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Thiago PASSOS

Vinicius LIMA

Rio Preto é a quarta cidade com mais 
vacinados contra Covid no Estado

MAIS DE 15 MIL

Até às 18h desta quinta-fei-
ra (4), Rio Preto aparece como 
a quarta cidade com mais 
imunizações em São Paulo, 
com 15.665 vacinações, sem 
considerar os profissionais de 
saúde do Hospital de Base, 
que receberam doses direta-
mente do Governo. O municí-
pio fica atrás somente de São 
Paulo (171.766), Campinas 
(32.464) e São Bernardo do 
Campo (16.420).  Pág.A5

Bares querem 
atender até 
meia-noite e 
usar calçadas

Representantes do Sindi-
cato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Rio Preto 
(Sinhores) estiveram na Câ-
mara nesta quinta-feira para 
pedir apoio aos vereadores 
para reunião com o prefeito 
Edinho Araújo (MDB). A enti-
dade encaminhou ao prefeito 
um documento que pede, 
entre outras coisas, abertura 
até meia-noite e mesas nas 
calçadas.   Pág.A3

Líder de governo 
na Assembléia 

critica restrições 
do Plano SP

Líder do governo João Dó-
ria na Assembleia Legislativa, 
o deputado Carlão Pignatari 
(PSDB) em entrevista exclusiva 
ao DHoje teceu duras criticas 
as restriçoes impostas aos 
estabelecimentos comerciais.
“Eu acho que a gente tem que 
abrir os estabelecimentos em 
outros horarios até a meia-noi-
te tem que fazer a economia 
girar, não adianta, ninguem 
aguenta mais ficar em casa”, 
afirmou.                       Pág.A3

Importações somam R$ 11,2 mi em janeiro e crescem 7%
Rio Preto iniciou o ano de 2021 com alto valor de importações. Segundo dados do ComexVis, o município comprou US$ 11,2 milhões 
durante o primeiro mês do ano. O número representa um aumento de 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Pág.A2

HB apresenta 
novo Centro 
de Oncologia

As diretorias da Funfarme e do Hospital de Base de 
Rio Preto apresentaram, nesta quinta-feira (4), Dia Mun-
dial do Câncer, o HB Onco, seu novo centro de oncolo-
gia, que deve iniciar suas atividades na próxima semana.
Voltado ao atendimento de pacientes de convênios mé-
dicos, particulares e SUS, o HB Onco está localizado no 
bloco C do Hospital de Base, permitindo total integração 
com diversos outros serviços.                        Pág.A5

Thiago PASSOS

América 
apresenta novo 

técnico 
“Vim pelo peso da camisa. 

É um time de tradição, que 
tive a oportunidade de jogar 
contra e sei da força que o 
América é. Também confio 
no investidor Marcelo Boldrin, 
que me procurou e me mos-
trou toda a estrutura”, afirmou 
Edson Fio.                Pág.A5

Mirassol faz jogo 
mais importante 

da história
O Mirassol realiza neste 

sábado (6) a partida mais 
importante de sua história. O 
Leão recebe o Floresta-CE, às 
16h, no Maião e a cidade já 
entrou no clima da decisão .A 
partida vai definir o campeão 
da Série D do Campeonato 
Brasileiro.    Pág.A5

Pág. A3

Vereador quer 
ampliar lista de 

serviços essenciais 
para evitar restrição

Semas acolhe 26 
famílias afetadas 
pelo incêndio do 
Shopping Azul
A Secretaria de Assistência 

Social (Semas) de Rio Preto 
iniciou na quinta-feira passa-
da, dia 28, um Estudo Social 
dos comerciantes do Shopping 
Azul. A ação até o momento já 
alcançou 26 famílias vítimas 
do incêndio.             Pág.A3

Representantes dos Bares estiveram ontem reunidos com vereadores na Câmara de Rio Preto

Edson Fio, novo técnico do Rubro, apresentado ontem

Diretoria apresentou ontem o novo centro de oncologia do Hospital de Base
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CATIGUÁ

Repasse de ISSEm 2020, a 
AB Triângulo do Sol foi respon-
sável pelo repasse de R$ 27,3 
milhões, a título de Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN), aos 27 
municípios que fazem parte do 
trecho de concessão. 

Desde 2000, ano em que 
o imposto começou a incidir 
sobre as tarifas de pedágio, 
um montante de R$ 315 
milhões já foi repassado aos 
municípios lindeiros às rodo-
vias SP-310, entre São Carlos 
e Mirassol, SP-326, de Matão 
à Bebedouro, e SP-333, entre 
Sertãozinho e Borborema. 

Com este imposto, a AB 
Triângulo do Sol contribui com 
o desenvolvimento econômico 
e social dos municípios. O ISS 
é uma das principais fontes de 
receita municipais e por isso 
tem destinação desvincula-
da, cabendo à administração 
local, com base na legislação 
de cada cidade, definir a sua 
melhor aplicação.

Estado - De acordo com 
balanço da Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo 
(Artesp), entre janeiro e setem-
bro de 2020, foram arrecada-
dos mais de R$ 364 milhões 
no estado, verba compartilha-
da entre as 283 prefeituras 
atendidas pelo Programa de 
Concessões Rodoviárias. 

Pedágios 
repassam 

R$ 27 mi em ISS 
à cidades 

Da REDAÇÃO

A-2

Importações em janeiro crescem 
7% em relação ao ano passado

Rio Preto iniciou o ano 
de 2021 com alto valor de 
importações. Segundo dados 
do ComexVis, o município 
comprou US$ 11,2 milhões 
durante o primeiro mês do 
ano. O número representa um 
aumento de 7,7% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado e 12,6% do total de 
importações de 2020.

Os principais produtos im-
portados foram: peixes frescos 
ou refrigerados (33%), dío-
dos, transistores e dispositivos 
(22%) e filés de peixe (4,7%). 
A China aparece como principal 
exportador para Rio Preto, sen-
do responsável por 43% das 

compras. Chile (33%) e Estados 
Unidos (8,8%) aparecem na 
sequência.

“A expectativa era de que 
o valor seria mais baixo, mas 
número de importações de 
diodos e dos transistores está 
acima do normal. Acredito que 
seja pela demanda de painéis 
solares que vem crescendo 
entre as empresas”, comentou 
Paulo Narcizo Rodrigues, espe-
cialista em comércio exterior e 
proprietário Caribbean Express.

Com relação às exporta-
ções, o município vendeu US$ 
800 mil durante o mês de ja-
neiro, uma queda de 33% em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior. O número vai na 
contramão do desempenho de 
2020, quando a cidade teve o 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

R$ 11,2 MILHÕES

Rio Preto importou R$ 11,2 milhões em janeiro

Divulgação

Em 4 meses coleta seletiva recolhe 
56 toneladas de lixo em 8 bairros 
A coleta seletiva de mate-

riais recicláveis em Rio Preto 
foi ampliada pela prefeitura em 
parceria com a Cooperlagos 
(Cooperativa Social de Cole-
ta Seletiva Beneficiamento e 
Transformação de Materiais 
Recicláveis), com a qual a 
Secretaria do Trabalho e do 
Emprego tem firmado contrato 
de fomento ao cooperativismo e 
à geração de renda para popu-
lação vulnerável. 

Desde setembro de 2020, 
os bairros Jardim Belo Horizonte, 
Macedo Teles, Jardim Vetorasso, 
Parque do Sol, Santa Angela, 
Jardim Los Angeles, Jardim das 
Laranjeiras e Eldorado, todos 
na região Norte da cidade, 
passaram a contar com coleta 
domiciliar porta a porta. 

Em quatro meses, 56 tone-
ladas do que comumente é cha-
mado de ‘lixo’ deixou de ir para o 
aterro sanitário e foi processado 
e comercializado na cadeia de 
reciclagem, que aumenta o ciclo 
de vida dos materiais, reduz os 
impactos no meio ambiente e 
gera trabalho e renda para parte 
da população economicamente 
fragilizada. 

Sete coletores percorrem 
as ruas desses bairros em dias 
determinados da semana e, 
casa a casa, recolhem papel, 
papelão, vidro, plástico, metal, 
isopor e eletrônicos. O material 
recolhido nas rotas é levado 

de caminhão até os Pontos de 
Apoio do Jardim Gabriela/Anna 
Angélica e Jardim Atlântica, 
onde são triados e encaminhado 
à cooperativa de reciclagem.

“A modernização dos Pontos 
de Apoio ocorrida anteriormen-
te foi fundamental para que o 
município tivesse condições 
de ampliar a coleta seletiva. 
Estruturados e organizados, via-
bilizam uma solução integral na 
destinação dos resíduos secos, 
um processo que vai da cons-
cientização da comunidade para 
separar os materiais, passando 
pela triagem e processamento 
deles e a comercialização que 
gera renda aos cooperados”, 
explica o assessor da Secretaria 
do Trabalho e do Emprego Ede-
milson Favoron, que gerencia a 
ampliação. 

As secretarias de Planeja-
mento, Fazenda, Saúde, Edu-
cação, Serviços Gerais e Meio 
Ambiente também estão envolvi-
das no plano, que visa expansão 
gradativa do sistema para toda 
a cidade.

Renda - Considerando toda 
a área em que ocorre coleta 
seletiva de resíduos secos, a 
Cooperlagos processou, em 
2020, mais de 1.412 tonela-
das de produtos descartados 
em Rio Preto. Além dos bairros 
recentemente incluídos, a co-
operativa de recicláveis opera 
nas regiões da Vila Itália, Alto 
Rio Preto, Morumbi, Moisés 
Haddad, Quinta das Paineiras 
e Jardim Tarraf I e II, com  forte 

Da REDAÇÃO atuação junto a condomínios 
verticais e horizontais. 

