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Sandra CAMPOS

RIO PRETO

Após os comerciantes orga-
nizarem um protesto na manhã 
desta quarta-feira contra a 
abertura das ruas que ficam 
no calçadão de Rio Preto, o 
Secretário de Desenvolvimen-
to Econômico, Jorge Luís de 
Souza, recebeu alguns repre-
sentantes dos lojistas junta-
mente com o presidente da 
Acirp, Kelvin Kaiser, e atendeu 
a reinvidicação de fechar no-
vamente a rua para o tráfego 
de veículos.   Pág.A2 

Ex invade casa, dá facada em mulher e é preso

Divulgação

Castração 
de Pets 

nos bairros 
começa dia 8

De acordo com o cronogra-
ma elaborado pela secretaria 
de Saúde os procedimentos 
serão realizados entre 8 e 12 
de fevereiro no Centro Espor-
tivo do Pinheirinho, no Solo 
Sagrado.  A previsão é que 1,2 
mil animais sejam castrados 
durante cinco dias de ação, 
os procedimentos serão reali-
zados das 8h às 15h. Pág.A5

Divulgação

Após protestos, prefeitura 
fecha Calçadão para veículos

GAIOLAS Polícia Ambiental soltou 47 canários encontra-
dos em cativeiro e aplicou R$ 23 mil em multas.      Pág.A4

BLITZ PM fez blitz embaixo do viaduto, revistou 18 mora-
dores de rua e apreendeu armas e drogas.  Pag.A4

Doria recua 
e afrouxa 

restrições do 
comércio

O anúncio foi feito 
pelo governador João 
Dória (PSDB) durante 
coletiva de imprensa 
realizada no Palacio dos 
Bandeirantes. A medida 
entrou em vigor em 25 
de janeiro e permane-
ceria até 7 de fevereiro, 
mas foi suspensa nesta 
quarta (3). Próximo final 
de semana não haverá 
mais lockdown para o 
comércio.        Pág.A3

Empresários 
desconfiam 

de ajuda 
do Estado

Hoje é comemorado dia mundial de combate ao câncer
Em Rio Preto, o relatório anual de 2019 da Secretaria de Saúde apontou uma média de 604 mortes por câncer no município 
nos últimos três anos. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate à doença.       Pág.A5

Carnê do IPTU pode ser 
acessado por QR Code

Empresa oferece 50 vagas 
de trabalho home office

Pág. A3

Liberação da lista 
de vacinados só 
com parecer da 
PGM, diz Borim

A secretária estadual de 
Desenvolvimento Econômico, 
Patricia Ellen cumpre agenda 
nesta quinta-feira em Rio 
Preto, ela é considerada a 
principal liderança na elabo-
ração do Plano São Paulo de 
retomada econômica e en-
frentamento ao Coronavírus.
Agenda terá inicio às 9h na 
Famerp.   Pág.A3

Secretária 
cumpre agenda 

hoje em Rio Preto

Pág. A4

Pág. A3
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TEMPORAL  Chuva no final da tarde de ontem provocou alagamentos e problemas em bairros, 
como São Marcos; segundo bombeiros não houve casos de queda de árvores. Pág.A2
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Trânsito atende 
comerciantes e volta 

proibir carros no Calçadão
Após os comerciantes orga-

nizarem um protesto na manhã 
desta quarta-feira contra a 
abertura das ruas que ficam no 
calçadão e Rio Preto, o Secre-
tário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Jorge Luís de Souza, 
recebeu alguns representantes 
dos lojistas juntamente com 
o presidente da Acirp, Kelvin 
Kaiser.

Foi explicado que as alte-
rações foram feitas para que 
o trânsito flua melhor nas ruas 
Jorge Tibiriçá e Bernardino de 
Campos, e que essa decisão 
também foi para atender pedi-
dos dos moradores de prédios 
daquela região.

No entanto, a reivindicação 
dos lojistas é para que não 
haja nenhum tipo de trânsito 
naquele local, a não ser após 
às 18h.

O secretário de Desenvol-
vimento, após consulta ao 

secretário de Trânsito, Amaury 
Hernandes, definiu que o trân-
sito será suspenso no local até 
a conclusão da obra de revita-
lização da região Central e que, 
após a conclusão da obra será 
agendada uma nova rodada de 
negociações com os lojistas.

De acordo com uma das 
organizadoras do manifesto, a 
empresária Laura Prado, a de-
cisão provisória ainda não é o 
suficiente. “Ficou acertado que 
as ruas serão fechadas tem-
porariamente até uma decisão 
final”, explica.

No entanto, ainda de acordo 
com informações da empresá-
ria, essa mesma promessa já 
foi feita antes e eles voltaram 
a reabrir, por isso, ela analisa 
a possibilidade de continuar 
com os protestos. “Amanhã 
vou iniciar outra conversa com 
o nosso grupo para analisarmos 
a possibilidade de mantermos 
os protestos até que decida 
em definitivo por não reabrir 
aquelas ruas”, ressalta Laura.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

APÓS PROTESTOS EM OLIMPIA
Sebrae oferece 

curso empresarial

O Sebrae de Olímpia  irá 
oferecer na próxima semana, 
entre os dias 8 e 12 de feve-
reiro, o curso “Descomplique 
Empreendedorismo”. O objetivo 
é capacitar potenciais empreen-
dedores em planejamento, ges-
tão empresarial e ter acesso a 
linhas de crédito diferenciadas.

O curso é composto por 
cinco encontros de duas horas, 
das 19h às 21h, ministrados 
online por um facilitador do 
Sebrae. A primeira aula, no dia 
8, terá como tema o Empre-
endedorismo. Já no segundo 
dia, o tema é Formalização e 
Plano de Negócio. No terceiro 
dia, o tema será Sua Ideia de 
Negócio - Canvas; no quarto 
dia, Marketing e no quinto dia, 
o tema será Finanças.

As aulas serão gratuitas e 
online. As inscrições devem 
ser feitas pelo link www.bit.ly/
descompliquesebrae2 ou pelo 
WhatsApp (17) 3279-7013 do 
Sebrae Olímpia.

Já no mês de março, entre 
os dias 1 e 10, o Sebrae irá ofe-
recer o Enfrentar, um programa 
de capacitação em gestão em-
presarial para empreendedores 

MEI, ME e EPP. O curso será 
composto por sete encontros 
coletivos remotos e ao vivo, 
com duração de duas horas 
cada um, das 19h às 21h. As 
aulas serão ministradas online 
por consultores especialistas 
do Sebrae Rio Preto.

Os temas que serão abor-
dados são: Tendências e Posi-
cionamento de Marca - Criando 
Diferenciais; Inovando nas 
Vendas - Como atuar no Digital; 
Estratégias de Marketing - Fer-
ramentas do Marketing digital; 
Administrando seu Caixa - 
Aprenda sobre Fluxo de Caixa; 
Entenda seus Direitos - Conhe-
ça sobre legislação para pe-
quenos negócios; Indicadores 
e Metas - Como medir seus re-
sultados, e Planejamento - Crie 
um plano de ação estratégico 
para 2021. Além disso, o curso 
terá consultorias individuais, 
ferramentas, crédito orientado, 
criação de plano de ação foca-
do em aumentar faturamento e 
reduzir custos para enfrentar a 
crise e retomada da economia.

Para este curso, as inscri-
ções podem ser feitas pelo 
site http://www.bit.ly/enfrentar2 
ou pelo WhatsApp do Sebrae 
Olímpia (17) 3279-7013.

Da REDAÇÃO 

OPORTUNIDADE
Empresa está contratando 

50 para home office

A empresa rio-pretense Cob-
max, especializada em vendas, 
anunciou nesta quarta-feira (3) 
que está com 50 novas vagas 
de emprego abertas, todas para 
atuar em vendas.  Segundo as 
informações divulgadas, os novos 
contratados irão atuar em uma 
nova área focada em produtos 
de consórcio e será no modelo 
home office

De acordo com o CEO da 
Cobmax, Daniel Rosa, a empresa 
está indo na contramão da taxa 
de desemprego prevista para 
2021, que seria de 16%. “Inicia-
mos o ano já com o fechamento 
de grandes parcerias. Nosso 
objetivo é continuar crescendo, 
gerando impacto na região e 
no mercado como um todo ao 
levar uma experiência mais per-
sonalizada para o consumidor”, 

afirmou.
Para atuar nessa nova área, 

os profissionais necessitam de 
ensino médio completo e vi-
vência em vendas de produtos 
financeiros. “Organização e foco 
em resultado também são funda-
mentais para a função”, comen-
tou Thamires de Souza, gerente 
de RH da Cobmax.

Desde o início da pandemia, 
os mais de 480 colaboradores 
estão atuando em home office, 
o que é visto como mais um be-
nefício da vaga. “Todas as etapas 
do processo seletivo também 
são feitas on-line, protegendo 
os participantes e nos ajudando 
a agilizar o processo”, pontua 
Thamires

Os interessados em partici-
par do processo seletivo devem 
enviar e-mail para selecao@cob-
max.com.br, identificando no as-
sunto “Finanças” ou “Consórcio”.

Vinicius LIMA 

Divulgação

Sebrae oferece curso em Olímpia

Divulgação

Thamires, gerente de 
Rh da empresa

Após protesto de comerciantes e reunião, prefeitura deci-
de proibir novamente o tráfego de veículos no Calçadão

Divulgação

RIO PRETO Temporal no fim da tarde 
causa estragos na cidade

No fim da tarde desta quar-
ta-feira uma forte chuva atingiu 
a cidade e, mais uma vez, pro-
vocou alagamento em vários 
pontos, como ruas e avenidas. 
Um dos bairros  mais afetados 
foi o São Marcos na região 
da avenida Paulo de Oliveira 
e Silva.

De acordo com informações 
da presidente do bairro, Sandra 
Campos, está situação é recor-
rente. “Há pelo menos cinco 
anos a gente vive essa situação 
de horror todas as vezes que 
chove na nossa cidade. Este 
local fica em frente a uma es-
cola de educação infantil, onde 
centenas de crianças estudam 
e o perigo é constante”, ressalta 

Sandra.
A presidente ainda fala sobre 

o buraco que tem na mesma 
avenida, próximo à ponte, que, 
segundo ela, já foi consertado 
algumas vezes e o mesmo volta 
a se abrir. “Acompanhamos a 
licitação em 2014, data em que 
foi feita a primeira obra e, de lá 
pra cá, a qualquer chuva o bura-
co se abre novamente formando 
uma cascata rua adentro”.

Outros locais também foram 
afetados pela chuva, como a 
Avenida Murchid Homsi, onde 
um carro ficou ilhado, e na rua 
Benjamin Constant que teve 
alagamento e enxurradas fortes.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, no momento em que a 
chuva começou as viaturas fo-
ram para as áreas mais críticas 
ficar a postos.

Andressa ZAFALON

Cratera aberta com a chhuva no bairro São Marcos

Sandra CAMPOS

ANIVERSÁRIO HOJE

Aos 17 anos, Facebook está presente desde 
relacionamentos até transmissão de missas

Quase atingindo a sua 
maioridade, o Facebook com-
pleta 17 anos da data de sua 
criação. Uma das mais revolu-
cionárias redes sociais, o Face-
book tem sua história baseada 
na transformação de uma era 
digital, onde as amizades virtu-
ais acabaram ultrapassando as 
amizades presenciais.

Quem nunca viu uma pes-
soa com 3 mil amigos no Fa-
cebook, mas na famosa “vida 
real” não completa a contagem 
nem com os dedos de uma 
mão? E isso está cada vez mais 
comum: redes sociais lotadas 
de “amigos”, mas quando che-
ga um momento em que você 
realmente precisa deles, quem 
tiver 10, tem muito.

Para a psicóloga Priscila 
Tambonis, existe um lado bom 
nas amizades virtuais. “O Face-
book proporciona a oportunida-
de da pessoa se conectar com 
um parente ou amigo distante, 
de outra cidade e até de outro 
país, fazendo com que a rela-

ção se mantenha viva mesmo à 
distância. O que não podemos 
permitir é viver em função des-
tas plataformas, transformando 
a vida em números e curtidas”, 
ressalta a psicóloga.

