos documentos 
enviados por e-mail através do telefone da Secretaria da 
Fazenda (17) 3201-1315  (inclusive whatsapp).  
A referida ação está prevista no  inciso V do artigo 46 da Lei 
Complementar n° 178/2003 e os valores apurados na data do 
lançamento de ofício serão recalculados conforme encargos 
previstos no § 2º do artigo supracitado desde a data em que 
deveriam ter sido pagos, consoante artigo 7° do Decreto  n° 
12.214/2004, até a data do efetivo pagamento.  
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87   

03/2017 
08/2017 
02/2018 
03/2018 
04/2018 
05/2018 
12/2018 

ISSQN 

BRUJEGA 
REPRESENTAÇÃ
O COMERCIAL 
LTDA 

322999
0 

19.272.105/0001-
28   

04/2018 
05/2018 
06/2018 
07/2018 
08/2018 
09/2018 
10/2018 
11/2018 
12/2018                
01/2019                
02/2019 
03/2019                

ISSQN 

MARCELO 
DEFENDI 
PROMOCAO DE 
VENDAS EIRELI 
ME 

329232
0 

21.216.808/0001-
80   

01/2019 
02/2019 
03/2019                
04/2019 
05/2019 
06/2019 

ISSQN 

LE PINGUE 
FRANCHISING 
LTDA 

335759
0 

24.220.505/0001-
20   11/2018   ISSQN 

 

 

SK TAKAHASHI 
AUTOMAÇÃO E 
INFORMATICA 
LTDA ME 

310376
0 

58.953.316/0001-
88   

01/2017 
02/2017 
03/2017 
04/2017 
05/2017 
06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017 
10/2017 
11/2017 
12/2017 
01/2018 
02/2018 
03/2018 
04/2018 
05/2018 
06/2018 
07/2018 
08/2018 
09/2018 
10/2018 
11/2018 
12/2018 
01/2019 
02/2019 
03/2019 
04/2019 
05/2019 
06/2019 

ISSQN 

JOSE MOISES 
PESSINA PINTO 
12152863844 

320653
0 

14.253.254/0001-
26   

01/2018 
06/2018 
07/2018 
10/2018 
11/2018 
12/2018 
01/2019 

ISSQN 

 

 

SERGIO REIS DA 
SILVA 
34347709846 

313401
0 

14.773.981/0001-
14   

03/2018 
04/2018 
05/2018 
06/2018 
07/2018 
08/2018 
09/2018 
10/2018 
11/2018 
12/2018 
01/2019 
02/2019 
03/2019 
04/2019 
05/2019 
06/2019 

ISSQN 

DANTAS & 
TOZATO 
CONSULTORIA 
DE IMOVEIS 
LTDA 

310956
0 

13.974.883/0001-
82   

02/2016 
05/2016 
06/2016 
11/2016 
12/2016 
04/2017 
08/2017 
02/2018 
05/2018 
06/2018 

ISSQN 

GELOMAC RIO 
PRETO 
PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM 
EQUIPAM 

300198
0 

10.510.381/0001-
02   

01/2017 
02/2017 
03/2017 
04/2017 
05/2017 
03/2018 
04/2018 
05/2018 
06/2018 
07/2018 
08/2018 

ISSQN  

 

São José do Rio Preto (SP), 2 de Fevereiro de 2021. 
Giovanna Rossi Perssinotte Abate  
Auditor Fiscal Tributário Municipal  

09/2018 
10/2018 
11/2018 
12/2018 
01/2019 
03/2019 
04/2019 
05/2019 

IZA SERV 
SERVIÇOS DE 
APOIO LTDA ME 

332231
0 

22.969.708/0001-
98   

02/2017 
01/2019 
02/2019 
03/2019 
05/2019 

ISSQN 

INSTRUZIONI 
CURSOS LTDA 
ME 

310542
0 

04.805.068/0001-
07   

02/2017 
03/2017 
04/2017 
05/2017 

ISSQN 
 

SECRETARIA DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

IPTU 2021 
Ficam os contribuintes do IPTU – Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana, do 
Município de São José do Rio Preto-SP, NOTIFICADOS do lançamento do imposto para o 
EXERCÍCIO DE 2021, nos termos do artigo 142 e seguintes do CTN – Código Tributário 
Nacional, artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 96/98, Lei Complementar Municipal nº 
400/13, Lei Complementar Municipal nº 523/16 e Decreto Municipal nº 18.782/21, para 
pagamento no valor e vencimento indicados, conforme AVISO DE COBRANÇA e 
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO postados juntamente com a PARCELA ÚNICA, ou 
apresentação de IMPUGNAÇÃO até o dia 14/04/2021, nos termos do § 1º do artigo 19 da Lei 
Complementar Municipal nº 588/19. 
Os contribuintes também poderão retirar a 2ª VIA do carnê pela internet no endereço 
eletrônico: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_iptu_2via.php 
(acesse via QRCODE abaixo) 

 
São José do Rio Preto, 01 de fevereiro de 2021. 