O crescimento do trabalho 
vem permitindo a ampliação do 
quadro de cooperados, que no 
início do ano passado contava 
com 50 catadores e hoje chega 
a até 63. Do mesmo modo, a 
renda por eles gerada cresceu 
de R$ 1.211,27, em 2017 
no início da cooperação com 
a Secretaria do Trabalho, para 
R$ 2.433,78, em dezembro de 
2020.

A Ares (Associação Rio-pre-
tense de Educação e Saúde) 
também colabora com a coleta 
seletiva no município, tendo 
processado e comercializados 
mais 271 toneladas de materiais 
recicláveis no ano passado. A 
associação é focada na capaci-
tação de profissionais por meio 
da Educação Ambiental. Os 
participantes dividem o tempo 
entre aulas teóricas e presen-
ciais (reorganizadas para cumprir 
os protocolos de enfrentamento 
ao coronavírus) e a coleta em 
de materiais nos condomínios: 
Dahma I,  Garden Village I e 
pontos de apoio. A partir da 
capacitação, os coletores têm 
a possibilidade de se organizar 
para trabalhar e gerar renda.

Neste ano, a Prefeitura de Rio 
Preto repassará R$ 578.240,00 
à Cooperlagos e R$ 111.292,80 
à Ares distribuídos em repasses 
mensais para manutenção do 
programa de geração de renda 
e educação para o trabalho por 
meio de coleta seletiva.

Em 4 meses coleta seletiva recolhe 56 toneladas 
de recicláveis que iriam para o aterro produzidas 
em oito bairros da zona norte

melhor desempenho da década 
em exportações. Com isso, Rio 
Preto abre 2021 com um déficit 
de US$ 10,4 milhões na balan-
ça comercial.

Os principais produtos ex-
portados no município são: 
preparações capilares (32%), 
artigos e aparelhos ortopédicos 
(12%) e móveis (8,8%). Os 
principais compradores são: 
Estados Unidos (36%), Peru 
(11%) e Uruguai (85).

“A atual cotação do dólar 
favorece a exportação, mas Rio 
Preto sofrerá uma queda forte 
neste ano. A multinacional 3M 
era responsável por cerca de 
10% das exportações da cidade 
e ela fechará a fábrica em Rio 
Preto nos próximos meses”, 
comentou Paulo.

RECICLÁVEL
Divulgação

KM 62

O Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado 
de São Paulo) fará verificação 
metrológica na próxima sexta-
-feira, dia 5, às 9h, no radar 
localizado na Rodovia BR 153, 
km 62, em Rio Preto.  

A ação será realizada pela 
equipe de fiscalização da 
regional do instituto em São 
José do Rio Preto O Ipem-SP 
realiza a verificação metrológi-
ca dos radares, instrumentos 
utilizados para medir e regis-
trar velocidade destinados ao 
monitoramento do trânsito, 
em todo o Estado de São 
Paulo. Conforme a Portaria 
Inmetro 544/2014, é obriga-
tória a verificação metrológica 
uma vez por ano ou toda vez 
que o equipamento passar 
por reparo.   

A verificação metrológica 
no radar leva de 20 minutos 
até uma hora. A ação envolve 
os fiscais do Ipem-SP e a equi-
pe da empresa responsável 
pelo instrumento.  

Em caso de chuva, a veri-
ficação é cancelada. O can-
celamento também pode 
ocorrer poucas horas antes 
do agendado, conforme solici-
tação dos agentes de trânsito 
ou empresa responsável pelo 
equipamento.   

Caso o equipamento seja 
aprovado, recebe um certifica-
do válido por um ano. Quando 
há reprovação a empresa fa-
bricante é notificada a corrigir 
o erro.   

Em caso de excesso de 
velocidade, para aplicação 
de multas, o equipamento 
precisa estar verificado pelo 
Ipem-SP.   

Radar da BR 153 
será aferido hoje 

pelo Ipem

Da REDAÇÃO

LGPD

Especialista fala sobre segurança de dados pessoais

Recentemente tivemos a 
notícia de que pelo menos 223 
milhões de dados de diferentes 
pessoas vazaram na internet. 
Este número é maior do que 
o número estimado de brasi-
leiros, porque inclui dados de 
pessoas falecidas.

Mas o que isso significa? 
Significa que seu CPF, seu 
nome, sexo, fotos, data de 
nascimento, dados de veículos 
e até CNPJs, foram expostos e 
estão circulando na internet de 
forma gratuita.

Uma parte destes 223 
milhões também tiveram ou-
tras informações divulgadas, 
como escolaridade, benefícios 
do INSS, renda e programas 
sociais, como Bolsa Família, 

por exemplo. Estes dados estão 
sendo vendidos para criminosos 
e não sabemos o que pode 
acontecer a partir daí.

A origem, ou seja, de onde 
esses dados saíram, ainda é 
desconhecida. Pelo teor do va-
zamento é possível desconfiar 
que grande parte tenha vazado 
de empresas ou serviços, mas 
ainda não é possível afirmar.

A Serasa, empresa privada e 
a maior referência de análises 
e informações para decisões de 
créditos, foi notificada pelos ór-
gãos de defesa do consumidor, 
como o Procon-SP e a Senacon 
(Secretaria Nacional do Con-
sumidor), para que fornecesse 
explicações sobre a origem dos 
dados. A Serasa nega que seja 
a fonte destes dados vazados.

No ano passado foi aprova-

da a Lei Geral de Proteção de 
Dados, que estabelece regras 
exigindo que todos os dados 
coletados tenha uma finalidade 
com base legal que assegure a 
coleta, ou seja, uma previsão 
legal de não compartilhar esses 
dados com terceiros.

De acordo com Rodrigo Vera 
Cleto, Advogado e Encarregado 
de Proteção de Dados da em-
presa Riosoft de Rio Preto, a 
melhor maneira de se prevenir 
contra o vazamento é pedindo 
informações para a pessoa que 
está recebendo estes dados. 
“Exija do controlador o motivo 
que os dados estão sendo 
solicitados, sua finalidade e se 
haverá compartilhamento com 
alguém”, explica.

O artigo 14 da Lei prevê os 
direitos do titular em relação 

Andressa ZAFALON aos seus dados, portanto, se 
um terceiro entrar em contato 
com o titular dos dados ou 
realizar algum tratamento sem 
o consentimento do mesmo, é 
direito do titular exigir a origem 
da coleta dos seus dados, como 
também a correção ou exclusão 
dos mesmos.

“Costumo dizer que a Lei de-
volveu a nós, titulares, o direito 
sobre nossos dados, logo, cabe 
a nós mudarmos a cultura com 
que nossos dados são tratados 
e passarmos a requisitar um 
tratamento dentro das regras 
que a Lei estabelece”, enfatiza 
Rodrigo Vera Cleto.

Fornecer os dados de uma 
pessoa a terceiros ainda não é 
crime, mas está previsto para a 
partir de agosto de 2021 san-
ções que podem chegar a uma 

multa de 2% do faturamento 
bruto limitada a 50 milhões.

As empresas devem se 
prevenir para não correrem o 
risco de terem os dados de seus 
clientes vazados e, segundo 
Rodrigo Vera Cleto, existem 
maneiras de evitar isso. “As 
empresas devem implantar 
políticas de controles, bem 
como realizar treinamentos de 
capacitação e conscientização 
aos seus colaboradores sobre 
segurança da informação e 
também mapear os processos 
que trafegam esses dados pes-
soais com o intuito de amenizar 
as vulnerabilidades”, finaliza o 
Encarregado de Proteção de 
Dados da Riosoft Rio Preto. Se 
por curiosidade você gostaria de 
saber se os seus dados foram 
vazados, acesse o link https://
fuivazado.com.br/
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ECONOMIA
Assistência Social faz acolhimento 

de 26 famílias do Shopping Azul

A Secretaria Municipal de As-
sistência Social (Semas) de Rio 
Preto iniciou na quinta-feira pas-
sada, dia 28, um Estudo Social 
dos comerciantes do Shopping 
Azul. A ação, que até o momen-
to alcançou 26 famílias, tem a 
finalidade imediata de acolher, 
referenciar, orientar e encami-
nhar as famílias para minimizar 
as vulnerabilidades ocasionadas 
pelo incêndio. 

As famílias foram encaminha-
das pelo presidente da Associa-
ção João Willian do Nascimento, 
da AVAARP (Associação dos 
Vendedores Ambulantes e Autô-
nomos de Rio Preto).

Desde o início, o Departa-
mento de Proteção Social Básica 
pautou ações realizadas através 
dos CRAS (Centros de Referên-
cia de Assistência Social) junto 

às famílias que foram atingidas 
pelo incêndio, sendo atendidas e 
direcionadas aos serviços da rede 
socioassistencial do munícipio, 
para terem acesso ao mínimo 
de condições de sobrevivência e 
retomada.

Segundo a secretária da 
Assistência Social Helena Maran-
goni esse é um momento muito 
delicado na vida das famílias, 
cabendo aos profissionais tomar 
todo o cuidado necessário nos 
atendimentos. “O atendimento 
deve ser realizado com muita 
cautela. Entendemos a atual 
situação de cada uma dessas 
pessoas, por isso, estamos 
trabalhando da melhor maneira 
para que se sintam acolhidas e 
atendidas pela equipe da Semas. 
O sentimento de perda, não só 
material, mas também afetiva é 
muito grande neste momento”, 
comenta.