O Facebook foi oficialmente 
criado em 4 de fevereiro de 
2004 por Mark Zuckerberg e 
sua trupe. Com o objetivo de 
homenagear todos os amigos 
virtuais que se conectam atra-
vés desta rede social, criou-se o 
Dia do Amigo do Facebook a ser 
comemorado na mesma data. 
É uma campanha da empresa 
para celebrar seu aniversário de 
fundação.

Em época de pandemia as 
redes sociais se tornaram gran-
des aliadas da sociedade, seja 
para se relacionar, pra trabalhar, 
pra se divertir e até mesmo 
para continuar na caminhada 
espiritual, acompanhando, por 
exemplo, cultos e missas ao 
vivo, através da ferramenta.

É o caso da Igreja São Judas 
que utiliza do Facebook para 
a transmissão das missas, no 

momento em que a aglome-
ração está proibida. “É uma 
rede popular e de fácil uso que 
acaba encantando também os 
idosos. Nas fases em que não 
podíamos receber os fiéis, a 
plataforma foi indispensável 
para nos mantermos próximos 
das pessoas e continuarmos 
o nosso trabalho de evangeli-
zação. Hoje se tornou a nossa 
principal plataforma, inclusive 
ampliando com uma progra-
mação diária”, comenta André 
Botelho, assessor do Santuário 
São Judas de Rio Preto.

André ainda complementa 
citando uma passagem da bí-
blia que tem tudo a ver com a 
realidade que estamos vivendo. 
“Jesus quando escolhe os seus 
apóstolos, envia eles e diz: 
‘Ide por todo mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura’. Essa 
missão Jesus confia a cada um 
de nós também e nunca esteve 
tão possível por conta do uso 
do Facebook. É incrível como 
estamos conseguindo ir muito 
longe. Nas nossas transmissões 

Andressa ZAFALON de missa, temos pessoas que 
se manifestam até de fora do 
Brasil. Pessoas que acompa-
nham o nosso trabalho e que 
criaram vínculo com a nossa 
comunidade”, frisa o assessor.

A Roberta Cristal é proprie-
tária e administradora da página 
RCR Artes em Madeiras e conta 
como o Facebook foi importante 
para alavancar a empresa dela. 
“Eu abri a minha empresa um 
mês antes de iniciar a pande-
mia e o Facebook, alinhado 
com posts não só dos produtos, 
mas principalmente de eu expli-
cando o porquê meu produto é 
o melhor, alavancou a minha 
empresa em 115%. Hoje eu 
posso dizer que 80% da minha 
venda vem do Facebook”.

A plataforma do Facebook 
também é muito utilizada para 
fins de informação, ou seja, 
noticiar algo. No entanto, o 
usuário precisa se atentar para 
as famosas Fake News.  Sem-
pre pesquisar a fonte antes de 
compartilhar, é o mínimo a ser 
feito.
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Divulgação

ECONOMIA

Empresários veem com receio 
anúncio de auxílio do Estado

A divulgação do pacote emer-
gencial de medidas do Governo 
do Estado para apoiar os empre-
endedores paulistas que mais 
foram impactados pela pandemia 
do Coronavírus, foi vista com 
restrição pelo vice-presidente 
do Sincomércio, Ricardo Ismael 
Arroyo.

Para Arroyo a iniciativa não 
passaria de um jogo de cena do 
governo paulista. “Recebemos a 
notícia com certo receio, pois na 
prática dificilmente o empresário 
terá acesso, como em ocasiões 
passadas, o micro, pequeno e 
médio empresários raramente 
conseguem se beneficiar com 
estes pacotes. O que sempre 
acontece é anúncio para mídia e 
para o povo, mas quem realmen-
te precisa não é beneficiado”, 
ressaltou.

O anuncio foi feito pelo gover-
nador João Dória e pela secretária 
de Desenvolvimento Econômico, 
Patricia Ellen durante coletiva de 
imprensa nesta quarta-feira.

Entre as novas medidas estão 
a liberação de R$ 125 milhões 
pelo Banco do Povo e pelo Desen-
volveSP, a suspensão de protesto 
de débitos da dívida ativa e a 
suspensão de cortes dos serviços 
de gás e água aos empreendedo-
res. No caso do fornecimento de 
água nos municípios atendidos 
pela Sabesp.

“O Governo tem dialogado 
constantemente com os setores 
mais vulneráveis durante a pan-
demia. Nas últimas semanas, 
realizamos uma série de reuniões 

para ouvir os pleitos e elencamos 
todos os pedidos. Por meio disso, 
chegamos neste pacote de medi-
das que ajudará empresários de 
todo o estado a enfrentar essa 
crise sem precedentes”, ressaltou 
a Secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Patricia Ellen.

De acordo com a secretaria 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico o anúncio veio de 
encontro com as ações desen-
volvidas pelo município. “A cidade 
já atua fortemente com as linhas 
de crédito oferecidas através do 
Banco Do Povo de Rio Preto. A 
liberação de crédito vem para 
ajudar ainda mais os empreen-
dedores em uma época de reces-
são, como essa pós-pandemia”, 
afirmou o secretário Jorge Luís 
de Souza.

O secretário destaca que no 
ano de 2020 o Banco do Povo de 
Rio Preto liberou R$ 8,2 milhões 
em 614 contratos aprovados. 
“Nossa expectativa é ainda mais 
positiva após o anúncio do gover-
no Estadual”, destacou.

Questionado sobre a possibili-
dade de adotar medidas próprias 
de auxilio aos empreendedores o 
secretário ressaltou que o municí-
pio possui opções de parcelamen-
tos de débitos em atraso.

O vereador Bruno Marinho 
(Patriota) afirmou que prepara 
uma série de requerimentos soli-
citando estudos visando a isenção 
de impostos e taxas municipais. 
“O Dória por ser executivo tem a 
caneta na mão e foram validas 
as iniciativas, vamos tentar con-
vencer o prefeito Edinho Araújo a 
analisar e implantar algumas isen-
ções aqui no município”, afirmou.

Thiago PASSOS 

PÉ ATRÁS

Só com parecer
O secretário da Saúde, Aldenis Borim (foto), recebeu pedido 

da Frente Parlamentar de Combate à Covid-19 da Câmara que 
reivindica a liberação da relação das pessoas vacinadas no Portal 
da Prefeitura. Como o pedido envolve o sigilo médico-paciente, 
a reivindicação dos vereadores foi encaminhada à Procurado-
ria-Geral do Município (PGM) para receber parecer favorável ou 
não. Borim, por meio da sua assessoria, informou, no entanto, 
que o controle de vacinação dos grupos profissionais da saúde 
segue rigoroso protocolo que exige documentação comprobató-
ria da função de cada um, antes de ser aplicado o imunizante. 
Os vereadores estão exercendo o dever de fiscalizar, porém, a 
celeuma foi gerada devido denúncia de que espertalhões ten-
tavam furar a fila para receber a vacina. No “fura-fila” havia até 
negacionista que batia no peito que se vangloriava não temer 
o vírus. Agora, funcionários que poderiam estar executando 
outras tarefas essenciais para a população, têm que se dedicar 
para esclarecer os fatos. Querer levar vantagem dá nisso… só 
atrapalha!

Dobrada
Com a possibilidade de 

o promotor Marcos Lélis 
disputar uma cadeira na 
Câmara Federal no ano que 
vem, provavelmente pelo 
PSDB, existe a possibilidade 
de uma dobrada com o tuca-
no Renato Pupo. O vereador 
sinaliza que também tem 
intenção de concorrer a uma 
vaga na Assembleia Legisla-
tiva. Ao ser indagado, Pupo 
ressaltou que a possibilida-
de existe e que a direção 
tucana atua para que Lélis 
concretize a sua intenção. 
“É um ótimo nome”, diz. 
Lembrou ainda que Marcel 
Lélis, filho do promotor, já 
faz parte do grupo tucano.

Incentivo à doação
O deputado estadual Itamar Borges (MDB) comandou ter-

ça-feira à noite o Congresso de Comissões da Assembleia Le-
gislativa que deliberou sobre o andamento de alguns projetos, 
posteriormente aprovados pelo plenário da Casa. Após serem 
analisados pelo Congresso, o plenário aprovou: o que cria o 
Cadastro Estadual de Sangue para incentivo à doação; o que 
autoriza a implementação do modelo de Escola Cívico Militar nas 
instituições de ensino da rede pública estadual; o que dispõe 
sobre a cessão de armamento da Polícia Militar aos servidores 
das Guardas Civis Metropolitanas do Estado; e o que assegura 
ao aluno deficiente a prioridade na matrícula em escola pública 
estadual mais próxima de sua residência. As propostas aprovadas 
foram enviadas ao Palácio dos Bandeirantes para passar pelo 
crivo do governador João Doria (PSDB). Se forem sancionados 
pelo governador, os projetos viram leis, que passam a valer em 
todo o Estado.

Picaretas
A vitória do alagoano 

Arthur Lira (PP) para presi-
dente da Câmara faz lembrar 
a frase de Lula da Silva. 
Quando estava no auge da 
sua carreira política, o pe-
tista ironizou que existiam 
300 picaretas na Câmara. 
Lira saiu vitorioso com uma 
votação expressiva de 302 
votos, portanto, dois a mais 
do número citado pelo ex-
-presidente. Ironia à parte, 
Lula foi generoso com os 
parlamentares porque di-
nheiro era escondido até na 
cueca! O então deputado 
Jair Bolsonaro, que conviveu 
na Câmara nesse período 
tenebroso, não viu nada!

Vistoria
João Paulo Rillo (PSOL) 

informou que acompanhou 
ontem vistoria realizada pe-
los integrantes do Sindicato 
dos Trabalhadores da Edu-
cação (ATEM) nas escolas 
“Darcy Ribeiro”, no Jardim 
Santo Antônio, Zona Norte. 
O vereador lembrou que o 
sindicato tem fiscalizado 
as escolas municipais, a 
fim de garantir segurança 
aos alunos quando forem 
retomadas as aulas pre-
senciais. “Recentemente, o 
sindicato moveu ação contra 
a Prefeitura, denunciando as 
condições precárias dos pré-
dios escolares municipais”, 
ressaltou o vereador.

Redemoinho
Os recém-eleitos presi-

dentes da Câmara Federal 
e do Senado, Arthur Lira 
(PP-AL) e Arthur Lira (DEM-
-MG), respectivamente, se 
reuniram ontem com o pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido). No 
seu breve pronunciamento, 
Bolsonaro disse que haverá 
“harmonia” do Planalto com 
os presidentes com o objetivo 
de desenvolver ações para 
combater a pandemia do 
vírus, para alavancar a eco-
nomia e também a reforma 
do Estado. O País precisa 
de comando, portanto, que 
nenhum redemoinho quebre 
a tão almejada “harmonia”.

Gastador
Com a chegada do Cen-

trão ao cerne do governo 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
para ter os préstimos dos no-
bres parlamentares, tanto da 
Câmara como do Senado, o 
presidente precisa se prepa-
rar porque o bloco é gastador 
e sempre quer mais. Como 
diz a expressão popular: é 
um saco sem fundo! Agora, 
não dá para prever de onde 
o governo vai tirar dinheiro 
para satisfazer a gana voraz 
do bloco. A dívida interna do 
País aproxima-se dos 90% 
do PIB, portanto, qualquer 
centavo conta, por isso o 
Messias está entre a cruz e 
a espada.

Estupefatos
A indicação da deputada 

Bia Kicis (PSL-DF) para pre-
sidir a Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara 
deixou estupefatos até alia-
dos que elegeram Arthur Lira 
para comandar a Casa. Bia, 
procuradora aposentada, 
é investigada pelo STF no 
inquérito que apura a divul-
gação de fake news. Além 
disso, durante o oba-oba de-
fendendo o fechamento do 
STF, a deputada ameaçou o 
ex-ministro Celso de Mello e 
também se posicionou como 
negacionista à pandemia. A 
CCJ é a principal comissão 
da Casa. Está do jeito que o 
diabo gosta!

Doria recua e afrouxa 
restrições ao comércio

O governo de São Paulo 
suspendeu nesta quarta-feira 
(3) o decreto que colocava 
todo o estado na fase verme-
lha, a mais restritiva, do plano 
de flexibilização econômica aos 
finais de semana e das 20h às 
6h nos dias úteis.

O anúncio foi feito pelo 
governador João Dória (PSDB) 
durante coletiva de imprensa 
realizada no Palácio dos Ban-
deirantes. A medida entrou 
em vigor em 25 de janeiro e 
permaneceria até 7 de feve-
reiro, mas foi suspensa nesta 
quarta (3).