Carlos Alberto Paula Alves 
Auditor-Fiscal Tributário Municipal 

Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária - IFT - DAFT/Semfaz 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a REVOGAÇÃO por conveniência e oportunidade do Pregão Presencial nº 005/2021; Ata de 
Registro de Preço nº 005/2021 e objeto do Processo nº 007/2021. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: 
Aquisição de carne e derivados para Rede Municipal de Ensino, Administração e Residência Terapêutica 
do Município de Guapiaçu/SP. Nada mais. DATA: 21/janeiro/2021. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

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 for-
ma do Edital nº 01/2021, PUBLICAM a Lista de Classifi cação 
Final  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, 03 de fevereiro de 2021.

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Ficam convocadas os candidatos abaixo relacionadas, aprovados em Processo Seletivo 03/2020 para 
comparecerem no dia 08 de fevereiro de 2021, às 08:00 horas na EMEF “Profª Lucia Novais Brandão”, 
localizada na Rua Felício Botino, 529 – Centro em Cedral/SP, a fim de manifestarem interesse no 
preenchimento de 05 (cinco) vagas de Professor de Educação Básica I na EMEF “Profª Lucia Novais 
Brandão”, por prazo determinado, sob o regime da C.L.T. No ato da manifestação, os candidatos 
deverão entregar documento legal que os habilitem para o desenvolvimento da referida função, bem 
como preencher de próprio punho requerimento de acúmulo de emprego, nos termos dos incisos XVI e 
XVII, do art. 37 da Constituição Federal. O não comparecimento implica na desistência dos mesmos. 
 

Classificação Nome RG Total 

001 Denise Angelotti Ferreira Marques 21.992.714-5 83,043 
002 Isabel Cristina Rocha da Silva 29.564.627-5 82,630 
003 Débora Ferreira Angelotti 20.352.461 81,000 
004 Marcela Maria Amato Jordão  18.306.770-8 80,891 
005 Sandra Regina Sanches Sá 23.175.734-7 80,364 
006 Rafael de Castro Lima 42.518.123-6 80,000 
007 Jucineia dos Santos Oliveira 58.825.054-5 79,534 
008 Érica Cristina dos Santos Salvador 25.381.555-1 79,299 
009 Walkiria Nunes Donato Lima 42.539.632-0 78,000 
010 Renata Cristiane Rodrigues dos Santos Pelarin 20.852.512-9 77,249 
011 Daniela Aparecida da Silva Zanetti 35.370.014-9 76,470 
012 Flavia Riva Ferrari 13.691.712-4 74,450 
013 Bruna Goulart Schmeing 47.524.372-9 73,608 
014 Sirlene Aparecida Calejon dos Santos 26.101.289-7 73,586 
015 Cleide Cezario dos Santos Conte 18.878.970-4 73,524 

 
Nesta oportunidade os candidatos deverão comparecer munidos das cópias dos seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade – RG; 

 Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda CPF/MF; 

 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a Justiça Eleitoral; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimento dos filhos; 

 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, observando o art. 37, X, da CF; 

 Cópia do PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

 Documentos de habilitação Específica para o exercício do Cargo, Certificado de Escolaridade; 

 Uma foto ¾; 

 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancária no Banco Santander. 
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 03 de Fevereiro de 2021. 90º Ano de Emancipação Político – Administrativa 
 

Paulo Ricardo Beolchi de Lucas 
Prefeito Municipal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 Ficam convocadas as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas em Processo Seletivo 02/2020 
para comparecerem no dia 08 de Fevereiro de 2021, às 08:00 horas no Centro Municipal de Educação 
Infantil CEMEI “Santo Antônio”, localizada na Rua Eduardo Alves Ferreira, nº 243 - Centro em Cedral/SP, 
a fim de manifestarem interesse no preenchimento de 04 (quatro) vagas para Professor Educador I, por 
prazo determinado, sob o regime da C.L.T. No ato da manifestação as candidatas deverão  entregar os 
documentos legais que as habilitem para o desenvolvimento da referida função, bem como preencher 
de próprio punho requerimento de acúmulo de emprego, nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37 
da Constituição Federal. O não comparecimento implica na desistência das mesmas. 
 