Da REDAÇÃO

Escapar da restrição
Anderson Branco (PL, foto) apresentou projeto que pede a 

inclusão de quatro atividades na lista de serviços essenciais, 
com o objetivo de escapar das medidas restritivas impostas pelo 
governo do Estado no combate a propagação das infecções pelo 
coronavírus: academias, comércio varejista e shoppings; bares, 
restaurantes e praças de alimentação para consumo local; salões 
de beleza e barbearias. Na avaliação do vereador, o comércio ge-
ral e outras atividades que prestam serviços à população não são 
responsáveis pelo o aumento do número de casos de covid-19. 
“No comércio, as pessoas seguem o protocolo de segurança”, 
diz. Para o vereador, o que causa o aumento de contaminação 
são as festas clandestinas promovidas nos fins de semana e em 
feriados prolongados. “Nas festas clandestinas as pessoas não 
usam máscaras”, acusa. O vereador disse que a sua proposta 
visa garantir o direito ao trabalho, com segurança, a fim de 
preservar os empregos porque muita gente está passando fome. 
“(A restrição) aumenta a depressão, o índice de suicídio, por 
isso temos que salvar os postos de trabalho e a vida”, finalizou.

Flexibilizar
O governador João Doria 

(PSFB) vai anunciar hoje a 
nova reclassificação do Pla-
no São Paulo de Combate 
à Covid-19. As medidas 
restritivas deverão ser flexi-
bilizadas em Rio Preto e na 
região. Nos fins de semana, 
por exemplo, o rio-pretense 
tem enfrentado medidas 
severas porque a cidade 
passa da fase laranja para a 
fase vermelha, que permite 
o funcionamento apenas de 
serviços essenciais à popu-
lação. As medidas passarão 
a valer a partir deste fim 
de semana, portanto, tudo 
volta a ser liberado as 6h 
até as 20h.

Vai e vem
João Doria (PSDB) tem sido chamuscado pelos comerciantes 

em cada decisão que toma para controlar a pandemia. Como as 
intervenções mexem com o setor econômico, Doria é achincalha-
do por todos os lados. Para evitar o vai e vem nas suas decisões, 
deveria ter a sensibilidade para ter um norte, sem se limitar no 
que diz a equipe da área da saúde. Se as medidas se segurança 
são seguras, o comércio poderia ser preservado. Fato: o que pas-
sa covid-19 são as festas e até reunião familiar, contatos entre 
amigos, sob efeito etílico. Um infectologista revelou que ouve 
de pacientes de covid que a contaminação ocorreu em contato 
com familiares. É ingenuidade achar que parente ou amigo não 
transmite o vírus. Doria tem pretensão de disputar a Presidência 
da República batendo chapa com Jair Bolsonaro (sem partido). Na 
campanha, poderá perder pontos para o arquirrival que negou a 
pandemia e se posicionou a favor de preservar a economia. Entre 
a vida e o dinheiro, o último vence, principalmente se a maioria 
não sofreu perdas de entes queridos. A morte de milhares, desde 
que não seja dos seus, não importa. É a humanidade!

Corpo e alma
O presidente da Câmara 

Federal, Arthur Lira (PP-AL), 
quer implantar novas me-
didas para garantir a segu-
rança aos parlamentares por 
causa da pandemia. Para 
tanto, pretende implantar 
sistema misto durante os 
trabalhos: presencial ou re-
moto. Agora, os 302 depu-
tados que o escolheu foram 
de corpo e alma na festa 
durante a madrugada de ter-
ça-feira para comemorar a 
vitória, sem adotar nenhuma 
medida de segurança. Para 
festar pode, para trabalhar, 
não? Aliás, a conta da comi-
lança será paga pelo povo. 
E que mudança…

Repercute
A pandemia tem mexi-

do com o comportamento 
do povo, principalmente 
daqueles que defendem a 
colaboração de todos para 
controlar a covid-19 o mais 
rápido possível. Por isso, a 
nota publicada nesta coluna 
sobre a viagem do presiden-
te Pedro Nimer (Emcop) e do 
secretário Manuel Gonçalves 
(Habitação) a São Paulo 
para conversar com o secre-
tário estadual de Habitação, 
Flávio Amary, para firmar 
parceria com o intuito de 
construir casas populares, 
ainda gera comentários nos 
corredores da Câmara e da 
Prefeitura.

Extremista
Bia Kicis (PSL-DF) come-

ça a colher o que plantou 
de ruim durante protestos 
tresloucados que defendiam 
o fechamento do STF e inter-
venção militar no Congresso. 
Bia estava na linha de frente, 
que até ameaçou o então 
ministro Celso de Mello, 
aposentado recentemente. 
Após ser indicada pelo PSL 
para presidir a Comissão 
de Constituição e Justiça, o 
‘canhão’ virou para o lado da 
deputada. Deputados e até 
o STF pedem para descar-
tar a extremista, acusada, 
inclusive, de usar dinheiro 
público para bancar as ma-
nifestações.

Repercute 2
Para os espiões de plan-

tão, o resultado seria o 
mesmo se a dupla Nimer e 
Gonçalves tivesse realizado 
o encontro com o secretário 
Flávio Amary por videoconfe-
rência. “O resultado seria o 
mesmo se a conversa fosse 
online”, disse um vereador 
que pediu para não declinar 
o seu nome. Apesar das crí-
ticas, a maioria dos espiões 
torce para a dupla obter 
sucesso nessa nova em-
preitada, porém, não deixa 
de dar uma pitada de iro-
nia. Para eles, a dupla está 
começando e com o tempo 
vai aprender, argumentam 
os mais condescendentes.

Fura-fila
O pedido de parecer para 

liberar a lista de vacinados 
contra a covid-19 enviado 
pelo secretário da Saúde, Al-
denis Borim, foi protocolado 
ontem na Procuradoria-Geral 
do Município. Agora, sob o 
comando do procurador-ge-
ral Luiz Thiesi, a equipe da 
PGM vai analisar se não há 
nenhum impedimento legal 
em divulgar a lista no Por-
tal da Prefeitura. O pedido 
para divulgar a lista partiu 
da Frente Parlamentar de 
Combate à Covid-19 da 
Câmara, que se embasou 
em denúncia de possível 
“fura-fila” na imunização na 
área da saúde.

Em ofício, bares pedem 
abertura até meia-noite 

e mesas na calçada
Representantes do Sindi-

cato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Rio Preto 
(Sinhores) estiveram na Câ-
mara nesta quinta-feira para 
pedir apoio aos vereadores 
para reunião com o prefeito 
Edinho Araújo (MDB). A entida-
de encaminhou ao prefeito um 
documento que intitulou como 
“demanda fundamental para 
sobrevivência dos restaurantes 
e bares”.

Entre as solicitações dos 
empresários estão  o funcio-
namento até a meia noite e 
a permissão para o uso de 
mesas nas calçadas. Além 
disso, respeito a Classificação 
Nacional de Atividades Eco-
nômicas (CNAE); presença de 
representante da categoria no 
Comitê de Combate ao Covid 
e junto à Vigilância Sanitária; 
linhas de crédito específicas 
para bares e restaurantes; 
suspensão das contas de água 
e luz nos próximos 120 dias, 
parcelamento de impostos 
municipais e taxas, sem multa 
e sem juros; além de maior 
fiscalização e punição para fes-
tas clandestinas e ampliação 
da frota de transporte público 
entre outras.

Para o empresário Caca-
co Cunha é necessário abrir 

debate com a prefeitura para 
garantir que excessos sejam 
cometidos.”Queremos expor 
as dificuldades do nosso setor, 
pedimos respeito ao CNAE 
do estabelecimento, tivemos 
muitos restaurantes que a 
Vigilância Sanitária chegou e 
mandou fechar dizendo que 
não são restaurante, isso é um 
absurdo”, afirmou.

No período da manha o gru-
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CRISE NO SETOR

po se reuniu com o deputado 
Carlão Pignatári e com os ve-
readores Renato Pupo (PSDB) 
e João Paulo Rillo (PSOL) para 
debater o assunto. “O deputado 
nos disse que a reclassificação 
do Plano São Paulo coloca nos-
sa região na fase Amarela, além 
de pedir para tentarmos acesso 
ao crédito disponibilizado pelo 
Governo do Estado”, concluiu 
Cacaco.

Representantes do setor ontem reunidos com vereadores na Câmara de Rio Preto

Nesta quinta-feira o verea-
dor Anderso Branco (PL) pro-
tocolou projeto de Lei reconhe-
cendo como atividades essen-
ciais os serviços prestados por 
academias, comércio varejista, 
bares e restaurantes, salões de 
beleza e barbearias, shoppings 
e praças de alimentação. A 
proposta segue para avaliação 
das Comissões Permanentes 
da Casa.

Divulgação

Líder de governo na Alesp critica restrições ao setor

Líder do governo João Dó-
ria na Assembleia Legislativa 
(Alesp), o deputado Carlão 
Pignatari (PSDB)em entrevista 
exclusiva ao DHoje teceu duras 
criticas as restrições impostas 
aos estabelecimentos comer-
ciais.

“Eu acho que a gente tem 
que abrir os estabelecimentos 
em outros horários até a meia-
-noite tem que fazer a econo-
mia girar, não adianta, ninguém 
aguenta mais ficar em casa”, 
afirmou.

O parlamentar lembrou o 
que classifica como “equivo-
co” o entendimento de horário 

de funcionamento máximo até 
20h. “Acho que está tendo um 
equivoco da parte médica e o 
governador está batendo nisso 
para que isso aconteça e para 
que a flexibilização seja cada vez 
maior nos horários”, ressaltou.