“Tivemos, felizmente, que-
da no número de interna-
ções tanto em leitos primários 
como os de UTI, o que nos 
permite suspender a decisão 
de fechamento de atividades 
econômicas já neste final de 
semana”. A redução de hospi-
talizações por COVID-19 foi de 
11%. “Isto, porém, não deve 
compreender falta de cuidado 
e de atenção para que as pes-

soas estejam protegidas, assim 
como funcionários dos estabe-
lecimentos”, reforçou Doria.

Com isso, no próximo final 
de semana, os estabelecimen-
tos podem funcionar de acordo 
com a classificação da região 
no Plano São Paulo. A região 
de Rio Preto atualmente está 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br
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na Fase Laranja do plano, sendo 
permitido o funcionamento de 
academias, salões de beleza, 
restaurantes, cinemas, teatros, 
shoppings, concessionárias, 
escritórios e parques  podem 
funcionar por até oito horas 
diárias, com atendimento pre-
sencial limitado a 40% da 

Doria recua e anuncia flexibilização para o comércio

capacidade e encerramento 
às 20h. O consumo local em 
bares permanece proibido, e 
a venda de bebidas alcoólicas 
permitidas apenas entre 6h 
e 20h. Com a revogação, os 
estabelecimentos voltam a ter 
permissão para funcionar aos 
sábados, domingos e feriados.

Divulgação

Secretária estadual cumpre 
agenda em Rio Preto

A secretária estadual de 
Desenvolvimento Econômico, 
Patricia Ellen cumpre agenda 
nesta quinta-feira em Rio Pre-
to, ela é considerada a princi-
pal liderança na elaboração do 
Plano São Paulo de retomada 
econômica e enfrentamento 
ao Coronavírus.

Sua agenda terá inicio às 
9h na Faculdade de Medicina 
de Rio Preto (Famerp), onde 
irá conhecer as salas, labo-
ratórios e demais espaços 
do campus. Além disso, a 
secretária estadual participa 
de reunião com a diretoria 
da Famerp para conhecer as 
demandas da instituição.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Famerp, entre 
os temas discutidos estão 

a liberação de realização de 
concursos para docentes que 
já estavam autorizados, refor-
ma de salas de aulas e labo-
ratórios da faculdade. Outra 
reivindicação da diretoria da 
faculdade e também dos alu-
nos é o aumento no número 
e valor das  bolsas de manu-
tenção para os estudantes da 
graduação.

As 10h30 a secretária irá 
conhecer as instalações do 
Parque Tecnológico (Partec) 
onde participa de debate 
sobre a retomada econômica 
pós-pandemia e assinatura de 
contratos de financiamento 
pelo Banco do Povo ao lado do 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
do vice-prefeito Orlando Bol-
çone (DEM), do secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Jorge Luis de Souza e do depu-
tado federal Geninho Zuliani.

DA REDAÇÃO

Carnê do IPTU pode ser 
acessado por QR Code

A Prefeitura de Rio Pre-
to inovou e disponibilizou 
um QR Code para impres-
sões dos carnês do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). A novidade foi oficia-
lizada nesta quarta-feira pela 
Secretaria da Fazenda em 
publicação no Diário Oficial 
do Município.

Com a novidade, basta o 
contribuinte mirar a câmera 
do celular para a imagem e 
terá acesso automático ao 
site da Prefeitura de Rio Preto 
para imprimir o carnê em 10 
parcelas ou a cota única do 
imposto apenas com o código 
do imóvel. O pagamento à 
vista, até a data do primeiro 

vencimento, 15 de marco, dá 
direito ao desconto de 5%.

A prefeitura iniciou no ini-
cio desta semana o envio de 
220 mil carnês via Correios. 
Os boletos serão entregues 
até o dia 10 de março, cinco 
dias antes do vencimento 
inicial do parcelamento ou 
da cota única.

A administração municipal 
estima o recebimento de R$ 
194 milhões com o IPTU. O 
imposto é a principal fonte 
de arrecadação da Prefeitura.

No ano passado a esti-
mativa da prefeitura era ar-
recadar R$ 200 milhões com 
o imposto, no entanto, com 
a pandemia de COVID-19 
a arrecadação ficou R$ 34 
milhões abaixo do esperado.

Thiago PASSOS 

Sindicato e vereador visitam 
escola no Santo Antônio

Diretores da Atem e do Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Educação Municipal, acom-
panhados do vereador João 
Paulo Rillo (PSOL), estiveram 
na escola Darcy Ribeiro, no 
bairro Santo Antônio, para 
avaliar as alterações realiza-
das pela prefeitura no prédio 
visando a retomada das aulas 
presenciais.

De acordo com Rillo, inicia-
tiva visa verificar as condições 
das escolas municipais, e iden-
tificar se estão em condições 
para funcionários e alunos.

“A Atem conseguiu na Justi-
ça o direito de entrar em todas 
as escolas para verificar as 
condições de funcionamento, 

tanto no que diz respeito 
aos profissionais, quanto aos 
alunos, e com a possibilidade 
de retorno as aulas estamos 
verificando inclusive os pro-
tocolos sanitários”, afirmou o 
parlamentar.

O vereador não descarta 
a necessidade de reparos 
pontuais que serão encami-
nhadas para a secretaria de 
Educação.

“Queremos saber se as sa-
las de aula estão preparadas 
para receber a quantidade 
limitada de alunos previsto no 
Plano São Paulo e se a venti-
lação desses espaços atende 
com segurança a presença 
de servidores e alunos, assim 
como a necessidade de repa-
ros e adaptações”, concluiu.

Thiago PASSOS 
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VIOLÊNCIA

Um ajudante de eletri-
cista invadiu a residência e 
agrediu a ex mulher, uma 
professora, no bairro Estân-
cia Alvorada, em Rio Preto. 
Segundo informações do bo-
letim de ocorrência, o caso 
aconteceu na madrugada 
desta terça-feira (2) na Rua 
Alcides de Souza Climério.

A Polícia Militar foi acio-
nada para atender a ocorrên-
cia de violência doméstica 
e chegando no endereço 
encontrou um princípio de 
incêndio no imóvel. A vítima 
estava com muito medo 
na rua junto com sua filha, 
tinha ferimentos em um dos 
braços causados por facadas 
dadas pelo ex marido.

Ao entrar no imóvel os 
PMs encontraram o agressor 
que foi preso em flagrante 
e o Corpo de Bombeiros 
foi chamado para conter o 
incêndio.

A vítima disse a polícia 
que se separou do ex marido 
em novembro do ano passa-
do devido a problemas que 
já enfrentava com o homem. 
Ela afirmou que pediu medi-
da protetiva contra ele.

Ainda de acordo com a 
mulher, ele invadiu a casa 
na madrugada, lhe agrediu 
e deu a facada no braço. 
O homem ainda cortou a 
mangueira do botijão de gás 
e colocou fogo na residência.

Segundo a professora, o 
ex marido chegou lhe fazer 
ameaças de morte, ela saiu 
correndo para rua e conse-
guiu pedir socorro.

O homem foi preso e 
levado para Central de Fla-
grantes onde ficará a dispo-
sição da justiça. O caso foi 
registrado como lesão cor-
poral, violência doméstica, 
ameaça, descumprimento 
de medida protetiva e dano 
qualificado.

Ex invade casa, 
dá facada em 

mulher e coloca 
fogo no imóvel

Janaína PEREIRA 

PM faz blitz embaixo de viaduto e acha 
armas e drogas com moradores de rua
A Polícia Militar realizou na 

tarde desta terça-feira (2) por 
volta das 16h50 uma opera-
ção para averiguar denúncias 
anônimas de que moradores 
de rua estariam escondendo 
armas embaixo do viaduto João 
Mesquita em Rio Preto, próximo 
ao Terminal Rodoviário.

Os policiais militares estive-
ram no local onde encontraram 
18 moradores de rua fazendo 
uso de entorpecentes, armas 
de fogo, quatro facas, dois 
serrotes, uma tesoura, um ali-
cate, uma chave de fenda com 

Janaína PEREIRA  
redacao@dhoje.com.br
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cabo quebrado, um estilete,  34  
munições intactas de calibre 32 
, dois cachimbos, um aparelho 
celular da Samsung, quatro 
porções de crack que pesaram 
5,37 gramas.

A polícia suspeita que os 
instrumentos encontrados são 
utilizados pelos moradores de 
rua para ameaçar vítimas na re-
gião central na prática de delitos 
e também entre brigas entre os 
próprios moradores de rua.

O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes como 
localização e apreensão de ob-
jeto. Os moradores de rua após 
a abordagem foram liberados, 
ninguém foi preso. PM revistou 18 moradores de rua e encontrou armas de fogo, drogas, facas durante operação

DIONIZIO MOISES DO AMARAL, 
natural de Santa Albertina/SP ,faleceu aos 
64 anos de idade. Era viúvo da Sra. Maria 
Cícera Alves do Amaral e deixa os fi lhos 
Renata Alves do Amaral. Foi sepultado 
no dia 03/02/2021 às 10:30, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

ROSIMEIRE APARECIDA BARBO-
SA, natural de São José do Rio Preto/
SP ,faleceu aos 50 anos de idade. Era 
casada com o Sr. José Luiz de Castro 
Nogueira e deixa os fi lhos Anderson José 
Luiz Barbosa Nogueira. Foi sepultada no 
dia 03/02/2021 às 11:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

PATRICIA DE CARVALHO, natural 
de Campinas/SP ,faleceu aos 36 anos 
de idade. Era solteira e deixa os fi lhos 
Emanoel, Emanuely Cristina (falecida) 
e Elen Cristina (falecida). Foi sepultada 
no dia 03/02/2021 às 13:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

R$ 23 MIL EM MULTA
Ambiental solta 47 

canários presos 
em gaiolas 

Policiais ambientais duran-
te patrulhamento ostensivo 
em São José do Rio Preto 
nesta terça-feira (2) avistaram 
gaiolas em uma residência no 
bairro Vila Hipódromo e foram 
averiguar quais aves estavam 
aprisionadas.

No local, foram recebidos 
pelo morador, que autorizou 
a entrada da fiscalização. No 

imóvel foram encontradas 47 
canários-da-terra sem anilhas. 
Questionado o  morador disse 
a Polícia Ambiental que não 
possui cadastro no Ibama 
como criador amadorista não 
apresentando origem de ne-
nhum dos pássaros, e relatou 
que os capturou em seu quin-
tal quase todos eles.

Ele autuado em R$ 23.500 
por ter em cativeiro espécimes 
da fauna silvestre nativa. As 
aves foram apreendidas, bem 
como as gaiolas e a armadi-
nha utilizada para captura das 
aves. Todos os 47 canários 
foram soltos por estarem bra-
vios, nitidamente capturados 
recentemente.

Janaína PEREIRA 

Ambiental encontra 47 
canários em gaiolas 
e aplica R$ 23 mil em 
multas
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ESTELIONATO
Aposentadas voltam 
a alvo de golpistas e 

registram queixas

Duas aposentadas regis-
traram boletim de ocorrência 
afirmando que foram vítimas 
de estelionato em Rio Preto.

Na primeira ocorrência, 
uma senhora de 57 anos 
moradora do bairro Eldorado 
afirma que recebe seu bene-
fício através do INSS todo dia 
2 no valor de R$1.688,59 
e que ao se dirigir a agência 
bancária para sacar o dinhei-
ro constatou que havia sido 
creditado apenas o valor de 
R$ 1.169,17 e que não havia 
feito nenhum saque anterior-
mente para ter a redução de 
R$519,42.

Segundo a vítima ao pro-
curar a agência bancária foi 
informada que não há nenhum 
débito em seu nome e que o 
Banco do Brasil apenas recebe 
e credita em conta corrente 
o valor enviado pelo INSS.  A 
aposentada ainda disse que 
procurou agência bancária 
para saber sobre empréstimos 
pessoais e não há informações 
em seu nome.

A idosa informou que não 
conseguiu contato com o 
INSS para verificar o ocorrido, 
e que descobriu através de 
uma financeira que teve um 
empréstimo indevido em seu 
nome que até o momento não 
foi identificado o autor, cau-

sando-lhe o prejuízo do valor 
mencionado.