Classificação Nome RG Total 
1º Marilza Divina Martins Biazi 12.343.624-2 76,754 
2º Patricia Perpetua Pecorari Forni  41.731.624-0 76,381 
3º Sonia Maria Gomes Bento 15.626.187-X 75,785 
4º Aparecida Conceição de Castro Magalhães 30.336.194-3 75,000 
5º Flavia Renata Caseri 30.744.846-0 74.944 
6º Maria Elísia Dias Valeiro dos Santos 18.305.260-2 74,916 
7º Franciene Guidini 33.097.728-3 68,608 
8º Flavia Riva Ferrari 13.691.712-4 68,450 
9º Francieli Guidini da Silva 33.097.727-1 67,257 

10º Maria Aparecida Riva 7.604.127-X 66,849 
 
Nesta oportunidade as candidata deverão comparecer munidas das cópias dos seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade- RG; 
 Cadastro de pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF); 
 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a Justiça Eleitoral; 
 Certidão de Nascimento ou Casamento; 
 Certidão de Nascimentos dos filhos; 
 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, observando o art. 37,X, da CF; 
 Cópia do PIS/PASEP; 
 Certidão de Distribuições Criminais; 
 Comprovante de residência; 
 Documentos de habilitação Específica para o exercício do Cargo , Certificado de Escolaridade; 
 Uma foto ¾; 
 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancaria no Banco Santander. 

 
Prefeitura Municipal de Cedral, 03 de Fevereiro de 2021. 90º Ano de Emancipação Política –
Administrativa. 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita do Município de Mirassolândia, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas 
por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovados no 
Concurso Publico nº: 01/2019, para preenchimento de vagas 
disponíveis, por tempo determinado, a excepcional interesse 
público, a titulo precário, conforme dispõe a Lei Municipal nº: 
1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 021/2011, a 
comparecerem no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito 
a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 
3 (três) dias úteis a contar da data desta publicação, no horário 
das 12:00 às 18:00 horas, para manifestar interesse na Contra-
tação, para atender necessidades do município, pelo regime da 
C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho), munidos de cópias 
e originais dos seguintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; 
b) documento de identidade reconhecido legalmente em terri-
tório nacional, com fotografi a; c) título de eleitor e comprovante 
de votação na última eleição; d) cadastro de pessoa física; 
e) certifi cado de reservista ou de dispensa de incorporação, 
quando for do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da 
habilitação exigida para a Função, devidamente reconhecida 
pelo sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; h) 
cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) certidão 
de casamento, quando for o caso; j) certidão de nascimento 
dos fi lhos, quando for o caso; k) documento de identidade 
reconhecido legalmente em território nacional, com fotografi a, 
ou certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, 
e documento que legalmente comprove a condição de depen-
dência; l) atestado de que não possui registro de antecedentes 
criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado, onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos; m) atestado 
de Saúde; n) declaração, informando se exerce ou não outro 
cargo, emprego ou Função pública no âmbito federal, estadual 
ou municipal; o) declaração, informando se já é aposentado, 
por qual motivo e junto a qual regime de previdência social, p) 
Carteira de Trabalho; e q) Comprovante de residência.   
Nº de Inscrição: 1379182
Candidato (a): PRISCILLA MARCELI RODRIGUES
Cargo: EDUCADOR INFANTIL
Classifi cação: 27°
   O não comparecimento na referida data e horário implicará 
na desistência automática do convocado sem direito a qualquer 
reclamação futura ou interposição de recursos administrativos. 
Mirassolândia, 02 de Fevereiro de 2021.
CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS  
Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Pre-
feita do Município de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por 
lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovados no Concurso 
Publico nº: 01/2016, para preenchimento de vaga disponível, 
por tempo determinado, a excepcional interesse público, a titulo 
precário, conforme dispõe a Lei Municipal nº: 1094/2006 e a 
Lei Complementar Municipal n°: 021/2011, a comparecerem no 
Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Ba-
tista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a 
contar da data desta publicação, no horário das 12:00 às 18:00 
horas, para manifestar interesse na Contratação, para atender 
necessidades do município, pelo regime da C.L.T. (Consolida-
ção das Leis do Trabalho), munidos de cópias e originais dos 
seguintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento 
de identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a; c) título de eleitor e comprovante de votação na 
última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certifi cado de 
reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo 
masculino; f) comprovante de conclusão da habilitação exigida 
para a Função, devidamente reconhecida pelo sistema Federal 
ou pelos sistemas Estaduais e Municipais de ensino; g) com-
provante de registro em órgão de classe; h) cartão de cadas-
tramento no PIS/PASEP, se houver; i) certidão de casamento, 
quando for o caso; j) certidão de nascimento dos fi lhos, quando 
for o caso; k) documento de identidade reconhecido legalmente 
em território nacional, com fotografi a, ou certidão de nascimento 
dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmen-
te comprove a condição de dependência; l) atestado de que não 
possui registro de antecedentes criminais, emitido pela Secreta-
ria de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 05 
(cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, informando 
se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função pública no 
âmbito federal, estadual ou municipal; o) declaração, informan-
do se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de 
previdência social, p) Carteira de Trabalho; e q) Comprovante 
de residência. 
Nº de Inscrição: 227469-4
Candidato (a): RAQUEL GOMES DE AZEVEDO
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 16°
   O não comparecimento na referida data e horário implicará 
na desistência automática do convocado sem direito a qualquer 
reclamação futura ou interposição de recursos administrativos. 
Mirassolândia, 02 de Fevereiro de 2021.
CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
03 de fevereiro de 2021