Sobre a disputa pelo coman-
do da Alesp em eleição que será 
realizada em 15 de março, o 

parlamentar despistou sobre as 
chances de assumir a Casa com 
o apoio de Dória. “Nós vamos 
falar disso mais a frente, pois a 
eleição é só em 15 de março, 
temos ainda 45 dias, então 
na última semana de fevereiro 
iniciamos as tratativas efetivas 
para a disputa da mesa diretora 
da Alesp”, concluiu.
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A secretária estadual de De-
senvolvimento Econômico, Patri-
cia Ellen cumpriu nesta quinta-
-feira extensa agenda de trabalho 
em Rio Preto, onde visitou empre-
sários que se desenvolveram com 
o apoio do Banco do Povo, esteve 
na Fatec, Famerp e no Parque 
Tecnológico (PARTEC).

Os resultados encontrados 
no município surpreenderam a 
secretária, que anunciou a libera-
ção de R$ 11 milhões adicionais 
para financiamento pelo Banco 
do Povo. “Rio Preto foi terceiro 
município com maior volume de 
financiamento em 2020, e enten-
demos ser necessário esse aporte 
adicional para que os empresá-
rios enfrentem as dificuldades 
que estão chegando, seja com a 
pandemia, o os empreendedores 
vitimas do incêndio no Shopping 
Azul”, destacou.

A secretária ressaltou a impor-
tância do Partec para a retomada 
econômica municipal, afirmando 
que o governo paulista quer levar 
o município para o mundo em 
busca de investimentos, através 
dos escritórios internacionais do 
governo paulista.

“Todos sabem do carinho do 
governador com Rio Preto, mas 
nosso vice Rodrigo Garcia con-
tagiou todos do governo sobre 
a importância do município e da 
região para o desenvolvimento 
econômico do estado, queremos 
levar Rio Preto para o mundo em 
busca de investidores”, afirmou.

Ainda de acordo com Patricia 
Ellen, uma parceria entre o gover-
no do estado e o Banco Mundial 
irá disponibilizar aos empreende-
dores através de negócios inova-
dores recursos que totalizam R$ 
1 bilhão e o Partec esta incluso 
nessa etapa.

Secretária cumpre 
agenda na cidade 
e anuncia verbas
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Ainda segundo a secretária, 
esses casos de grande impacto 
negativo são muito preocupantes 
não apenas na área socioeco-
nômica, mas especialmente na 
saúde mental e emocional das 
pessoas. “Este é o momento 
de ficar atentos ao sofrimento, 
preocupação, estresse, pois 
podem desencadear uma série 
de doenças, como a ansiedade 
e depressão, por exemplo”. Em 
casos assim, os profissionais dos 
CRAS fazem a escuta das pesso-
as e acionam outros profissionais 
das demais secretarias para dar 
continuidade ao atendimento ou 
acompanhamento.

Levando em consideração 
o atual momento de pandemia 
por Covid-19, foram priorizados 
o atendimento remoto, o aten-
dimento presencial agendado e 
realização de visitas domiciliares 
para as intervenções necessárias.

Câmara define Comissões Permanentes

Chegou ao fim a novela pela 
disputa das Comissões Perma-
nentes da Câmara de Rio Preto. 
Durante Sessão Extraordinária 
realizada nesta quinta-feira

Na queda de braço entre o 
grupo liderado pelo vereador Paulo 
Pauléra (Progressistas) e o presi-
dente da casa Pedro Roberto, o 
progressista que atuou como líder 
informal do governo Edinho Araújo 
(MDB) levou a melhor garantindo o 
controle de 14 comissões, abrindo 
mão apenas da Comissão de Defe-
sa da Família, que será comandada 
pelo vereador Jean Charles (MDB).

Com isso, a comissão de Edu-
cação será presidida pelo vereador 
Bruno Moura (PSDB) e terá como 
membros os vereadores Odélio 

Chaves (Progressistas) e Karina Ca-
roline (Republicanos). Já a comis-
são de Saúde será comandada por 
Celso Peixão (MDB) e terá Odélio 
Chaves e Karina como membros.

A comissão de Assistencia So-
cial, terá o controle de Francisco 
Júnior (DEM) e novamente a dupla 
Odélio e Karina como membros, 
enquanto que a Comissão de Cida-
dania será presidida por Cabo Júlio 
(PSD) e terá como membros João 
Paulo Rillo (PSOL) e Peixão como 
membros.

A presidência da comissão de 
Comunicação ficou Pauléra e terá 
como membros os veredores Rob-
son Ricci (Republicanos) e Rillo. A 
comissão de Cultura será presidida 
por Rossini Diniz (PL) e terá Jorge 
Menezes (PSD) e Júnior.

Já a comissão de Legislação 
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SESSÃO EXTRA

Participativa terá como presiden-
te o vereador Odélio e membros 
Bruno Marinho e Rillo, enquanto 
que a comissão de Trânsito terá 
a presidência de Marinho e como 
membros Renato Pupo (PSDB) e 
Cabo Júlio.

Anderson Branco irá comandar 
a comissão de Direitos Humanos 
que contará ainda com os vere-
adores Cabo Júlio e Rillo como 
membros. A comissão da Mulher 
será comandada por Claudia de 
Giuli (MDB) e terá como membros 
Karina e Cabo Julio.

Claudia comandará ainda a 
comissão de Defesa dos Animais 
e terá como membros Pupo e Ju-
nior, enquanto que a comissão do 
Idoso será presidida por Rossini e 
terá como membros Jean Charles 
(MDB) e Bruno Moura.
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PEDIU AJUDA

Um vigilante de 65 anos 
registrou boletim de ocorrên-
cia após ser vítima de golpe 
e perder R$2.500. A vítima 
contou aos policiais que o 
caso aconteceu por volta das 
9h30 desta quarta-feira (3) 
quando ele foi até  um banco 
próximo ao Fórum na Rua 
Bernardino de Campos em 
Rio Preto para realizar um 
saque no valor de R$ 150.

Ainda segundo a vítima, 
quando estava nos caixas 
eletrônicos foi abordado por 
um homem forte que estava 
vestindo uma camisa rosa e 
portava um crachá.

O  homem ofereceu ajuda 
ao vigilante e direcionou ele 
até um dos caixas eletrôni-
cos, no final da transação 
o rapaz disse que o caixa 
estava sem dinheiro e orien-
tou o vigilante a ir em outra 
máquina.

Assim que a vítima saiu 
daquele caixa, um outro 
homem foi até o terminal de 
autoatendimento.

O vigilante efetuou o sa-
que de R$150 reais e saiu 
do banco, quando consultou 
seu extrato pelo celular viu 
no saldo da conta que antes 
do saque que havia feito 
naquele valor, um outro sa-
que foi efetuado no valor de 
R$2.500 reais.

O vigilante então retor-
nou ao banco e questionou 
o falso funcionário sobre o 
ocorrido. ele conseguiu fugir.

Populares passaram a 
informação de um possível 
veiculo usado pelo estelio-
natario, a PM encontrou o 
carro com os dois homens 
- sem o suspeito - dentro do 
veículo havia R$1.859 e dois 
celulares.

O vigilante disse aos po-
liciais no plantão que não 
tinha certeza se os dois 
homens tinham participado 
do golpe.

As imagens das câme-
ras de segurança do banco 
foram apresentadas na de-
legacia, os dois homens de 
roupa azul prestaram depoi-
mento e negaram qualquer 
envolvimento, eles foram 
ouvidos e liberados porém 
serão investigados.

Vigilante cai em 
golpe dentro 
de agência 
bancária
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VIOLÊNCIA

Policiais militares foram 
acionados via Copom por 
volta das 21h30 desta quar-
ta-feira (3) para uma ocor-
rência de roubo no bairro 
Cristo Rei em Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, ao deslocarem 
ao endereço na Avenida Loft 
João Bassitt cruzamento da 
Rua Amália Gerosa, fizeram 
contato com as vítimas - 
duas irmãs uma adolescente 
de 16 anos e uma enfermei-
ra de 28 anos.

As vítimas contaram a 
PM que um homem magro, 
pardo, vestindo bermuda 
jeans e moletom preto e 
uma tatuagem se aproximou 
delas e tinha um facão em 
mãos anunciando o assalto 
pedindo que as duas lhe 
entregassem os celulares. As 
irmãs saíram correndo apa-
voradas e o homem também 
fugiu sentido Córrego dos 
Macacos.

A PM fez buscas pela 
região, e no bairro Cambuí 
há cerca de 500 metros 
localizou o homem de 28 
anos com as características 
passadas pelas vítimas. No 
momento da abordagem o 
homem estava sem camisa, 
nem moletom mas estava 
de bermuda jeans e não ti-
nha arma em punho. Ele foi 
conduzido a delegacia para 
reconhecimento das vítimas.

As irmãs disseram que o 
assaltante também tinha fala 
fina e que não conseguiu ver 
completamente o rosto dele, 
mas que o homem que foi 
abordado a bermuda era 
semelhante assim como a 
tatuagem, reconhecido já 
na delegacia como autor da 
tentativa de roubo pelas víti-
mas. Questionado o homem 
preferiu permanecer em 
silêncio e nada quis declarar.

Ele foi autuado em fla-
grante por tentativa de roubo 
e encaminhado a carce-
ragem da DEIC – Divisão 
Especializada de Investiga-
ções Criminais onde ficará a 
disposição da justiça.

Irmãs fogem 
de assalto 

no Cristo Rei; 
suspeito é preso
Janaína PEREIRA 

LINDINALVA DE MENEZES, natural 
de Traipu/AL ,faleceu aos 80 anos de 
idade. Era divorciada e deixa os fi lhos 
Maria José, Eliene, Telma, Deusdete, 
Daniel, Eder e Dorival. Foi sepultada no 
dia 04/02/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

 MARIA DE LOURDES FERREIRA, 
natural de Princesa Izabel/PB ,faleceu 
aos 94 anos de idade. Era solteira e dei-
xa os fi lhos Juraci, Maria Anita, Ivonete, 
Bernardete, Elenice, Admilson e Cícero. 
Foi sepultada no dia 04/02/2021 às 
14:00, saindo seu féretro do velório 
de Engenheiro Schimidt para cemitério 
municipal de Engenheiro Schimidt.