A outra aposentada de 
68 anos moradora do bairro 
Cristo Rei registrou boletim 
de ocorrência informando que 
recebeu ligação de uma mulher 
de nome “Márcia” dizendo que 
trabalhava em uma segurado-
ra. A mulher perguntou a idosa 
se ela realizou uma compra nas 
lojas Americanas no valor de 
R$2.100 e outra de R$800,00 
na cidade de Sumaré e caso 
não tivesse feito orientou a 
idosa a entrar em contato com 
sua agência bancária.

A aposentada então ligou 
para o banco forneceu a pe-
dido da atendente os dados 
pessoais, senha e dados do 
cartão, também foi pedido 
que ela escrevesse de próprio 
punho uma carta e recortasse 
o cartão de crédito ao meio e 
colocasse em um envelope e 
que um funcionário iria passar 
em sua residência para pegar.

Após desligar o telefone a 
vítima contou a situação ao 
seu filho que imediatamente 
ligou para um policial civil que 
alertou sobre o golpe. A mulher 
transferiu todo dinheiro de sua 
conta para conta do marido e 
pediu cancelamento do cartão 
evitando mais prejuízo finan-
ceiro. O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes como 
estelionato.

Janaína PEREIRA 
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VETORAZZO
Homem é preso furtando Nutella e 
peças de carnes em supermercado

Um  homem de 54 anos 
foi preso em flagrante após  
furtar um supermercado na 
região norte da cidade. Se-
gundo informações do bo-
letim de ocorrência, o esta-
belecimento fica na Avenida 
Fortunato Ernesto Vetorazzo 
e o caso aconteceu por volta 
das 8h50 desta terça-feira 
(2).

Um funcionário do super-
mercado, de 51 anos, viu 
quando o homem entrou na 
loja e colocou quatro potes de 
chocolates Nutella, 32 barras 

de chocolates de 90 gramas, 
três peças de carnes (contra 
filé) pesando 3,920 quilos em 
uma cesta.

O conferente disse a polí-
cia que o homem então pegou 
uma sacola que tinha no bolso 
da calça e começou a colocar 
os produtos dentro. Na loja 
não tem seguranças então o 
funcionário foi avisar o gerente 
sobre o ocorrido.

Quando retornaram a loja o 
homem já estava no meio da 
rua e foi abordado pelos dois 
funcionários que encontraram 
os produtos.

Os funcionários  chama-

Janaína PEREIRA 

Mulher tem joias e eletrônicos 
furtados de casa

Uma mulher de 48 anos 
registrou boletim de ocorrên-
cia após ter sua casa furtada 
no bairro Jardim São Marcos 
em Rio Preto.

Segundo informações da 
vítima, o caso aconteceu na 
tarde desta terça-feira (2) 
na Rua Fátima Tais Cabrera, 
quando segundo ela ficou 
ausente da residência das 
13h30 às 16h e ao retornar 
para casa constatou que inva-
diram o imóvel.

A vítima informou a polícia 
que acredita que os assal-
tantes entraram pelo portão 
social o qual estava somente 
trancado e através da porta de 
vidro da sala onde foi arrom-
bada tiveram acesso a casa.

Da residência os crimino-
sos levaram um notebook, 
um videogame Playstation, 
um controle remoto, um fone 
de ouvido, joias sendo corren-
tes, aliança, anéis, brincos, 

gargantilhas pingente. Além 
de furtar aparelho de barbear, 
uma luminária de mesa, per-
fumes, relógio de pulso, bolsa, 
roupas como uma jaqueta de 
couro. A vítima não calculou o 
valor do prejuízo.

Janaína PEREIRA 

ram a Polícia Militar. Os produ-
tos foram todos recuperados 
e o valor estimado era de 
R$478 reais.

O gerente do supermerca-
do relatou que não conhecia 
o homem e que a loja tem 
câmeras de segurança mas 
que no momento da ação do 
homem ninguém estava no 
monitoramento, que o furto 
foi descoberto porque o con-
ferente viu e foi avisá-lo.

O homem foi levado a 
Central de Flagrantes onde 
prestou depoimento e per-
maneceu preso. O caso foi 
registrado como furto.

O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes como 
furto qualificado e foi reali-
zado perícia no local, até o 
momento os assaltantes não 
foram identificados e ninguém 
foi preso.

Arquivo DHOJE

Caso foi apresentado na Central de Flagrantes
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Aproximadamente 40% da nossa população sofre com a 
presença de varizes nos membros inferiores. As varizes são 
caracterizadas por veias dilatadas, tortuosas, insuficientes 
e na maior parte das vezes visíveis a olho nu, como vasos 
esverdeados ou azulados.

Diferentes tipos de varizes podem ser observadas nas 
pernas das pessoas. Os “vasinhos” são aquelas veias 
muito finas, com calibre de até 1 mm, algumas vezes com 
coloração avermelhada. Geralmente não causam dor, mas 
possuem um impacto estético importante. As microvari-
zes constituem as veias de pequeno calibre que irrigam 
os “vasinhos”. Por fim, existem as varizes, que são veias 
maiores, com diâmetro maior que 3 mm. Na maior parte 
da vezes, a presença de varizes causa dor, cansaço nas 
pernas, sensação de peso e inchaço.

Muitas pessoas acreditam que as varizes representam 
apenas um problema estético. Este conceito é um mito! 
Quem sofre com as varizes, além de queixar-se com 
frequência do aspecto estético, também está sujeito a 
complicações decorrentes da insuficiência venosa, tais 
como, flebite, trombose, sangramento por rotura das 
veias, dermatite, hiperpigmentação, eczema e formação 
da úlcera venosa.

A úlcera venosa constitui a mais constrangedora com-
plicação da doença varicosa. Além do impacto social, 
a úlcera venosa representa uma causa importante de 
afastamento do trabalho e prejuízo na qualidade de vida. 
Portanto, o tratamento das varizes nas fases mais precoces 
da doença almeja evitar as possíveis futuras complicações 
da insuficiência venosa crônica.

Com a evolução da medicina vascular, hoje é possível 
oferecer aos pacientes opções de tratamento das varizes 
no próprio consultório, de forma minimamente invasiva, 
sem necessidade de repouso e internação hospitalar. Ob-
viamente, cada caso deve ser analisado com cuidado e o 
tratamento deve ser sempre individualizado. 

As opções de tratamento tradicionais existentes e 
disponíveis atualmente no mercado brasileiro para o 
tratamento das varizes são: microcirurgia, tratamento ter-
moablativo com endolaser, tratamento termoablativo com 
radiofrequência, escleroterapia líquida, escleroterapia com 
“espuma”, laser transdérmico e as terapias combinadas.

Quanto maior o tempo de doença, maior o processo 
inflamatório presente na parede da veia varicosa e maior 
a aderência venosa à pele. Portanto, o tratamento das 
varizes deve ser realizado sempre que possível em fases 
precoces, assim que os primeiros sintomas se manifesta-
rem. Quanto antes o tratamento for realizado, melhor será 
o resultado estético.

Em fases avançadas, o tratamento das varizes é difícil, 
com presença de fibrose na pele, o que dificulta a remo-
ção e o fechamento da veia insuficiente. Além disso, as 
varizes pioram após o período gestacional, o que sugere 
que as pacientes realizem o tratamento das suas varizes 
antes de iniciar a gestação.

Procure manter-se sempre informado sobre a Medicina 
Vascular. No site www.drsthefanovascular.com.br você pode 
encontrar atualizações sobre temas do seus interesse. Se 
você sofrer com varizes, procure seu cirurgião vascular e 
realize seu tratamento.

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

Varizes: quando devemos 
tratá-las?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR
Guilherme BATISTA

DIA MUNDIAL DE COMBATE

Nesta quinta-feira, 4 de 
fevereiro, é celebrado o Dia 
Mundial de Combate ao Cân-
cer. A data foi criada em 2000 
pela União Internacional para 
o Controle de Câncer (UICC) 
e tem como objetivo alertar a 
população sobre a prevenção de 
diversos tipos de câncer.

Em Rio Preto, o relatório 
anual de 2019 da Secretaria 
de Saúde apontou uma média 
de 604 mortes por câncer no 
município nos últimos três anos, 
mas nem tudo são notícias 
ruins. A professora de ballet Ana 
Lúcia Almeida Ribeira, 55 anos, 
foi diagnosticada com câncer 
de ovário em 2018 e hoje 
consegue exercer sua profissão 
normalmente, lecionando para 
cerca de 80 alunas na cidade. 
Para isso, ela passou por 24 
sessões de quimioterapia e uma 
grande cirurgia.

“É impossível não se abater 
quando vem o diagnóstico. Eu 
dependo do bem-estar do meu 
corpo para ensinar ballet. No 
meu caso, acabou sendo pre-
judicial pelo fato de ter tido o 
resultado tardiamente. Terminei 
o ciclo de quimioterapias em 
julho de 2019, mas voltei a 
ter sintomas em março do ano 
passado e foi um desespero, 
pois estávamos no início da 
pandemia. Felizmente, estou 
conseguindo readquirir minha 
condição física e dou minhas 

Rio Preto tem média de 604 mortes 
por câncer nos últimos três anos

aulas normalmente”, afirmou.
De acordo com ela, é essen-

cial manter o pensamento posi-
tivo. “É preciso sempre manter 
a esperança. Costumo dizer que 
o câncer não é uma doença e 
sim uma travessia. Existe cura 
e tratamento para manter a 
qualidade de vida”, afirmou Ana.

Na Unimed, os pacientes 
oncológicos costumam tocar 
um sino ao receber alta. “O fator 
emocional pode ajudar muito e 
ao mesmo tempo atrapalhar. 
O sino que temos no hospital 
representa um objetivo e uma 
esperança para os pacientes 
de que eles podem se recu-
perar do câncer e futuramente 

tocarem aquele sino”, afirmou 
o oncologista Fábio Leite Couto 
Fernandez.

De acordo com o médico, 
as opções de tratamento evolu-
íram, mas é necessário manter 
a prevenção, já que 85% dos 
casos não decorrem de fatores 
genéticos. “O paciente com cân-
cer pode passar cirurgia, realizar 
quimioterapia, radioterapia e 
existem até medicamentos que 
atingem alvos específicos no 
tumor sem efeitos colaterais. 
Todas essas opções estão dispo-
níveis em Rio Preto. Com relação 
a prevenção, existem hábitos 
que podem ajudar a evitar o 
câncer, como não fumar, manter 

o peso, se alimentar bem, não 
comer carne processada e evitar 
exposição excessiva ao sol”, 
comentou o oncologista.

Recentemente a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
divulgou que o câncer de mama 
ultrapassou o câncer de pulmão 
como o mais comum no mundo. 
“Temos notado um aumento em 
todos os tipos de câncer, muito 
por conta da população ter o 
acesso facilitado aos exames 
preventivos, que são de extrema 
importância. Também consegui-
mos medir os dados com maior 
precisão e com isso realizar 
campanhas para prevenir tipos 
específicos”, afirmou Fábio.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Professora Ana Lucia com alunas; exemplo de superação

Olímpia recebe mais 750 doses da CoronaVac

A Secretaria de Saúde Olím-
pia recebeu mais 750 doses 
da CoronaVac na tarde desta 
terça-feira (2), sendo que cerca 
de 340 vacinas serão utilizadas 
para imunizar os idosos com 
90 anos ou mais, a partir da 
próxima segunda-feira (8), con-
forme prevê o cronograma da 
campanha. A vacinação ficará 
disponível no formato drive-thru, 
na Avenida dos Olimpienses, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
16h. Para receber a vacina, o 
idoso deve apresentar um docu-
mento oficial com foto e o CPF.

No caso dos acamados com 
90 anos ou mais, a orientação 
é para que os familiares entrem 
em contato com a Atenção Bá-
sica, pelo telefone (17) 3279-
1400 – Ramal 9, para fornecer 

nome e o endereço para que a 
equipe da Saúde agende a vaci-
nação no domicílio do morador.

Nesta quarta-feira (3), o 
município atingiu a marca de mil 
moradores vacinados, na etapa 
inicial. Inicialmente, o município 
recebeu 1.120 doses, entre as 
vacinas Coronavac (Butantan) 
e a AstraZeneca (Fiocruz). Prio-
ritariamente, foram vacinados 
todos os profissionais de saúde 
da linha de frente do combate 
ao Coronavírus e, na sequência, 
a imunização foi ampliada para 
os motoristas socorristas, técni-
cos de laboratório e técnicos de 
Raio-X da UPA e de laboratórios 
particulares e os dentistas e 
auxiliares das Unidades Básicas 
de Saúde.