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 06/2021, com base no art. 24, IV da Lei Federal 
8.666/93, para Contratação de empresa para prestação de ser-
viços médicos de Clínica Geral, para atendimento nas unidades 
de saúde, para a empresa HAMMOUD SERVIÇOS MÉDICOS 
S/S LTDA, CNPJ: 17.821.820/0001-47, estabelecida na Rua 
São Bento, 445, Vila Nossa Senhora Aparecida, São José do 
Rio Preto – SP, CEP: 15.025-210, no VALOR GLOBAL R$ 
8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais).
Monte Aprazível, 27 de janeiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 06/2021, com base no art. 24, IV da Lei Federal 
8.666/93, para Contratação de empresa para prestação de 
serviços médicos de Ginecologia - I, para atendimento nas uni-
dades de saúde, para a empresa PATRIARCHA & BOTOS SER-
VIÇOS MÉDICOS S/S, CNPJ: 32.389.935/0001-06, estabeleci-
da na Rua Bernardino de Campos, 4660, Apto 62, Centro, São 
José do Rio Preto – SP, CEP: 15.015-300, no VALOR GLOBAL 
R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais).
Monte Aprazível, 27 de janeiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 08/2021, com base no art. 24, IV da Lei Federal 
8.666/93, para Contratação de empresa para prestação de 
serviços médicos de Ginecologia - II, para atendimento nas 
unidades de saúde, para a empresa NAGLIATI E BELATTI 
SERVIÇOS MEDICOS S/S, CNPJ: 22.161.033/0001-56, estabe-
lecida na Rua Elisa Cussiol Scalon, 780, Centro, Floreal – SP, 
CEP: 15.320-000, no VALOR GLOBAL R$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos reais).
Monte Aprazível, 27 de janeiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso 

de suas atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 
8.567/2002 e pela Lei Federal nº. 8.142/90. 

 
Considerando a Resolução nº. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

especialmente a Quarta Diretriz que fixa medidas de autonomia administrativa para o 
pleno funcionamento do órgão de controle social à saúde. 

 
Considerando a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria 

GM/MS nº. 356, de 11 de março de 2020, que estabelecem as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (Covid-19). 

 
Considerando o Decreto Estadual nº. 64.881, de 22 de março de 2020 que 

decreta quarentena no Estado de São Paulo; e, o Decreto Municipal nº. 18.571, de 24 de 
março de 2020 que reconhece o estado de calamidade pública no Município. 

 
Considerando a importância da descentralização do controle social e gestão 

participativa do SUS – Sistema Único de Saúde. 
 
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São José do 

Rio Preto -  SP,  no uso de suas atribuições legais, delibera que f ica 
aprovado “AD REFERENDUM”  e RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Suspender as reuniões dos Conselhos Locais de Saúde e das Comissões do 

Conselho Municipal de Saúde no período de 01/02/2021 (segunda-feira) a 26/02/2021 

(sexta-feira) como medidas preventivas aos conselheiros, trabalhadores e usuários contra 

o “coronavírus” (Covid-19). 