RUBEM SEVERIAN LOUREIRO, 
natural de João Ramalho/SP ,faleceu 
aos 71 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Elisa Capecci Severian e deixa 
os fi lhos Thiago Capecci Severian. Foi 
sepultado no dia 04/02/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório do Jardim 
da Paz para cemitério Parque Jardim 
da Paz.

MARIA LOURDES DE SOUZA GI-
RALDI, natural de Olímpia/SP, faleceu 
aos 84 anos de idade. Era viúva do Sr. 
Antônio Giraldi e deixa os fi lhos Maria 
Vitória e Marici. Foi sepultada no dia 
04/02/2021 às 10:30, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever 
para cemitério São João Batista.

ADEMIR RODRIGUES, natural de 
Cedral/SP, faleceu aos 60 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Abigail 
Aparecida Marascalqui Rodrigues e dei-
xa os fi lhos Ademir Samuel Rodrigues e 
Aldemir José Rodrigues. Foi sepultado 
no dia 04/02/2021 às 11:00, saindo 
seu féretro do velório da Capela do Pre-
ver para cemitério municipal de Cedral.

SEBASTIANA ALBINO DA CON-
CEIÇÃO, natural de Planalto/SP, faleceu 
aos 76 anos de idade. Era viúva do 
Sr. Luiz Carlos da Conceição e deixa 
os fi lhos Adalberto Luiz, Ana Maria, 
Geraldo Luiz, Maristela e Carla Edith. 
Foi sepultada no dia 04/02/2021 às 
13:30, saindo seu féretro do velório da 
Ercília para cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

PM prende ladrões de carro que 
agiam na região do Vivendas

Policiais Militares prende-
ram dois homens em flagrante 
durante tentativa de furto de 
veículo no bairro Jardim Viven-
das em Rio Preto por volta das 
9h desta quarta-feira (3).

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, policiais 
avistaram um homem de 25 
anos abaixando o capô do 
motor de um veículo estacio-
nado na Rua Antônio de Godoy  
esquina com a Rua Doutor 
Cinézio Melo de Oliveira. Ele  
saiu rapidamente ao perceber 
a presença da viatura, fazendo 
ligação no celular enquanto 
andava.

Devido a vários furtos de 
veículo no local, a atitude do 
homem se tornou suspeita 
então a polícia percebeu que 
havia um outro homem de 60 
anos no interior da Saveiro 
que também falava ao celu-
lar. Em seguida a polícia fez a 
abordagem.

Durante a revista, foram  
encontradas com  o homem 
de 25 anos três chaves de 
veículos, aparentemente todas 
transformadas em “mixa” e o 
telefone da marca LG. Com o 
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outro homem foi encontrado 
um celular da marca Samsung 
J5 Prime e um Samsung A0.

Ao revistar a saveiro foi 
encontrado um módulo, uma 
haste de metal em forma de 
gancho em suas extremida-
des, um alicate e uma chave 
de roda.

O rapaz de 25 anos confes-
sou que estava tentando furtar 
o veículo e posteriormente ven-
deria a um desmanche, sobre 
as chaves encontradas decla-
rou que utilizava como “mixa” 
para pratica do delito. O senhor 
de 60 anos disse que estava 
com o rapaz apenas para “dar 
umas voltas” para que ele rea-
lizar a prática de furtos.

O proprietário do veículo 
um autônomo de 54 anos foi 
localizado e compareceu ao 
local, informando que havia 
travado o veículo antes de 
estacionar. Os dois homens 
foram conduzidos até a Cen-
tral de Flagrantes. A vítima foi 
ouvida e liberada.

Os dois homens negaram a 
tentativa de furto. Os objetos 
apresentados foram apreendi-
dos. O caso foi registrado como 
furto qualificado eles ficarão 
a disposição da justiça para 
audiência de custódia.

Acusados foram presos quando tentavam furtar mais um 
carro; caso foi apresentado na Central de Flagrantes

CATANDUVA PM prende quatro com 
140 quilos de maconha

Policiais do 30º Batalhão 
prenderam quatro pessoas 
na noite do último dia (2) em 
Catanduva, quando faziam  
patrulhamento e  suspeitaram 
da atitude de um motorista que 
estava desembarcando ao lado 
de um caminhão parado às 
margens da Rodovia Alberto 
Laoz de Carvalho.

A PM decidiu fazer a abor-
dagem, e os dois motoristas 
tanto do carro quanto do ca-
minhão tentaram fugir e foram 

alcançados e contidos.
Durante revista, os policiais 

encontraram 140 quilos de 
maconha. Mais de 130 tijolos 
estavam escondidos no cami-
nhão na carroceria e também 
no banco do passageiro e seis 
no carro no porta malas.

Questionado pela polícia o 
motorista do caminhão  indicou 
o contato de quem receberia o 
pagamento pelo transporte da 
droga e também o local. Com 
isso mais duas pessoas envolvi-
das foram localizadas e presas.

Os dois veículos, além de 
três aparelhos celulares e R$ 
2.926,00 em dinheiro, R$ 
1.300,00 em cheque  além 
da droga foram apreendidos. O 
caso foi apresentado na Central 
de Flagrantes de Catanduva.
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Aproximadamente 130 
tijolos da droga, além 
de dinheiro e celulares 
foram apreendidos

Divulgação

PELA PM
Foragido da Justiça de 
Sertãozinho é preso 

Um homem de 58 anos 
foragido da justiça foi captura-
do pela polícia no bairro João 
Paulo II em Rio Preto. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, policiais militares 
durante patrulhamento osten-
sivo pelo bairro por volta das 
17h desta quarta-feira (3) ao 
passarem pela Rua Silvio Nilo 
Boldrin avistaram o homem 
em atitude suspeita e fizeram 
a abordagem.

Após consultas, descobri-

ram que o homem tem um 
mandado de prisão expedido 
na 1° Vara Criminal da Co-
marca de Sertãozinho em 20 
de novembro de 2020 com 
validade até 09 de novembro 
de 2023.

O homem foi conduzido a 
carceragem da DEIC - Divisão 
Especializada de Investigações 
criminais para posteriormente 
ser transferido e permaneceu 
a disposição da justiça. O caso 
foi registrado na Central de 
Flagrantes como captura de 
procurado.

Janaína PEREIRA 

Homem foi encaminhado à carceragem do Deic e ficou á disposição da Justiça

Arquivo DHOJE

ESTELIONATO
Vendedora vai comprar moto e perde R$ 6 mil em golpe

Uma vendedora de 24 anos 
registrou boletim de ocorrência, 
após ser vítima de golpe em 
anúncio de venda de moto.

O caso aconteceu nes-
ta quarta-feira (3), a vítima 
contou a polícia que viu um 
anúncio de venda de uma 
moto no facebook pelo valor de 
R$7.100,00 reais e fez contato 
com o suposto vendedor que 
se identificou sendo da cidade 
de Bauru.

Segundo ela, durante a 
conversa com o suposto ven-
dedor, informou que a moto 
estava em Rio Preto com seu 
primo e passou o endereço 

para que a mulher fosse ver o 
veículo.

A mulher foi até o endereço 
e encontrou com o rapaz que 
confirmou ser primo do anun-
ciante, deixando a moto a sua 
disposição para compra. Após 
negociação a vítima relatou que 
fez um depósito de R$6 mil 
reais em três transferências via 
PIX na conta do banco Brades-
co informada pelo rapaz.

A mulher ainda disse aos 
policiais que se sentiu segu-
ra em fazer o depósito pois 
chegou a ver a moto e fazer a 
negociação e porque o rapaz 
se apresentou como parente 
do anunciante.

Ela ainda afirmou que che-

Janaína PEREIRA gou ir no cartório com o rapaz 
e sua avó para preenchimento 
do recibo da venda do veículo. 
O rapaz teria deixado sua avó na 
companhia da mulher para ser 
atendidas e foi para o trabalho, 
passados alguns minutos foram 
informadas no cartório que o ra-
paz deixou a CRV do veículo não 
sendo possível a transferência.

A mulher então fez contato 
com o anunciante que mora em 
Bauru e contou o ocorrido, esse 
por sua vez lhe informou que ela 
poderia pegar a moto com seu 
primo e a transferência seria 
feita no dia seguinte.

A vítima foi até o trabalho do 
rapaz para pegar a moto, que 
disse que não lhe entregaria 

sem a devida transferência e 
que o primo não fez a transfe-
rência  combinada.

A vítima então afirmou que 
chamaria a policia caso não 
lhe entregasse a moto, o rapaz 
então caindo em contradição 
disse a mulher após discussão 
que não era  primo do anun-
ciante da moto e se negou mais 
uma vez a entregar-lhe a moto.

Diante dos fatos, os dois 
foram para a Central de Fla-
grantes onde a vítima registrou 
boletim por estelionato e o 
delegado de plantão resolveu 
apreender a motocicleta para 
investigação junto a delegacia 
da área. Os dois foram ouvidos 
e liberados.

Arquivo DHOJE
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SARS Cov-2 (COVID 19): 
vacinas, reprodução 

assistida e grávidas – 
Posição atual conjunta

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Grandes avanços dos estudos colaborativos incluem 
hoje pelo menos 85 vacinas pré-clínicas em investigação 
ativa em animais, 65 em ensaios clínicos em humanos, 
com 20 vacinas que chegaram aos estágios finais de testa-
gem, sendo 12 já em uso em diferentes países/situações.
As principais vacinas disponíveis estão constituídas por 
partículas de RNA mensageiro (Pfizer-Biontech e Moder-
na), vírus inativado (CoronaVac , Sinopharma e Covaxin, 
Bharat Biotech), com adenovirus (Oxford-AstraZeneca, 
Johnson&Johnson e Sputnik V, Gamaleya).