Além disso, tem sido pro-
movida ainda a imunização dos 
trabalhadores em atividades de 

grande exposição ao contágio 
como é o caso dos colaboradores 
da limpeza, recepção de todos 
os equipamentos públicos de 
saúde do município e dos Pron-
tos Atendimentos dos convênios, 
bem como agentes comunitários 
de saúde e agentes de combate 
às endemias, coveiros e prepa-
radores de corpos da funerária.

Rede privada -  Em reunião 
do Comitê Municipal de Imuniza-
ção, foi definido que os profissio-
nais de saúde e demais trabalha-
dores da rede de saúde privada 
de Olímpia serão imunizados no 
ARE (Postão) e na Unidade de 
Saúde Dona Dalva Fernandes 
Moreda Ayusso (Campo Belo), 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h.

Para receber a dose, é ne-
cessário apresentar, na triagem, 

Da REPORTAGEM 

documento que comprove a si-
tuação de profissional da saúde 
e documento oficial com foto e 
CPF (Ex: carteira de identificação 
de conselho de classe; carteira 
de trabalho; holerite ou crachá). 
É fundamental e essencial a 
apresentação dos documentos 
para comprovação do exercício 
da função.

Em caso de dúvidas, o mora-
dor pode entrar em contato com 
a Vigilância pelo telefone (17) 
3279-1400.

Divulgação

Saúde relata mais seis 
óbitos e 208 casos

A Secretaria de Saúde atu-
alizou os casos de Covid-19 
no município nesta quarta-
-feira (3). Foram 208 casos 
confirmados, sendo 195 por 
exame PCR (infecção recente) 
e 13 por teste sorológico (in-
fecção antiga). No total, são 
42.332 casos, sendo 3.415 
em profissionais da saúde.

Também foram registrados 
mais seis óbitos por coronaví-
rus, totalizando 1.067 mortes 
desde o início da pandemia. 
A taxa de letalidade é de 
2,5%. Considerando apenas 
os dados de 2021, são 7.569 
casos e 145 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 
a cidade contabilizou mais 
124 curados, chegando a 
marca de 38.521 recupe-

rados, o equivalente a 91% 
dos casos. Já foram atendi-
dos 167.623 pacientes com 
sintomas gripais e 146.465 
testes realizados, sendo que 
104.133 foram negativos. 
Vale ressaltar que os exames 
coletados no inquérito soro-
lógico só serão contabilizados 
após a conclusão do estudo. 
O coeficiente de incidência 
é de 9.189 casos para cada 
100 mil habitantes.

Atualmente, Rio Preto 
conta com 230 pacientes 
internados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
sendo 85 na UTI e 145 na 
enfermaria. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19, 
são 135 internações, com 65 
na UTI e 70 na enfermaria.  A 
taxa de ocupação em UTIs na 
região é de 60,6%.

Vinicius LIMA

Castração de pets em 
bairros começa dia 8

O projeto de castração em 
massa nos bairros de Rio Preto 
será retomado em fevereiro 
pela Diretoria de Bem-estar 
Animal (Dibea).

De acordo com o cronogra-
ma elaborado pela secretaria 
de Saúde os procedimentos 
serão realizados entre 8 e 12 
de fevereiro no Centro Espor-
tivo do Pinheirinho, no Solo 
Sagrado.  A previsão é que 1,2 
mil animais sejam castrados 
durante cinco dias de ação, os 
procedimentos serão realizados 
das 8h às 15h.

Essa é a quarta etapa da 
castração em massa no mu-
nicípio. Entre setembro e no-
vembro do ano passado, foram 
castrados 2.855 animais nas 

regiões do Nova Esperança 
(1.006), Solo Sagrado (955) 
e Jaguaré (894), e faz parte 
do contrato assinado para a 
castração de 4 mil animais com 
a Clínica Veterinária Ricardo, 
vencedora do processo licita-
tório por R$ 688 mil em 2019.

De acordo com a vereadora 
Cláudia De Giuli (MDB) as di-
ficuldades impostas pela pan-
demia de Covid-19 resultaram 
no  retorno das ações ao Centro 
Esportivo do Pinheirinho. “Fize-
mos uma ação importante de 
castração no Pinheirinho em 
outubro, e a previsão era que o 
castramóvel fosse para a região 
dos bairros Lealdade e Ami-
zade, mas não conseguimos 
um local para atender todas 
as exigências para controle da 
COVID-19”, destacou.

Thiago PASSOS 

Divulgação

Castração em bairros começa dia 8

Divulgação

COVID SERVIÇO



Pérola do Dia

A-6 SOCIALSão José do Rio Preto, quinta-feira 
04 de fevereiro de 2021 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, quinta-feira 
de 2021

Roberto
 Toledo

SEM FRIO NA BARRIGA A VIDA NÃO TEM GRAÇA. Sorria, 
beba muita água e seja feliz!CLÁUDIA ESTRELLA, ao 

lado do empresário Álvaro 
Estrella e familiares, ganhou 
idade nova ontem.

PARTICIPE do evento que 
transportará seu negócio para 
o futuro. Seminário Acirp de 
Empreendedorismo & Ino-
vação no próximo dia 25 de 
fevereiro, online, com parti-
cipações de Martha Gabriel, 
Ricardo Basaglia e Mayara 
Castro. Mais detalhes na Acirp 
Rio Preto.   

BRUNO VALENCIO, pecu-
arista, está precisando urgen-
temente arrendar pasto para 
gado em fazenda de aproxima-
damente 400 alqueiros, mas, 
se tiver menos serve também, 
na região de Rio Preto. Ligar 
para (17) 99118-4763. João 
Carlos.

A FAMÍLIA GIRARDI, meus 
sentimentos pelo falecimento 
de Maria das Graças Girardi, 
nesta semana.

SUELI GALDONFI, esposa 
do engenheiro Jesus Martim 
Neto, Presidente do Rio Preto 
Automóvel Clube, comemorou 
mais um aniversário ontem, 
recebendo muitas mensagens 
das amigas.

KARINA ESTÉTICA com or-
fertas para o mês de Fevereiro 
de Depilação à Laser. Nesta 
quinta-feira, 10 sessões viri-
lhas, 06 sessões axilas, mais 
06 sessões buço R$ 599,00 
em até 5 vezes.  

DEVIDO ao sucesso do 
“Tie Dye Station” e da Jungle 
Island, o Riopreto Shopping 
estendeu essas atividades 
até o fi m deste mês. Seguindo 
todas as normas da saúde, as 
crianças têm a possibilidade 
de interagir em um cenário 
totalmente inovador, instagra-
mável e lúdico, que é o “Tie 
Dye Station”. Com exclusivi-
dade ao Riopreto Shopping as 
crianças podem confeccionar 
máscaras, bonés e cami-
setas com essa técnica de 
tingimento artesanal que está 
conquistando as passarelas 
de moda e virou sensação em 
todo o país.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Festa sem sufocar
Enquanto milhares tombam por dia em razão da covid, muitos 
devido às condições precárias do atendimento hospitalar na 
rede pública, os políticos em Brasília celebravam o enforca-
gato que Arthur Lira colocou no pescoço de Jair Bolsonaro ao 
ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. O deputado 
federal Fausto Pinato esteve lá no meio da aglomeração, sem 
máscara, cantando números do cancioneiro do rock nacional 
em um karaokê.

Dupla 
Comemoração
O empresário Guto Covizzi 
recebeu um dos presentes que 
mais queria no sábado passado, 
30 de janeiro, dia de seu 
aniversário. Torcedor entusiasta 
do Palmeiras, ele celebrou 
com enorme alegria o título 
de Campeão da Libertadores 
conquistado pelo Verdão. A 
comemoração foi ao lado da 
esposa Stella, dos filhos Guto 
e Julia e restrita aos familiares 
mais próximos.

Tel. (17) 3233-4888

Rolê no Palácio
Além de colocar Manoel Gonçalves e Pedro Nimer frente a 
frente com o secretário de Habitação, Flavio Amary, o deputado 
estadual Itamar Borges (MDB) também levou os dois para 
falar com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco 
Vinholi, na segunda-feira, em São Paulo. Entre uma reunião e 
outra, Manoel, que é novo secretário de Habitação do prefeito 
Edinho Araújo, e Nimer, que agora preside a Emcop, deram um 
rolê com Itamar pelo Palácio dos Bandeirantes. Visitaram, por 
exemplo, a sala onde o governador João Doria e equipe dão 
entrevistas sobre a Covid-19.

Turma do contra 
Ninguém é a favor da abertura 
das ruas do Calçadão em 
horário comercial, a não ser 
para passagem de veículos 
especiais ou de transporte para 
pessoas com necessidades 
espec ia i s .  Mas ,  mesmo 
dizendo que não faria isso 
quatro meses atrás, a Prefeitura 
foi lá e fez.  Comerciantes 
locais e sua clientela estão 
aborrecidos. Com a palavra, os 
secretários de trânsito e o de 
desenvolvimento econômico.

DiáriodoBob
Aplausos para Geninho. No momento certo, quando todos 

nós estamos profundamente tristes e deprimidos diante da 
pandemia que ceifou a vida de milhares de pessoas; muitos 
desempregados, com obrigações a cumprir, tombados por conta 
de um vírus que ninguém sabe como dizimar, o deputado do DEM 
Geninho Zuliani, propõe projeto de lei que começa a tramitar na 
Câmara Federal e, se aprovado, (o que esperamos que seja), vai 
ajudar muita gente a fugir da depressão, conhecida como o câncer 
da alma. A hora é essa quando o desemprego se apresenta como 
o fundo do poço pra muita gente. Uso de máscara. A pandemia 
trouxe uma nova realidade a funcionários e empregadores: o uso 
constante da máscara. Mas será que a empresa tem o dever de 
fornecer o equipamento gratuitamente aos seus trabalhadores? 
A resposta é SIM. Quem duvidar é só consultar a lei 14.019/20, 
no artigo 3º-B. Fica em casa. Diogo Polachini, que se achava o 
TITERITEIRO da política municipal ao manobrar a candidatura da 
Coronel Helena a preferida e por ter fomentado a candidatura 
de Pedro Roberto à presidência da Câmara Municipal, parece 
que está perdendo espaço em seu próprio partido. O deputado 
federal Marcos Pereira, líder do Republicanos e seu superior, 
mandou o moço ficar em casa. Não falta mais nada. A tese 
é defendida pelo médico Li Tongzeng, do hospital You’an em 
Pequim, que afirma: o teste retal aumenta a taxa de detecção 
de pessoas infectadas, já que o coronavírus fica mais tempo no 
ânus do que trato respiratório. Como quem avisa amigo é, não 
é um bom momento para conhecer Xangai. Espaço cibernéti-
co. Em prédio pomposo na Avenida ALBERTO ANDALÓ , antigo 
hospedeiro do Banco Interior, criado pelo saudoso empresário 
Áureo Ferreira, deve abrigar a TECNÓGOLA  2S Portaria Remota, 
comandada pelo empresário Felipe Rodrigues Oliveira, no final 
deste mês ou começo de março. O novo espaço de 600m2, 
contará com muita tecnologia e também espaço dedicado para 
refeições, descanso e lazer, com sofás, pufs e jogos. O local, 
que também abriga parceiros estratégicos, vai oferecer maior 
conforto e praticidade a clientes e colaboradores. Ponto e basta!

Plano do Rodrigo
O vice-governador Rodrigo 
Garcia elaborou um incrível 
plano de recuperação de 
vicinais. Isso é importantíssimo 
p a r a  e s c o a m e n t o  d a 
produção agrícola, sobretudo 
em municípios de pequeno 
porte, onde a economia está 
fundada na zona rural. Pedro 
Pezzuto, secretário municipal da 
agricultura, sabe do que estou 
falando.

henriforne@gmail.com

O médico 
Oftalmologista 
Sérgio Crivelin 

casou-se no 
Cartório Cívil, 

com a advogada 
Bárbara Araújo 
Dantas no fi nal 

da semana. 
Na foto, os 
noivos, com 
Júlia Crivelin 
Silva, Laura 

Crivelin Martias 
e Gustavo 

Crivelin Silva. A 
comemoração 

foi para apenas 
30 pessoas, 
familiares, 

com todos os 
cuidados da 

saúde devido à 
pandemia. Já 
o casamento 

no religioso, o 
médico Sérgio 

Crivelin e a Dra. 
Bárbara Dantas 

pretendem 
reunir sua 

imensa galera de 
amigos, quando 
voltar ao novo 
normal, após a 

vacinação

SPOTlight

Aguinaldo Jorge dos Santos, 
respeitado corretor de imóveis 
faz aniversário amanhã, sem 
festa por causa da pandemia, 

mas, vai ter que grudar 
no telefone para dar conta 
dos chamados de amigos 
pelo passar da efeméride.  
Aguinaldo, ha 22 anos faz 
bons negócios no mercado 

empreendedor. 