 

Artigo 2º - A Mesa Diretora do CMS juntamente com a Secretaria Executiva e a Assessoria 

Jurídica tomarão as decisões necessárias a fim de implementar as medidas restritivas de 

reuniões e determinando-se limitações de atendimento presencial e físico ao público, 

porém, mantendo-se o funcionamento do Disque-Saúde e Setor Administrativo do CMS 

frente enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 

 
 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

Artigo 3º - A presente deliberação “ad referendum” e respectiva resolução 

serão apreciadas e votadas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde 

de São José do Rio Preto -  SP, em sua próxima Reunião Ordinária.  

 

Art. 4º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

                                             
                                                        Dr. Antônio Fernando de Araújo 

    Presidente CMS 
 

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

Artigo 3º - A presente deliberação “ad referendum” e respectiva resolução 

serão apreciadas e votadas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde 

de São José do Rio Preto -  SP, em sua próxima Reunião Ordinária.  

 

Art. 4º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

                                             
                                                        Dr. Antônio Fernando de Araújo 

    Presidente CMS 
 

 
 

                       
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 27ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 
 

Na Qualidade de Diretor Presidente da Associação Parque Residencial Damha VI, sirvo-me do presente 
para convocar Vossas Senhorias, para participarem da 27ª Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se 
no dia 09 de fevereiro de 2021, com a primeira chamada as 19h30m e, não havendo a presença de mais 
da metade dos associados, as 20h00m segunda chamada, com qualquer número de participantes, com 
exposição de forma online pela plataforma Zoom e, após o termino da exposição, votação presencial por 
drive thru no Centro de convívio da Associação Parque Residencial Damha VI, para discussão e aprovação 
dos seguintes tópicos: 

 
 
 

1) Renúncia do Diretor Administrativo Sr. Celso Luiz de Souza Teodoro, datada de 28/01/21. 
 

2) Eleição de novo Diretor Administrativo em substituição ao Sr. Celso Luiz de Souza Teodoro. 
 
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/83744494779?pwd=ZnhsWjhHc1RDdmJrUnI5c3NWNFNwQT09 
ID da reunião: 837 4449 4779 
Senha de acesso: 011467 
 

Observações: 
 
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. 
 
Havendo qualquer alteração no Plano São Paulo que interfira na realização da AGE nos moldes deste edital, 
a mesma poderá ser cancelada ao tempo que for necessário. 
 
 

 
São José do Rio Preto, 01 de fevereiro de 2021. 

 
ASSOCIAÇÃO PARQUE RESIDENCIAL DAMHA VI 

MARCELO ZOLA PERES 
DIRETOR PRESIDENTE 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO para a 15ª Assembleia Geral Ordinária 

 
 
Prezados Associados, 
 
 Dando continuidade à 14ª Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 31 de janeiro de 2.021, a qual 
precisou ser encerrada antes da conclusão da pauta estabelecida para que todos os Associados, em especial 
aqueles que compuseram as gestões administrativas anteriores desta Associação, pudessem tomar 
conhecimento detalhado de todo o material apresentado pelo Conselho Fiscal e pelo Diretor Administrativo, na 
qualidade de Diretor-Presidente desta Associação, sirvo-me do presente para convocar Vossas Senhorias, 
para participarem da 15ª Assembleia Geral Ordinária a se realizar no próximo 10 de fevereiro,  de forma 
virtual pela plataforma zoom, com a primeira chamada pontualmente às 19h30min e, não havendo a presença 
de mais da metade dos Associados, com a segunda e última chamada às 20h, com qualquer número de 
participantes, para a defesa, debates e votação dos pontos inconclusos na assembleia anterior, observadas as 
seguintes diretrizes e rito: 
 
 
 Disposições preliminares -  
 
 Considerando a juntada de dezenas de documentos e relatório pelo Conselho Fiscal, rejeitando as contas 
da gestão anterior; 
 Considerando, também, a apresentação de documentos apartados pelo Diretor Administrativo visando 
esclarecimentos sobre o orçamento do corrente ano (2.021); 
 Considerando, ainda, a necessidade de se permitir que os representantes legais das gestões anteriores 
possam se manifestar sobre a documentação apresentada pelo Conselho Fiscal, respeitando os princípios da 
ampla defesa e do contraditório; 
 Considerando, finalmente, os princípios da transparência e gestão participativa adotados pela 
atual Administração da Associação Damha VI, o que torna obrigatória e necessária a faculdade a todos os 
Associados de se manifestarem e influenciarem na decisão dos demais. 
 