A pandemia segue, e neste momento a discussão se 
centraliza no uso das vacinas disponíveis e as pacientes 
submetidas às técnicas de reprodução assistida, grá-
vidas e populações de risco entre as grávidas. Nossas 
sociedades, avaliando também as diretrizes emitidas por 
sociedades mundiais como a ESHRE, a ASRM, a IFFS e a 
ACOG (SOGC), consideram que dentro da disponibilidade 
possível:

1-A vacinação tem efetividade e não induz a risco 
aumentado de contrair a infecção por Covid 19. Embora 
ainda não hajam estudos humanos de longo prazo sobre 
a vacinação contra Covid-19 e gravidez, nenhuma das 
vacinas contém vírus Sars Cov-2 vivo.

2-Para indivíduos vulneráveis,que apresentam alto risco 
de infecção e / ou morbidade por COVID-19, dentre os 
quais estão as grávidas, não receber a vacina supera o 
risco de ser vacinado, previamente ou durante a gravidez. 
Inclui-se ainda neste grupo os profissionais de saúde e 
aqueles outros, de linha de frente, com maior risco de 
exposição.

3-Não há razão para atrasar as tentativas de gravidez 
ou tratamentos de reprodução assistida quando de vacina 
não disponível ou se pacientes fora de grupos de risco.

4-Decisões da utilização (ou não) das vacinas devem 
ser compartilhadas entre pacientes e médicos, respeitan-
do-se os princípios éticos de autonomia, beneficência e 
não maleficência.

5-Esta informação sobre vacinas deve ser incluídas 
como um termo específico em um consentimento infor-
mado já existente.

6-Seguirão atualizações, a cada momento que novos 
conhecimentos solidifiquem os dados atuais.

REDLARA – Red Latinoamericana de Reproducción 
Asistida

SBRA – Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida
SAMeR – Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva
AMMR – Asociación Mexicana de Medicina de la Re-

producción PRONÚCLEO – Associação Brasileira de Em-
briologistas em Medicina Reprodutiva SAEC – Sociedad 
Argentina de Embriología Clínica

SOCMER – Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva
ACCER – Asociación de Centros Colombianos de 

Reproducción Humana SURH – Sociedad Uruguaya de 
Reproducción Humana

AVEMERE – Asociación Venezolana de Medicina Re-
productiva y Embriología.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana

Divulgação

VACINÔMETRO
Rio Preto é a quarta com 
mais vacinados no Estado

O vacinômetro, ferramenta 
criada pelo Governo do Estado de 
São Paulo para mostrar em tem-
po real o número de vacinações 
contra a Covid-19, começou a 
mostrar os dados por município 
nesta semana. Até às 18h desta 
quinta-feira (4), Rio Preto aparece 
como a quarta cidade com mais 
imunizações em São Paulo, com 
15.665 vacinações, sem conside-
rar os profissionais de saúde do 
Hospital de Base, que receberam 
doses diretamente do Governo. 
O município fica atrás somente 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

de São Paulo (171.766), Campi-
nas (32.464) e São Bernardo do 
Campo (16.420).

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou que concluiu nesta 
quinta-feira (4) o cronograma de 
vacinação para trabalhadores da 
saúde. Nesta sexta-feira (5), a 
partir das 10h será realizada uma 
ação para trabalhadores da saúde 
que prestam assistência profissio-
nal direta a pacientes dentro da 
sua categoria, ou profissionais de 
laboratórios clínicos que tenham 
contato com material biológico.

Serão vacinados: enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enferma-
gem; fisioterapeutas; nutricio-

Novo técnico do América 
destaca “peso da camisa”

O América apresentou nesta 
quinta-feira (4) o técnico Edson 
Fio como novo comandante da 
equipe na temporada de 2021. 
O treinador tem passagens pelo 
Rio Branco e Paulista, seu últi-
mo clube. Na equipe de Jundiaí 
ele conquistou o acesso para a 
série A3 após conquistar o título 
da Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista, popularmente 
chamada de “Bezinha”, atual 
divisão do Rubro.

O treinador falou sobre os 
motivos de ter escolhido vir para 
o América. “Vim pelo peso da 
camisa. É um time de tradição, 
que tive a oportunidade de jo-
gar contra e sei da força que o 

América é. Também confio no 
investidor Marcelo Boldrin, que 
me procuraram e me mostra-
ram toda a estrutura”, afirmou 
Edson.

A previsão é de que a Be-
zinha tenha início no mês de 
julho. “Teremos tempo para 
observar jogadores que já es-
tão aqui, fazer uma avaliação. 
Depois disso, já temos alguns 
jogadores encaminhados para 
contratar”, comentou o trei-
nador.

O empresário Marcelo Bol-
drin, da MT Sports, afirmou que 
uma boa parte da base do ano 
passado será mantida. Artilheiro 
da equipe em 2020, o atacante 
Otacildo será um dos que não 
retornarão. “O Otacildo veio 

Vinicius LIMA 

ESPORTE 

de empréstimo da Portuguesa 
Santista, mas o prazo venceu. 
Mas a maioria da base vai per-
manecer”, afirmou.

Segundo Boldrin, o clube 
vem fazendo acordos para 
quitar as dívidas e tem planos 
de estruturar as categorias de 
base, assim como ter uma 
equipe de futebol feminino. 
“Estamos felizes no América. 
Sabemos dessa briga externa 
na gestão. Isso acaba trazendo 
problemas para trazer parceiros 
para somar conosco. Porém, eu 
vejo que o clube em um curto 
período houve uma evolução. 
Ainda não chegou onde almeja-
mos, mas tudo é trabalho e te-
mos a intenção de modificar a 
situação do América”, afirmou.

Edson Fio é o novo 
comandante 

Vincius LIMA

SABADO
Mirassol faz jogo mais importante da história

O Mirassol realiza neste sába-
do (6) a partida mais importante 
de sua história. O Leão recebe o 
Floresta-CE, às 16h, no Maião e 
a cidade já entrou no clima da 
decisão da Série D do Campeo-
nato Brasileiro.

Assim como fez no jogo con-
tra a Aparecidense, a torcida 
organizada “Fúria do Leão” está 
preparando uma recepção para o 
ônibus dos jogadores na frente do 
estádio no dia do jogo. Segundo 
o diretor da torcida, Márcio Lha-
mas, já foram comprados fogos e 
fumaças coloridas. “A expectativa 
é muito grande, por ser uma 
disputa de um titulo nacional e 
também por coroar uma tempo-
rada maravilhosa para o clube”, 
afirmou.

Segundo Márcio, a expecta-

tiva para voltar aos estádios é 
grande. “A torcida Fúria do Leão 
ha alguns anos está fazendo um 
lindo trabalho para chegar nes-
se momento. Infelizmente por 
problemas de saúde estamos 
impedidos de fazer a nossa festa 
na arquibancada. Seria uma final 
especial com o público presente”, 
comentou.

Finalista da Série D e 3º co-
locado no Campeonato Paulista 
nesta temporada, a boa fase do 
Leão vem rendendo frutos para os 
comerciantes. A proprietária da 
loja Fanáticos, Cristiane Saurin, 
diz que vendeu mais de três mil 
camisas do Mirassol só durante 
o Paulistão. “Foi um ano muito 
bom, mesmo com a pandemia. 
Muita gente que vem passear na 
cidade acaba querendo levar uma 
camisa do clube. Nós estamos 
atualmente com os estoques es-

Vinicius LIMA gotados por conta da demanda, 
mas teremos os novo modelos em 
breve”, afirmou.

Almeida Antônio Rocha, 67 
anos, tem um bar em frente ao 
estádio José Maria de Campos 
Maia desde 1985 e lamenta o 
fato de não ter público na de-
cisão. “Sem dúvida nenhuma 
tenho muito movimento quando 
a torcida vem para o jogo. Tanto 
que eu não consigo mais ver jogos 
do Mirassol dentro do estádio, 
pois acaba sendo o dia de maior 
demanda no bar e tenho que 
trabalhar. Infelizmente tivemos 
a pandemia e é preciso pensar 
saúde, mas espero que na Série 
C tenhamos novamente os torce-
dores”, afirmou.

Por ter vencido o primeiro jogo 
por um a zero, o Mirassol precisa 
de apenas um empate para con-
quistar seu primeiro título nacional.

Divulgação

Novo centro oncológico do HB foi apresentado ontem 

Thiago PASSOS

nistas; terapeutas ocupacionais; 
biomédicos; biólogos; farmacêu-
ticos; fonoaudiólogos; psicólogos; 
assistentes sociais; técnicos de 
radiologia; técnicos de gesso e au-
xiliares de laboratório. A vacinação 
será até o término das doses.

A aplicação das vacinas tam-
bém continuará disponível para 
profissionais da saúde em ativida-
de com 18 anos ou mais, além de 
residentes e estagiários médicos, 
mediante a apresentação da lista 
do Coreme.

Funcionários do sistema fu-
nerário que tenham contato com 
cadáveres potencialmente conta-
minados também poderão ser vaci-

nados nesta etapa, ou seja, desde 
que tenham 18 anos ou mais.

Continua sendo obrigatório 
também apresentar documento 
que comprove a idade, a função e 
o vínculo ativo do trabalhador com 
o serviço de saúde de Rio Preto.  
Não serão vacinados aqueles que 
não estejam ligados à assistência 
ao paciente.

É importante registrar que os 
profissionais chamados nas etapas 
anteriores e que não puderam 
comparecer para a vacinação de-
vem aguardar o critério de idade 
ainda dentro da preferência da sua 
categoria de saúde A vacinação na 
Swift é realizada das 10h às 18h.