(17) 99181-4336

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Pôr-do-Sol
O aniversário do professor Éd 
Mendonça será no próximo dia 
13 de fevereiro, um sábado, 
a partir das 18 horas, no 
imenso canteiro da calçada da 
Avenida Murchid Homsi, em 
frente sua residência. Para os 
amigos convidados. Prepare sua 
camiseta Camuflafa! 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITA-
DOS PARA A  ELEIÇÃO DO CMAS NO DIA 11 DE FEVE-

REIRO DE 2021 às 8:30 horas 

RENOVAÇÃO 1/3 DOS CONSELHEIROS TRIÊNIO - MAR-
ÇO DE 2021 A  FEVEREIRO 2024
CATEGORIA REPRESENTATIVA: ENTIDADES DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL  
INSTITUIÇÃO: Associação Operação Alegria- Casa de Aco-
lhimento Thales Carvalho Zacharias
REPRESENTANTE:  Adriana Butschkau Paes
INSTITUIÇÃO: PROEPAD
REPRESENTANTE: Neusa Aparecida Silva 
INSTITUIÇÃO: Associação Casa de  Caridade Pão da Vida 
REPRESENTANTE: Clemilda Baesso Pulégio
INSTITUIÇÃO: Casa de Eurípedes 
REPRESENTANTE: Simony Lucia de Oliveira Barbosa
INSTITUIÇÃO: Instituição Educacional Casa da Criança
REPRESENTANTE: Vanessa Floro da Silva
INSTITUIÇÃO: Associação Lar São Francisco de Assis na 
Providência de Deus - Casa do Cireneu
REPRESENTANTE: Ane Carolina Gonçalves Fernandes 
INSTITUIÇÃO: GADA
REPRESENTANTE: Matheus Aparecido Manfre
INSTITUIÇÃO: Instituto Comboniano São Judas Tadeu
REPRESENTANTE: Marcela Camargo Martins Carvalho
INSTITUIÇÃO: Associação  Renascer
REPRESENTANTE: Ana Paula Dadário Barboza
INSTITUIÇÃO: Associação Espirita Rancho de Luz “Paulino 
Garcia”
REPRESENTANTE: Franciele Volpi
CATEGORIA REPRESENTATIVA: UNIVERSIDADES 
 SUPLÊNCIA- MARÇO DE 2021 A  FEVEREIRO 2023
INSTITUIÇÃO: UNILAGO
REPRESENTANTE: Ana Paula Polacchini de Oliveira
INSTITUIÇÃO: UNIP
REPRESENTANTE: Eliani Cristina Cristal Nimer 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS EIRELI - ME
NOTA DE EMPENHO Nº 14998/2020
Diante da manifestação da Ger. de Manutenção, quanto a 
não resolutividade em tempo hábil para o atendimento da ga-
rantia dos equipamentos cujo o Patrimônio está relacionado 
nos chamados em aberto Nº 32705 pertencente ao empenho 
em epígrafe. Fica a empresa NOTIFICADA a REALIZAR O 
ATENDIMENTO DA GARANTIA nos prazos estabelecidos, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 
05  dias úteis para a empresa em querendo, apresentar con-
traditório, em atendimento aos ditames constitucionais, tendo 
em vista os fortes indícios de descumprimento da obrigação 
assumida. SMS-DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
NOTAS DE EMPENHO Nº 3.984/2019, 4.310/2019, 
4.884/2020 E 25.397/2019
CONTRATADA: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 12.884/2020 
CONTRATADA: BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA EPP
NOTA DE EMPENHO Nº 982/2020
Diante da manifestação da Ger. de Manutenção, quanto a 
não resolutividade em tempo hábil para o atendimento da ga-
rantia dos equipamentos cujo o Patrimônio está relacionado 
nos chamados em aberto Nº 31443, 31387, 31110, 31743, 
31177, 32237, 31854 e 31879 pertencente aos empenhos 
em epígrafe. Fica a empresa NOTIFICADA a REALIZAR O 
ATENDIMENTO DA GARANTIA nos prazos estabelecidos, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar con-
traditório, em atendimento aos ditames constitucionais, tendo 
em vista os fortes indícios de descumprimento da obrigação 
assumida. SMS-DADM.

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 8.490/2020
Diante das informações prestadas pela Ger. de Suprimentos, 
quanto aos itens ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PARA 
OBESOS - CÓD. 40429 e ESFIGMOMANOMETRO INFAN-
TIL – CÓD. 43957, foram entregues sem o selo do INME-
TRO; Fica a empresa NOTIFICADA a SUBSTITUIR no prazo 
de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, 13 unidades do item CÓD. 40429 e 16 unidades do 
item CÓD. 43957. 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, tendo em vista os fortes indícios de descum-
primento da obrigação assumida.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ELETROCHAVE HALLAL EIRELI
CONTRATO DPL Nº 0068/20
Notifi co derradeiramente o representante legal da empresa 
supramencionada, a apresentar as certidões de débitos rela-
tivos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união e 
da dívida ativa do estado de São Paulo regularizadas a esta 
secretaria municipal de saúde, no prazo de 48 horas, conta-
dos do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento 
ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplica-
ção das penalidades contratuais que podem, inclusive, culmi-
nar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação Nº 39/2019 - Contrato: DIL/0036/19
CONTRATADA: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José do Rio Preto - EMUR
De acordo com a  cláus. 5ª, item 5.2, fi ca reajustado o con-
trato supramencionado  em aproximadamente 3,91821%, 
correspondente ao índice do IPCA (IBGE) apurado no perío-
do de nov/19 a out/20. SMTTS. Amaury Hernandes.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
INEXIBILIDADE Nº 11/2018 - Contrato: INX/0009/18
CONTRATADA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMEN-
TO DE DADOS – SERPRO 
Com fulcro na cláus. 22ª, do contrato original, fi ca reajus-
tado o contrato supramencionado  em aproximadamente 
3,30296%, correspondente ao índice do IPCA apurado no 
período de Abr/19 a Mar/20. SMF. Jose M. W. R. Neto
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIBILIDADE Nº 14/2020
Contrato: INX/0001/2021
CONTRATADA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMEN-
TO DE DADOS – SERPRO 
OBJETO: Prestação de serviços especializados em tecno-
logia da informação para provimento do sistema AUTUA, 
solução centralizada, integrada e informatizada de taloná-
rio eletrônico para registro e transmissão de infrações de 
trânsito ao sistema de gestão de infrações de trânsito. Valor 
Total R$168.000,00 – SMTTS. Amaury Hernandes - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 627/2021
CONTRATO Nº: DPL/0004/21
CONTRATADA: D & H COM. E DISTR. DE DISPOSITIVOS 
ELETROELETRONICOS LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento de alar-
me no prédio da Defesa Civil – Gab. Pref. – José Roberto 
Moreira
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$1.152,36
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 391/2020
ATA Nº 0099/21
CONTRATADA: RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de álcool gel e liquido - Valores Uni-
tários – Item 01 - R$18,90; Item 02- R$5,85 – SMAS – Hele-
na Cristina Rozales da Silva Marangoni - Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 519/2020
ATA Nº 0100/21
CONTRATADA: INTERBOOK LIVROS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos - Valo-
res Unitários – Item 67 - R$41,00; Item 68- R$54,00; Item 
69 – R$52,00; Item 70 – R$55,00; Item 71 – R$37,85; Item 

72 – R$46,00; Item 73 – R$41,90 – SMAS – Helena Cristina 
Rozales da Silva Marangoni - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 530/2020
ATA Nº 0101/21
CONTRATADA: AMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE 
GAS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de recarga de gás (GLP)45 kg para 
Unidades Escolares - Valor Unitário – Item 01 - R$206,00 – 
SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 492/2020
ATA Nº 0102/21
CONTRATADA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de fraldas descartáveis infantil e 
adulto - Valor Unitário – Item 13 - R$1,062 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
REVOGAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 316/2020 - Processo 
12.772/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de 
atendimento de chamadas técnicas para serviço de ins-
talação de condicionadores de ar nas unidades escolares 
educacionais. Secretaria Municipal de Educação.
Revogo o processo para adequação do termo de referência. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo – Secretária Municipal de 
Educação.

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

PORTARIA 07 / 2021
De 02 de Fevereiro de 2021
Rodrigo Ildebrando Juliano, Diretor-Presidente, da EMPRE-
SA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO - EMURB, no uso de suas atribuições legais;
Considerando, deliberação do Poder Executivo Municipal 
declarando á suspensão dos pontos facultativos constantes 
nos incisos I, II e III do art. 1º do Decreto nº 18.801, de 21 de 
janeiro de 2021,  por meio do  Decreto nº 18.809 de 29 de 
janeiro de 2021;
DETERMINA:
Art. 1º - Nos dias: 15 de fevereiro (segunda feira que ante-
cede o carnaval), 16 de fevereiro (terça feira - carnaval) e 
17 de fevereiro (quarta feira de cinzas) á EMPRESA MU-
NICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
– EMURB cumprirá a jornada normal de trabalho, não sendo 
computadas como extraordinárias as horas trabalhas em sua 
jornada de trabalho neste dia. Os funcionários em escala 
deverão cumprir a jornada normal de trabalho.
Art. 2º - No dia 04 de junho (sexta-feira que sucede o feriado 
de corpus christi) á EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB seguirá o ponto 
facultativo decretado, sendo que os funcionários em escala 
deverão cumprir a jornada normal de trabalho.
§ 1º - Caso seja necessário, poderão os gestores e respon-
sáveis pelos contratos em todos os pontos onde a EMURB 
presta serviços, expedir informativos necessários á discipli-
nar a manutenção dos serviços essenciais e eventuais servi-
ços de interesse público que fi carão mantidos em funciona-
mento normal nas datas acima citadas.
Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publi-
cação, fi cando expressamente revogadas as disposições em 
contrário.
São José do Rio Preto, 02 de Fevereiro de 2021.
           
                             Rodrigo Ildebrando Juliano
                                              Diretor-Presidente

DECRETO Nº 18.813
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera dispositivo do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 
2017 e nomeia membros para o Grupo de Acompanhamento 
da Execução Financeira e Orçamentária – EXOR.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, VI; da Lei Orgânica deste 
Município;



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
04 de fevereiro de 2021

D E C R E T A:
Art. 1º A alínea d do inciso I do §1º do art. 9º do Decreto nº 
17.703, de 3 de fevereiro de 2017, passa a vigorar alterada, 
com nova redação:
“Art. 9º (...)
§ 1º (...)
I. ...
d) Providenciar o encaminhamento do pedido à Secre-
taria de Planejamento que analisará a compatibilidade da 
despesa com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA 
– Lei Orçamentária Anual e com o PPA – Plano Plurianual e 
submeterá a solicitação a exame do Grupo de Acompanha-
mento da Execução Financeira e Orçamentária – EXOR, 
criado por determinação do Prefeito, com representantes das 
Secretarias Municipal de Planejamento, da Fazenda e da 
Secretaria de Obras, para apreciação e encaminhamento.” 
(NR)
Art. 2º Ficam nomeados para compor o Grupo de Acompa-
nhamento da Execução Financeira e Orçamentária – EXOR, 
nos termos da alínea d do inciso I do §1º do art. 9º do 
Decreto nº 17.703, de 3 de fevereiro de 2017, os seguintes 
agentes públicos:
I – Israel Cestari Junior – Secretaria de Obras.
II – Orlando José Bolçone – Secretaria de Planejamento.
III – José Martinho Wolf Ravazzi Neto – Secretaria da Fazen-
da.
IV – Sandra Regina Tobias – responsável pela Coordenado-
ria de Planejamento e Orçamento.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 3 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 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa local. 