 O Diretor-Presidente publica o presente EDITAL convocatório para a 15ª Assembleia Ordinária, 
estabelecendo o seguinte RITO: 
 
● primeira chamada: 19h30min; 
● segunda chamada: 20h; 
 
 Fica concedido o prazo até dia 09/02/2.021, às 17:00 horas, para que os interessados possam 
apresentar justificativas, questionamentos ou impugnações ao relatório do Conselho Fiscal, por escrito 
(protocolado) ou via e-mail (administracao@damha6.com.br). 
 
 No dia da Assembleia (10/02/2021), será concedido ao Conselho Fiscal a oportunidade de responder 
as justificativas, questionamentos e impugnações, apresentadas previamente por escrito, pelo prazo 
máximo de até 30 (trinta) minutos; 
 Será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos: para o Diretor Administrativo e Presidente fazerem 
suas considerações em relação a proposta orçamentária de 2.021; 
 Será aberta a palavra para os Associados manifestarem sobre o orçamento apresentado para o exercício 
de 2.021. 
 
 
 Será promovida a votação presencial (sobre o parecer do Conselho Fiscal e Orçamento 
para o exercício de 2.021) que ocorrerá no dia 11 de fevereiro, na sede da Associação, das 09h às 17h; 
● apuração: às 18:00h do dia 11 de fevereiro, na sede da Associação com transmissão via 
plataforma ZOOM. 
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Observações finais:-  O material produzido pelo Conselho Fiscal, bem como as  planilhas orçamentárias feitas 
pelo Diretor Administrativo estão acessíveis na sede da Associação, para todos que requererem por escrito, 
no horário de funcionamento normal e diário. 
 
 
 
 A votação será feita por meio de drive-thru para maior segurança e efetiva participação dos 
Associados, sendo vedado qualquer tipo de aglomeração de pessoas, respeitando-se as regras municipais 
e estaduais referentes à prevenção do COVID-10. 
 
link para acessar a reunião virtual: 
https://us02web.zoom.us/j/86192430644?pwd=endYOEQ4U296Vmp6QVJPaTkwMDlTZz09 
 
 
 São José do Rio Preto/SP, no 2º dia do mês de fevereiro do ano de 2.021. 
 
 

Marcelo Zola Peres Diretor- 
Presidente da Associação Parque Residencial Damha VI 

 – São José do Rio Preto/SP 

RESULTADO DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO SINDICATO 
DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA EXERCÍCO DE MANDATO 
DO ANO DE 2021 A 2026. 

Às 16h15min do dia 02 de fevereiro de 2021, de forma virtual e 
através da ferramenta Google Meet, com a presença do Presi-
dente do Sindicato Sr. Paulo Roberto da Silva, a Presidente da 
mesa apuradora, Geni Marques da Silva, e o mesário Dr. Higor 
Vinicius dos Santos Crispim, foram eleitos os senhores: PRE-
SIDENTE - PAULO ROBERTO DA SILVA Diretoria – Efetivos: - 
VICENTE CONTE FILHO, MICHEL FERNANDES THOMÉ - Su-
plentes: EDUARDO BARBOZA SOUSA, EDIMILSON MARTINS  
SILVA  e MANOEL CARLOS MELO – Conselho Fiscal: Efetivos 
– ALEXANDRE GALDIANO, ALESSANDRO MONTANHANI 
e LUIZ CARLOS CUNHA - Suplentes: ANA PAULA VISENTIN 
HERNANDES, RONALDO COUTO e VICTOR JOSE HOMSI– 
Delegados – Efetivos – PAULO ROBERTO DA SILVA, VICENTE 
CONTE FILHO e MICHEL FERNANDES THOMÉ. A seguir, a 
Presidente da mesa apuradora proclamou eleita a chapa única 
composta pelos associados acima referidos. São José do Rio 
Preto, 02 de fevereiro de 2021. 
São José do Rio Preto, 02 de fevereiro de 2021.
                                              PAULO ROBERTO DA SILVA
                                                              Presidente 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. MARIA IZABEL FERNANDES e ROSEMEIRE DE OLI-
VEIRA, sendo MARIA fi lha de DIONISIO ALVES FERNANDES 
e de DEOCLECIANA BATISTA FERNANDES e ROSEMEIRE 
fi lha de DORACI DE OLIVEIRA;
2. PAULO EDUARDO DE JESUS FERREIRA e EVELYN 
BUENO COSTA, sendo ELE fi lho de ORGENCIO ALVES 
FERREIRA e de LOURDES CATROQUE FERREIRA e ELA fi lha 
de WANDERLEY PEREIRA COSTA e de MARIA APARECIDA 
BUENO COSTA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 02/02/2021.