ESTRUTURA

HB apresenta novo centro de oncologia
As diretorias da Funfarme e 

do Hospital de Base de Rio Preto 
apresentam, nesta quinta-feira 
(4), Dia Mundial do Câncer, o 
HB Onco, seu novo centro de 
oncologia, que deve iniciar suas 
atividades na próxima semana.

Voltado ao atendimento de 
pacientes de convênios médi-
cos, particulares e SUS, o HB 
Onco está localizado no bloco C 
do Hospital de Base, permitindo 
total integração com diversos 
outros serviços do complexo 
hospitalar.

“O que nós fizemos é para 
unificar todo serviço de on-
cologia no Hospital de Base, 
incluindo adultos e infantil. Tí-
nhamos coisas que eram muito 
isoladas. O paciente faz clínica 

no ambulatório do ICA, a cirurgia 
no centro cirúrgico e agora unifi-
camos tudo para ser um sistema 
só”, afirmou a diretora do HB, 
Amália Tieco.

O HB Onco possui equi-
pe multidisciplinar completa 
e dispõe de equipamentos de 
última geração, dentre eles, o 
acelerador linear Trilogy STX, um 
dos mais modernos do mundo, 
utilizado no tratamento da maior 
parte dos tumores com indica-
ção de radioterapia, inclusive 
empregando as modernas técni-
cas de radioterapia estereotáxica 
e  braquiterapia.

“Temos certeza de que o HB 
Onco será uma referência em 
assistência, pesquisa e forma-
ção de profissionais na área da 
oncologia no Brasil. Desenvolver 
estudos e investir na formação 

naturalmente resultam na me-
lhor qualidade dos tratamentos 
e serviços oferecidos aos nossos 
pacientes”, declarou a médica 
oncologista Aline Fares.

A inauguração do HB Onco 
contou com a presença da Patri-
cia Ellen da Silva, Secretária de 
Desenvolvimento Econômico do 
Estado de São Paulo. “Esse é o 
segundo maior complexo de saú-
de do nosso estado, mostrando a 
importância desse investimento 

Vinicius LIMA

Rio Preto fica 24h sem mortes por Covid
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto informou nesta quinta-
-feira (4) que foram registrados 
mais 211 casos de Covid-19 
no município, sendo 196 por 
exame PCR (infecção recente) 
e 15 por teste sorológico (infec-
ção antiga). No total, o municí-
pio contabiliza 42.543 casos, 
sendo 3.423 em profissionais 
da saúde.

Segundo a divulgação do 
boletim da Saúde, nenhum óbi-
to foi registrado nas últimas 24 
horas. Sendo assim, o número 
total de mortes causadas pela 
doença permanece em 1.067. 
A taxa de letalidade é de 2,5%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021, são 7.780 casos e 
145 óbitos neste ano.

O número de pacientes cura-
dos permanece em 38.751, o 

equivalente a 91% dos casos. 
Em Rio Preto já foram atendidos 
168.732 pacientes com sinto-
mas gripais, sendo realizados 
148.065 testes, com 105.522 
tendo o diagnóstico negativo. Os 
exames coletados no inquérito 
sorológico ainda não foram inse-
ridos e deverão ser computados 
após a conclusão do estudo. O 
coeficiente de incidência é de 
9.235 casos a cada 100 mil 

habitantes.
Atualmente a cidade conta 

com 222 pacientes internados 
por síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), sendo 77 na UTI e 
145 na enfermaria. Dentre os ca-
sos já confirmados de Covid-19 
são 126 internações, com 61 na 
UTI e 65 na enfermaria. O núme-
ro total de casos de SRAG é de 
4.212 e a taxa de ocupação de 
leitos de UTI na região é de 60%.

Vinicius LIMA 

na saúde pública. Além disso, 
são um dos 12 centros de pes-
quisa da vacina do Butantan, a 
CoronaVac, e também grande 
referência em ciência, tecnologia 
e inovação com a faculdade de 
medicina de Rio Preto”, afirmou 
Patricia Ellen.

O HB Onco possui uma área 
de 815m², com Sete quartos 
privativos de 29 metros qua-
drados, cada, 14 leitos e cinco 
consultórios.
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O  Pa l m e i r a s  s a i u  d a 
Libertadores com as burras 
cheias: R$ 122 milhões, 
pela vitória de 1x0 sobre o 
Santos. São US$15 milhões 
da Conmebol pelo título, mais 
os valores da fase anterior 
que chegam a US$ 22,5 
milhões.

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA: 5, sexta-feira: 
1524-Nasceu em  Portugal, 
nasceu em 1524, Luiz Vaz de 
Camões, poeta nacional de 
Portugal e uma das maiores 
figuras da literatura lusófona. 
Morreu em Lisboa em 1579 
(ou 1580) aos 55 ou 56 anos, 
Hamilton Ferreira, Ivan Togni 
(pai), Joana Faria, acadêmico 
da Arlec, João Roberto Saes, 
José Carlos Figueira, juiz de 
Direito aposentado, Juvêncio 
Gomes Garcia, Manoel Flávio 
Jurado, Antonieta Ceccato 
Muanis, Miriam Regina Pupin, 
atriz  Regina Duarte, Regina 
Goulart Ribeiro; nasceu  em 
Mar del Plata em 1946, o 
cineasta argentino naturalizado 
brasileiro, de origem judaica 
–ucraniana, Hector Babenco, 
que morreu em São Paulo 
em 2016, aos 70 anos. O 
documentário- poema sobre 
ele, feito por sua mulher, a 
atriz Bárbara Paz: “Alguém 
tem que ouvir o coração e 
dizer parou”, foi escolhido 
pelo Brasil para tentar uma 
vaga no Oscar cuja revelação 
acontecera na próxima terça-
feira, dia 9; Valter Luiz Cunha. 
6, sábado: Stéfano Menezes 
Hawilla, Daniela Vaz de Lima, 
Carlos Renato Pachá, Cláudia 
Ohana, Fernando Costantini 
Gomes, Maria Eugênia Ramos, 
Maria Ignês Cícero Oger, Natalie 
Cole, Cláudia Dória Peron Rosa, 
Patrícia Dória Lourenço. 7, 
domingo: Dia do Gráfico, Sônia 
Munia, Cristina Tajara, Ednan 
Abritta Filho, Lélia Mansor 
Rocha, Mércia Silva Quadros 
Broner, Nelcy Cury, Regina 
Gonçalves de Souza Amaral, 
Eunice Petroli, Orlando Luis 
Barbato. 8, segunda-feira: 
Nasceu em Nantes, na França 
em 1828,o escritor Júl io 
Verne,que morreu em 1905, 
em Amiens, na França, aos 
77 anos. Nasceu em Marion, 
Indiana, Estados Unidos, no 
ano de 1931, o ator James 
Dean, que morreu em Cholane, 
Califórnia, em 1955 aos 24 
anos; Cristina Lemos Prado 
de Carvalho, Carlos Daud, 
João Mansur, Milton Ferreira 
Dias Filho, Nick Nolte, Robson 
Mir,Thalita Muanis Reinjak, 
Maristela Pagani. 9, terça-
feira: Alceu Gomes Chueire, 
Ana Valéria de Lucca Cabbaz, 
E l iane Barbosa, Marcelo 
Gonçalves, Antonio Carlos 
Gusson, Mônica Waldvogel, 
atriz Mia Farrow ( 75 anos), 
Vera Oger Fonseca Martins.10, 
quarta-feira: Dia do Atleta, 
João Luiz Pinto, Analice Ismael 
Taufic Pinto, Gustavo Polotto, 
Caio Urbinatti, nasceu em 
Niterói, em 1931, o cantor 
Cauby Peixoto, que morreu 
em 2016 em São Paulo , aos 
85 anos Humberto Liedtke 
Júnior, Marcelo Serrado.11, 
quinta-feira: Uma das 3 datas 
nacionais do Japão-fundação 
do país, Cecília Custódio Corrêa 
Verdi, Roni Vieira, Bruna Cêntola 
Andreoli, Lourdes Regina Fuaz 
Gonçalves, Mário Prata, Masaru 
Uehara, Stênio Martin.

* 
SHOPPING AZUL II 

Todos nós entendemos o sofrimento dos comerciantes daquele 
shopping popular e a cidade está penalizada com a adversidade das 
famílias dos permissionários, tentando ajudá-las da melhor forma 
possível, com doação de recursos para  minimizar-lhes o problema. 
A população, generosa como sempre, está comovida e se mobiliza. 
Até a incensada dupla Zé Neto e Cristiano, um dos nomes mais 
importantes da música sertaneja nos dias de hoje, vai fazer uma live. 

     Paulo Roberto Silva, dono 
do Cantinella, foi reeleito 
presidente do Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e 
similares de Rio Preto para o 
mandato de 2012 a 2026.
 
      O quê? O tanino do vinho 
diminui a possibilidade de 
pegar Covid 19? Agora que a 
coisa pega.

    Na esquina da Rua 
Centenário com Alberto Andaló, 
em frente ao Edifício Antares, 
será inaugurada uma grande 
clínica de oftalmologia.

     Os proprietários do 
restaurante Castellana já  
estudam as praças de Bauru 
e Araçatuba, onde pretendem 
abrir a nova filial.A primeira 
delas poderá ser Bauru.

      O Bem Saúde deverá 
inaugurar sua unidade 
nos altos da Avenida Faria 
Lima,próximo do Georgina 
Business Center, ainda em 
novembro deste ano.

    Que pena, o gigante Tony 
Bennett está lutando contra o 
Alzheimer.