DECRETO Nº 18.814
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera o Decreto nº 15.974/2011 com suas posteriores alte-
rações, que dispõe sobre o Regimento Interno da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, VI; da Lei Orgânica deste 
Município;

D E C R E T A:
Art. 1º O §1º do art. 30 do Decreto nº 15.974, de 6 de outu-
bro de 2011, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 
18.776, de 12 de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado, 
com a seguinte redação:
“§ 1º As atividades de Direção, Chefi a ou Assessoramento 
são atribuições que exigem escolaridade e qualifi cação téc-
nica condizente com o cargo exercido.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 3 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JORGE LUÍS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa local. 

DECRETO Nº 18.815
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre a criação da Comissão de Estudos da Lei nº 
5.425, de 07 de dezembro de 1993, que instituiu o auxílio 
atleta amador.
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 Fica instituída a Comissão de Estudos da Lei nº 
5.425, de 07 de dezembro de 1993, que instituiu o auxílio 
atleta amador, objetivando promover a sua atualização e 
aperfeiçoamento. Tal proposta será levada a efeito mediante 
minuta de Projeto de Lei, e posteriormente à análise da Pro-
curadoria-Geral do Município para, em seguida, ser encami-
nhado à Câmara Municipal.
Art. 2º A Comissão de Estudos da Lei nº 5.425, de 07 de 
dezembro de 1993, será composta pelos seguintes repre-
sentantes da Sociedade Civil e do Poder Público:
I -  Fábio Marcondes – Secretário Municipal de Espor-
tes e Lazer – SMEL;
II -  Rossini Dias – Presidente da Comissão Permanente 
de Esportes da Câmara;
III -  Flávio Rossi de Santis – Assessor de Secretaria – 
SMEL;
IV -  Andrei Laurito Bonalumi Tácito – Agente Legislativo 
da Câmara;
V -  Altair Moioli – Professor III – Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer;
VI -  Iara Tocito Ito – Chefe de Divisão Auxílio Atleta Ama-
dor – SMEL;
VII -  Ângela Cristina da Silva – Representante da Socie-
dade Civil.
Art. 3º O prazo de duração estimado para promoção dos 
estudos aqui referidos será de 45 dias e, de mais 15 dias 
para a minutagem do Projeto de Lei e encaminhamento à 
Procuradoria-Geral do Município, prorrogáveis caso se faça 
necessário.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 3 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 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

DECRETO Nº 18.816
DE 3 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 6º da Lei nº 13.684 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$ 12.574.267,64 
(doze milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos 
e sessenta e sete reais, sessenta e quatro centavos), para 
reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 245 R$ 216.604,52
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.303.0008.2014.3390.32.02 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 654 R$ 58.105,27
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.303.0008.2042.3390.32.02 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 430 R$ 100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.51.02 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 644 R$ 300.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.52.02 – Equipamentos e 
material permanente
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 436 R$ 1.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.30.02 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 440 R$ 1.884.557,85
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 642 R$ 15.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.93.02 – Indenizações e 
restituições
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 560 R$ 500.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1001.4490.51.03 – Obras e instalações
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 565 R$ 3.000.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1003.4490.51.03 – Obras e instalações
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 231 R$ 3.000.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1004.4490.51.03 – Obras e instalações
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 226 R$ 1.000.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1006.4490.51.03 – Obras e instalações
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 219 R$ 1.500.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1008.4490.51.03 – Obras e instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
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”, 03 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
LUIS 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 DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 68/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
93/2020
Objeto: Aquisição de peças de reposição para manutenção 
em sistema de aeração difuso dos tanques do sistema de 
lodos ativados da ETE Rio Preto.
Contratada: B&F DIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Ordem de Fornecimento nº 03 recebida em 18.01.2021. 
Valor: R$ 367.524,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE JULGAMENTO DE RECUR-
SOS APRESENTADOS POR LICITANTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2020 – SeMAE
RECORRENTE: XULABEIKA MUDAS FRUTÍFERAS E OR-
NAMENTAIS LTDA ME
RECORRENTE: RAMADAM & FIGUEIREDO CONSTRU-
ÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDA: CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
execução de serviços de manutenção do paisagismo, trato 
cultural e de cortina vegetal para barreira de odores nas 
áreas da (1) Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto, (2) 
Almoxarifado Central, (3) Gerência de Operação e Manuten-
ção – Esgoto e (4) Estações Elevatórias de Esgoto/ETEC´s 
pertencentes ao SeMAE, situadas no município de São José 
do Rio Preto.
Recebo porque tempestivo os Recursos Administrativos 
interpostos pelas licitantes XULABEIKA MUDAS FRUTÍFE-
RAS E ORNAMENTAIS LTDA ME e RAMADAM & FIGUEI-
REDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
pretendendo a reforma da decisão do Pregoeiro em declarar 
vencedora a proposta apresentada pela licitante CONHIDRO 
CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP para o certame. Em face 
da manifestação da Gerência Gestora do processo NEGO 
PROVIMENTO ao recurso e afasto as alegações da recor-
rente, mantendo-se a decisão. 
S. J. R. P, 03.02.2021 - Nicanor Batista Junior - Superinten-
dente – SeMAE  
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em ques-
tão está sendo efetuado independente de sua ordem crono-
lógica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta 
Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de inte-
resse público. # CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte Cons-
truções e Empreendimentos Eireli. Valor: R$ 1.632.035,66. 
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia. Publicada por afi xação no local 
de costume, e pela imprensa local. São José do Rio Preto, 
03 de fevereiro de 2021. João Marcelino Ruiz – Gerente 
Adm. e Financeiro / José Roberto Biroli – Diretor de Gestão / 
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 03.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME Nº 04 /2021

Altera as Resolução SME nº 18/2020 e nº 01/2021, que dis-
põem sobre as diretrizes para a elaboração do Calendário 
Escolar, para o ano letivo de 2021, das unidades escolares 
da rede municipal de ensino, escolas privadas e parceiras.
Considerando o Decreto Municipal nº 18.801, de 21 de 
janeiro de 2021, que dispõe sobre os pontos facultativos nas 
repartições públicas municipais para o primeiro semestre do 
exercício de 2021.a publicação da lei nº 13.042, de 31 de 
outubro de 2018, que estabelece os feriados municipais de 
São José do Rio Preto;
considerando o Decreto Municipal nº 18.809, de 29 de 
janeiro de 2021, que revoga os incisos I, II e III do art. 1º do 
Decreto nº 18.801, de 21 de janeiro de 2021;
considerando as Resoluções SME nº 18, de 12 de dezem-
bro de 2020 e  nº 01/2021, de 21 de janeiro de 2021, que 
dispõem sobrea as diretrizes para elaboração do Calendário 
Escolar ano letivo de 2021 das unidades escolares da rede 
municipal e parceiras,  em seus artigos 5º, que retrata “as 
alterações do calendário escolar, decorrentes de suspen-
são de dia de efetivo trabalho escolar e/ou aulas, por caso 
fortuito ou de força maior, publicação de legislação posterior 
e outros não previstos nesta resolução, serão disciplinados 
pela Secretaria Municipal de Educação”;
considerando constar nos Calendários Escolares das 
unidades escolares da rede municipal de ensino e escolas 
parceiras, os dias 15 e 16 de fevereiro como suspensão de 
atividades/feriado/ponto facultativo.
A Secretária Municipal de Educação, em consonância com o 
artigo 73 da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1°. Os dias 15 e 16 de fevereiro de 2021, serão dias de 
planejamento escolar/reunião pedagógica.
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5797/2020

        Ficam notifi cados, Ronaldo Rodrigues de Jesus e Ga-
briel Gonçalves Dias Moreno, proprietário e compromissário 
do imóvel sito à Rua Valdir Rodrigues da Silva-DR, nº 117, 
Quadra 26, Lote 08 A 10, Quinta das Paineiras - PQ, que 
em virtude de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 
005797, datada em 21/12/2020, assinada pela agente fi scal 
de posturas Ana Paula Sanches Miguel Ferreira, tratando 
de construção por falta de alvará de reforma em desacordo 
com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado 
(reforma com demolição), em desacordo com as Leis Muni-
cipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02, 8.712/02 e 10.537/09, 
sendo que foi devolvido  pela Empresa de Correios e Telé-
grafos o AR JU 88346786 9  BR  acusando "não procurado”.   
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 903,60 (novecentos e três 
reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Ana Paula Sanches Miguel Ferreira
Agente Fiscal de Posturas - Obras

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 Secretaria Municipal de Obras

 Notifi cação 5798/2020

        Fica notifi cada, Priscilla Salvador Ferreira, proprietá-
ria do imóvel sito à Rua Lucas Mangini, Quadra 09, Lote 
03, Vila São Manoel, que em virtude de ter sido enviado a 
Notifi cação de Embargo nº 005798, datada em 22/12/2020, 
assinada pela agente fi scal de posturas Ana Paula Sanches 
Miguel Ferreira, tratando de construção por falta de alva-
rá de construção em desacordo com a lei de zoneamento 
em vigor e/ou projeto aprovado (reforma com acréscimo 
no fundo pela Rua Lucas Mangini, nº 366 - sem alvará), 
em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 
8.680/02, 8.712/02 e 10.537/09, sendo que foi devolvido  
pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346788 6  
BR  acusando "não procurado”.   
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        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Ana Paula Sanches Miguel Ferreira
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5868/2020

        Fica notifi cado, João Paulo Silva de Oliveira, proprie-
tário do imóvel sito à Rua Redentora, nº 2520, Quadra -, 
Lote 83, Vila Imperial, que em virtude de ter sido enviado a 
Notifi cação de Embargo nº 005868, datada em 21/12/2020, 
assinada pelo agente fi scal de posturas Rodrigo André 
Morsillo, tratando de construção por falta de alvará de re-
forma em desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/
ou projeto aprovado (reforma com demolição. Obs. Manter 
limpas rua e calçada para passagem de carro e pedestres), 
em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 
8.680/02, 8.712/02 e 10.537/09, sendo que foi devolvido  
pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346787 8  
BR  acusando "não procurado”.   
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 903,60 (novecentos e três 
reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Poder ExecutivoPeríodo: Janeiro/2020 a Dezembro/2020
(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF Valores em R$ %

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.767.056.424,94 100,00

     DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL

          MONTANTE 564.664.331,80 31,95

          LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF) 954.210.469,47 54,00

          LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF) 906.499.945,99 51,30

          EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO 1.767.056.424,94 0,00

     DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

          SALDO DEVEDOR 81.864.370,20 4,63

          LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO) 2.120.467.709,93 120,00

          EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00

     CONCESSÕES DE GARANTIA

          MONTANTE 0,00 0,00

          LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO) 388.752.413,49 22,00

          EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)

          REALIZADAS NO PERÍODO 144.127.325,28 8,16

          LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO) 282.729.027,99 16,00

          EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00

     ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

          SALDO DEVEDOR 0,00 0,00

          LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO) 123.693.949,75 7,00

          EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00

EDSON EDINHO COELHO ARAÚJO
Prefeito Municipal

LEANDRO JAMIL MORGADO
Contador

CARLA RENATA DE GIORGIO
Controle Interno
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA SME Nº 137/2021 
A Secretária Municipal da Educação, com base 

nas atribuições que a legislação lhe confere, especialmente o 
disposto no artigo 100, II, d, da Lei Orgânica do Município e, 
considerando as disposições da Lei Federal 13.019, de 
31/07/2014, alterada pela Lei Federal 13.204, de 14/12/2015, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.708/17, e suas 
alterações, expede a seguinte Portaria: 
 Artigo 1º - Ficam designados para compor a Comissão de 
Avaliação e Monitoramento das Parcerias desta Secretaria 
Municipal de Educação, os seguintes membros titulares e 
suplentes: 

Titular Suplente 
Felipe Rodrigues Simão  Patricia Buck Ruiz Colenghi 
Ariane Andrea do 
Nascimento Carareto 

Renato Okumura Finato 

Ronieri Araújo Costa Matilde Leite Nogueira 
Luciana Angelone Maira Aleixo Morando 

 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se disposições em contrário. 

São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal da Educação 

 

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/sem
faz/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 São José do Rio Preto

Poder ExecutivoPeríodo: Janeiro/2020 a Dezembro/2020
(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF Valores em R$ %

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.767.056.424,94 100,00

     DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL

          MONTANTE 564.664.331,80 31,95

          LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF) 954.210.469,47 54,00

          LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF) 906.499.945,99 51,30

          EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO 1.767.056.424,94 0,00

     DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

          SALDO DEVEDOR 81.864.370,20 4,63

          LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO) 2.120.467.709,93 120,00

          EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00

     CONCESSÕES DE GARANTIA

          MONTANTE 0,00 0,00

          LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO) 388.752.413,49 22,00

          EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)

          REALIZADAS NO PERÍODO 144.127.325,28 8,16

          LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO) 282.729.027,99 16,00

          EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00

     ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

          SALDO DEVEDOR 0,00 0,00

          LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO) 123.693.949,75 7,00

          EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00

EDSON EDINHO COELHO ARAÚJO
Prefeito Municipal

LEANDRO JAMIL MORGADO
Contador

CARLA RENATA DE GIORGIO
Controle Interno

Página: 1/1 - 03/02/2021 11:47     sseex.sscaMetabit Sistemas para Gestão Pública

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

EMPRO

AVISO - EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2021

CHAMADA DE FLUXO CONTÍNUO

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA INGRESSO NO PAR-
QUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 
VANDA KARINA SIMEI BOLÇONE.

A Diretoria do CONSELHO DO PARQUE TECNOLÓGICO 
– CONPARTEC e a EMPRO TECNOLOGIA E INFORMA-
ÇÃO, na qualidade de GESTORA do Parque Tecnológico de 
São José do Rio Preto, tornam público que estão abertas 
as inscrições para o processo seletivo, em regime de fl uxo 
contínuo, de projetos e empresas para acesso ao Parque 
Tecnológico de São José do Rio Preto, com foco nas áreas 
de interesses a saber:

a) selecionar propostas de projetos e/ou empresas 
que apresentem em seu modelo de negócios a criação ou 
desenvolvimento de produtos, serviços ou processos de 
base tecnológica, intensivos em conhecimento, baseados 
em pesquisa ou desenvolvimento, ou com alto potencial de 
inovação, que possam contribuir com soluções tecnológicas 
para atender as demandas do mercado, ou criar novos mer-
cados, e contribuir para o desenvolvimento e competitividade 
regional, que se instalarão no complexo do Parque Tecnoló-
gico.
b) selecionar empresas de base tradicional que incor-
porem inovações ou demonstrem originalidade na aplicação 
de inovação e que apresentem necessidades de desenvolvi-
mento nas áreas de gestão ou produção, para se instalarem 
exclusivamente no Centro Incubador de Empresas de Base 
Mista - Prof. Rui Dezani.
O edital de seleção completo está disponível nos sites:

• da Empro (www.empro.com.br), por meio do seguin-
te caminho: PortaldaTransparência<Transparência<Licita-
ções<NegociaçõesPresenciais<EmproTecnologiaeInforma-
ção<2021<Seleção.
 
• da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
(www.riopreto.sp.gov.br), por meio do seguinte caminho: 
Transparência<LicitaçõesAbertas< EmproTecnologiaeInfor-
mação<2021<Seleção.
 
São José do Rio Preto (SP), 03 de fevereiro de 2021. Empro 
Tecnologia e Informação – Angelo Bevilacqua Neto – Diretor 
Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO ADITIVO

(Inexigibilidade n° 001/2019)

2° TERMO ADITIVO N° 006/2021
CONTRATO ORIGINÁRIO Nº: 007/2019
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: Hewlett-Packard Brasil Ltda.
OBJETO: Contratação de prestação de serviços especializa-
dos de suporte técnico de hardware, bem como atualização 
de fi rmwares em servidor. 
VALOR: R$  16.813,95 (dezesseis mil, oitocentos e treze 
reais e noventa e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 04 de fevereiro de 2021 a 03 de fevereiro de 
2022
DATA DO CONTRATO: 29 de janeiro de 2021
São José do Rio Preto/SP, 03 de fevereiro de 2021. Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 04/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 03/2021
OBJETO: Aquisição de luvas de procedimento e protetor 
facial.
Data da realização da Sessão Pública: 18/02/2021
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 02 de fevereiro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 03/2021
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021 
Na veiculação publicada no Jornal Dhoje data de 
02/02/2021, às fl s. B-6, onde se lê “PRORROGAR A VIGÊN-
CIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA OFERECIMENTO DE CUIDADORES PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DE-
FICIÊNCIA QUE ACARRETAM DIFICULDADES NO AU-
TOCIODADO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, QUE NOS 
TERMOS DO ARTIGO 57, II DA LEI FEDERAL 8.666/93 
E CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, 
CUJA FINALIDADE É OFERECIMENTO DE CUIDADORES 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALU-
NOS COM DEFICIÊNCIA QUE ACARRETAM DIFICULDA-

DES NO AUTOCUIDADO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO”, 
lê se “O presente contrato tem por objeto a “Contratação de 
empresa para prestação de serviços médicos na especiali-
dade de Ginecologia – I, para atendimento nas unidades de 
saúde”
Monte Aprazível, 03 de Fevereiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – PREFEITO.

Editais de
PROCLAMAS
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Portaria n. º 2.988, de 02 de fevereiro de 2021.

“Nomeia Comissão para avaliação de valor locatício de bem 
imóvel pertencente ao patrimônio público municipal”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e Considerando a Lei Municipal n.º 1.761, 
de 30 de novembro de 2.001, 
 
RESOLVE: 
Artigo 1.º - Fica composta pelos senhores GUIDO GILBER-
TO MILANEZ, RG n.º 9.923.527 SSP/SP, ADIRÇON JOÃO 
DA SILVA, RG n.º 9.104.052-8 SSP/SP e LEIRIANE TAFURI 
VIEIRA, RG n.º 47.159.221-3 SSP/SP, a Comissão para 
avaliação de valor locatício mensal do imóvel situado à Rua 
Felício Bottino, n.º 799, Centro, Cedral/SP. 
Artigo 2.º - A Comissão deverá apresentar LAUDO DE AVA-
LIAÇÃO no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
Artigo 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 02 de fevereiro de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Luis Henrique Garcia
Secretário

Portaria n.º 2.989, de 02 de fevereiro de 2021.
“Regulamenta a jornada de trabalho do cargo de Agente 
Fiscal, e dá outras providências”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e,
Considerando a necessidade do Município em dar efetivida-
de à fi scalização das determinações de prevenção e comba-
te à COVID-19;
Considerando a necessidade de contenção de horas extras 
realizadas pelos agentes fi scais durante todo o período da 
pandemia do COVID-19, bem como da necessidade de dar 
cumprimento ao dever público de cuidado com a saúde 
pública,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Fica determinado o cumprimento da jornada de 
trabalho do cargo de Agente Fiscal das 15h00 às 21h00, de 
segunda a sexta-feira, sob o regime de escala de dias a ser 
enviado pelo departamento de fi scalização, em mês antece-
dente, ao Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo Único: Os servidores ocupantes do cargo de 
Agente Fiscal cumprirão sua jornada de trabalho de acordo 
com o determinado acima, e/ou de acordo com a jornada já 
realizada, a depender da escala previamente enviada.
Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Cedral, 02 de fevereiro de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na 
mesma data e local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário

Portaria n. º 2.990, de 03 de fevereiro de 2021.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, 
RESOLVE: 
Artigo 1.º - Em atendimento ao requerimento protocolado 
sob o n.º 271/2021, fi ca dispensado das funções de Execu-
tor de Serviços Gerais, o Sr. ANTÔNIO FERNANDO GOBI, 
portador do RG n.º 15.626.461  e inscrito no CPF sob o n.º 
868.380.758-49. 
Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, em 
especial a Portaria n.º 1.218, de 30 de setembro de 2003 e 
retroagindo seus efeitos à 1.º de fevereiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Cedral, 03 de fevereiro de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação, na 
mesma data e local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário

ASSOCIAÇÃO OPERAÇÃO ALEGRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA – 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO
 

A “ASSOCIAÇÃO OPERAÇÃO ALEGRIA - AOA”, reco-
nhecida como Entidade de Utilidade Pública Estadual e 
Municipal, respectivamente pelas Leis nº 17.315/2021 e nº 
13.182/2019, nos termos dos artigos 25 e seguintes – Ca-
pítulo IV, do Estatuto Social, convoca os seus associados e 
voluntários, em condições de votar, para comparecerem à 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (artigo 27), a ser rea-
lizada na Sede da Associação, sita na Rua Raul Silva, n° 
1523, bairro Nova Redentora, na comarca e cidade de São 
José do Rio Preto-Estado de São Paulo – CEP. 15090-035, 
no dia 18 de Fevereiro de 2021 – 1ª (primeira) convocação, 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos voluntários, às 
18:00 (dezoito) horas. Caso esse número não seja atingido, 
reunir-se-á em 2ª (segunda) convocação às 18:30 (dezoi-
to e trinta) horas, com a presença da metade mais um e, 

fi nalmente, em 3ª (terceira) convocação às 19:00 (dezenove) 
horas, com o mínimo de 10 (dez) voluntários presentes para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
I – apreciação e aprovação do balanço anual e demais rela-
tórios fi nanceiros do exercício anterior; II - orçamento e plano 
atual de trabalho para o novo exercício; III - nomeação dos 
membros do conselho deliberativo, da diretoria executiva e 
do conselho fi scal; IV - deliberar sobre a política de admissão 
de novos associados; V - deliberar sobre os casos omissos e 
não previstos neste estatuto;
OBS: Serão respeitados na assembleia todos os protocolos 
sanitários exigidos pelo Poder público em razão da pande-
mia da covid-19.

São José do Rio Preto, 04 de Fevereiro de 2.021.
RITA DE CASSIA PERIN ZEINUM

PRESIDENTE

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA e DANIELE TORRES DE 
SOUSA. Ele, de nacionalidade brasileira, estoquista, soltei-
ro, nascido em Brumado, BA, no dia 27 de junho de 1990, 
fi lho de JOAQUIM BARBOSA TEIXEIRA e de NALBINA DA 
SILVA TEIXEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, enfermei-
ra, divorciada, nascida em Osasco, SP, no dia 14 de abril de 
1985, fi lha de DOMINGOS MASCARENHAS DE SOUSA e 
de MARIA TEREZINHA TORRES DE SOUSA. 

LUIZ AMERICO LOURENÇO e MARINALVA PRATES DE 
ALMEIDA. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
divorciado, nascido em Nova Aliança, SP, no dia 17 de abril 
de 1974, fi lho de LEOPOLDO MOREIRA LOURENÇO e de 
CELIA MARIA LOURENÇO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
cuidadora, solteira, nascida em Umburatiba, MG, no dia 04 
de maio de 1968, fi lha de JOSÉ PRATES DE ALMEIDA e de 
MARIA ODETE DE JESUS. 

JOÃO GABRIEL SILVA CARDOSO e JENNIFER MACE-
DO. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de agosto 
de 2001, fi lho de GILMAR SILVA CARDOSO e de MIRNA 
PENHA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, auto-
noma, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 31 de janeiro de 2000, fi lha de WAGNER PERPÉTUO 
MACEDO e de KELLY CRISTINA ROCHA MACEDO. 
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 03 de fevereiro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. DANILLO PICCO PALÁCIOS DE ANDRADE e JU-
LIANA DE ARRUDA, sendo ELE fi lho de LUIZ MARCINO 
DE ANDRADE e de ELIZABETE REGINA PICCO PALÁ-
CIOS e ELA fi lha de ANTONIO MAURO DE ARRUDA e de 
ELENI SCANDIUCCI ARRUDA;

2. JOSÉ MIGUEL PEREIRA GONÇALVES e JOYCE 
ANDRADE RODRIGUES, sendo ELE fi lho de JOSÉ GON-
ÇALVES CHAGAS e de LUIZA PEREIRA GONÇALVES e 
ELA fi lha de CLAUDIO LEITE RODRIGUES e de ROSÂN-
GELA APARECIDA DE ANDRADE RODRIGUES;

3. SAULO DE OLIVEIRA MACHADO e LAIS DE 
ABREU GUIZELINI, sendo ELE fi lho de JOSÉ MARIA MA-
CHADO e de CLAUDINÉ DE OLIVEIRA MACHADO e ELA 
fi lha de MARCOS GUIZELINI e GENY NUNES DE ABREU 
GUIZELINI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/02/2021.