     A rede de restaurantes 
Coco Bambu prepara a 
abertura de uma unidade no 
Shopping Iguatemi Rio Preto 
no final do primeiro semestre e 
está recrutando funcionários,de 
gerente a garçons, de 
recepcionista a caixa

* 

* 

* 

SHOPPING AZUL IV 

Porque alguns andaram fazendo birra, impondo o lugar que eles 
queriam. Foi-lhes dado o que podia ser dado. A Catedral, por 
exemplo, pertence à Santa Sé e não à Prefeitura e o bispado fez 
cara de paisagem com relação à cessão do local. Mas felizmente, 
teve uma solução feliz.

ALTAR

O médico Granville Garcia de 
Oliveira e sua mulher Mona 
Husseini de Ol iveira, vão 
casar seu filho Nader, com 
Amanda Bergantini Conforti, 
filha de Remo Tadeu Conforti 
(in memorian) e Tânia Mara 
Bergantini Conforti, dia 26 de 
fevereiro, uma sexta-feira.

São José do Rio Preto, sexta-feira
05 de fevereiro de 2021

COMPRA & VENDA

A empresa Chiquinho Sorvetes 
comprou da Coplan, uma parte 
da área do clube de campo do 
Automóvel Clube –no lado da 
estrada próxima da chácara de 
Maria Miron- e pretende montar 
ali, seu centro administrativo. 

ELEIÇÕES UNIMED

A assembleia para eleição da nova diretoria da Unimed, será 
realizada dia 23 de março e por enquanto, há somente uma 
chapa (de situação) tendo José Luis Crivelin como candidato à 
Presidência. Os nomes da chapa completa apoiada por Helencar 
Ignácio, o atual presidente e seus companheiros de diretoria, 
ainda não foi definida. Serão também eleitos sete conselheiros 
que pelo estatuto, podem ter um mandato de no máximo seis 
anos, sendo 3 anos em cada setor. A Unimed Rio Preto é hoje 
considerada uma das melhores do país em atendimento e com a 
contabilidade de fazer inveja. 

OSCAR

Anote em seu carnet d’or: a 
noite do Oscar será, dia 25 
de abril no Dolby Theatre, de 
Hollywood. Este ano, atípico 
com relação aos prováveis 
laureados porque o isolamento 
social bagunçou o coreto. Até 
a festa ainda não se sabe se 
será presencial ou virtual.

A-6

SHOPPING AZUL I  

Que bom que, por unanimidade, os comerciantes do Shopping 
Azul aceitaram se instalar na Praça Jornalista Leonardo Gomes, 
em frente ao Terminal Rodoviário- aquele da fruteira. Toda a cidade 
torcia para esse final feliz. É claro que benfeitorias serão necessárias 
para acomodar aquele centro popular de compras, como manter a 
segurança do local e o conforto dos comerciantes e consumidores- 
mais banheiros, cobertura contra sol e chuva, gradil em torno da 
praça e proteção contra inundações.

O vice-presidente do Clube Monte Líbano, Paulo Voltarelli 
e a mulher, Neube, com a netinha Eva, filha de João Paulo 

Conde e Ariane Voltarelli Conte.

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

SHOPPING AZUL III 

Mas os comerciantes precisam abaixar a bola e não ficar exigindo 
que o Poder Público faça as coisas do jeito que eles querem, como 
se fossem crianças mimadas. Salvo melhor juízo, não pagam um 
tostão de imposto, nem de aluguel do espaço. Então, devem aceitar 
com humildade o que lhes está sendo oferecido, para que trabalhem 
temporariamente até que possam voltar ao local incendiado, assim 
que for restaurado.

Um foco de luz sobre Regina Gomes Coelho, esposa de Car-
los Roberto Coelho, que está sempre com o modo hapiness 
ativado, e para quem a vida parece sorrir sempre, despudo-
radamente. Na foto, Regina flagrada pela objetiva deste co-

lunista, em momento de descontração num encontro do high. 
O alto astral de Regina chama a atenção nas festas porque 
nos dá a impressão que está sempre de bem com a vida.

* 

* 

* 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 01/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE 
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRELA-
TOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, divi-
didos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO. Informamos que foram disponibilizados 
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/Publica-
Licitacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte 
integrante do instrumento convocatório, sendo válido para 
todos os efeitos legais o documento original encartado nos 
autos, a disposição dos interessados.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
557/2020 – PROCESSO Nº 14.188/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gênero ali-
mentício (pão) em atendimento as unidades escolares da 
rede municipal de ensino. Secretaria Municipal Agricultura e 
Abastecimento. Fica designada a data da sessão de retoma-
da do pregão em epígrafe para o dia 08/02/2021 às 09:00hs 
para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
557/2020 – PROCESSO Nº 14.188/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
laboratório. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 08/02/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 516/2020 – Processo n.º 
13.974/2020
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos (climatizador, freezer 
e geladeira para estruturação da rede de serviços do siste-
ma único de assistência social- SUAS).  Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Sessão pública realizada on line no 
dia 18/12/2020, sendo adjudicado os itens às empresas ven-
cedoras: JB MUNDIA BRYSA COMERCIAL LTDA EPP item 
1; MANOEL FRANCISCO PIRES RIO PRETO EIRELI ME 
itens 2 e 3. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Helena C. R. da Silva Maran-
goni - Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 495/2020 – Processo n.º 
13.867/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
manutenção de roçadeiras e outros equipamentos(carretel, 
cinta, fi ltro de ar, faca elice e outros).  Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo. Sessão pública realizada on 
line no dia 07/01/2021, sendo adjudicado os itens à empresa 
vencedora: INDÚSTRIA DE MÓVEIS V V LTDA ME itens 2, 
7 e 15. Os itens 9, 25 e 26 foram DESERTOS e os itens 1, 
3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 27 e 28 fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso Fernandes – 
pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Kátia R Penteado Casemiro - 
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Ubanismo.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 033/2021, PROCESSO 1312/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de tintas e materiais de 
pintura para a manutenção de praças, jardins, pistas de 
caminhada, viadutos e outros pelo período de 12 meses. 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 18/02/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 

informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 024/2021, PROCESSO 1227/2021, objetivando a 
aquisição de mobiliários e eletrodomésticos para estruturar 
a rede de serviços de proteção social especial, para a rede 
de serviços do sistema único de assistência social- SUAS 
e atenção integral a primeira infância. Secretaria Municipal 
de Assistência Social. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 18/02/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 006/2021 – Processo n.º 
144/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de carimbos. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
line no dia 27/01/2021, sendo adjudicados os itens à empre-
sa vencedora: MARCELO DOS SANTOS CURTOLO (itens 
1, 2, 3, 4, 5 e 6). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Celia Candida Faria – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretária 
Municipal de Saúde.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 259/2018
Revogo o processo licitatório para adequação as reais ne-
cessidades da Administração. Sec. Mun. Educação.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: QUEIROZ & QUEIROZ RESTAURANTE 
LTDA
CONTRATO: ATA/0889/20
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
CONTRATO: ATA/0282/20
Considerando que esta Secretaria Municipal de Saúde ao 
consultar por meio eletrônico a CERTIDÃO DE REGULARI-
DADE da empresa, constatou que as mesmas não poderiam 
ser emitidas. Considerando previsão contratual em sua Cláu-
sula Sétima, Item 7.4 Fica a contratada supramencionada 
NOTIFICADA a apresentar a CERTIDÃO REGULARIZADA 
a esta Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 05 dias 
úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar real 
cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada 
sujeita à aplicação das penalidades contratuais que podem, 
inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. Conce-
demos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em queren-
do, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. SMS - DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 1.250/2021
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 1.236/2021
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
NOTAS DE EMPENHO Nº 1.398/2021 E 1.399/2021
CONTRATADA: INJEX INDÚSTRIA CIRURGICAS LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 1.397/2021
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo estabelecido, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 12.884/2020 
Diante da manifestação da Ger. de Manutenção, quanto a 
não resolutividade em tempo hábil para o atendimento da 
garantia dos equipamentos cujo o Patrimônio está relacio-
nado nos chamados em aberto OS Nº 30595, OS Nº 30709, 
OS Nº 30736, OS Nº 30759 e OS Nº 30965 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 conce-
dido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais, tendo em vista os fortes indícios de 
descumprimento da obrigação assumida. SMS-DADM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
NOTA DE EMPENHO Nº 800/2021
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo estabelecido, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
Notifi camos o representante legal da empresa COSTANTINI 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, para que 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, atenda a solicitação 
da NOFICAÇÃO data de 04/02/2021, de forma a sanar os 
apontamentos lá mencionados, sob pena de, no caso de 
inércia, serem aplicadas as penalidades cabíveis. Fica con-
cedido o prazo de 05 dias úteis para, em querendo, apresen-
tar o contraditório, em cumprimento ao princípio da ampla 
defesa.  José Martinho Wolf Ravazzi Neto. SMF.”
DESPACHO
DESPACHO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO (art. 26 LF 
8.666/93)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/21
Contratada: Capi Engenharia Ltda
OBJETO: Contratação emergencial de empresa para a 
empreitada de mão de obra com fornecimento de materiais 
visando a execução de obras consistente em Escoramento 
de estruturas danifi cadas por incêndio e desmonte e de-
molição de caixa d´água na estação rodoviária Governador 
Laudo Natel, neste município: Art. 24, IV da L.F 8.666/93. 
SMO – Israel Cestari Jr
EXTRATO 
10° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 273/18 – Contrato: PRE/0136/18
Contratada: Inova Facilites Asseio, Conservação e Limpeza 
Ltda
Nos termos do art. 65, §1º e § 2º, da Lei 8.666/93, fi ca acres-
cido em aproximadamente 0,9680949% do valor inicial do 
contrato supramencionado. SMSG – Ulisses R. Almeida
EXTRATO 
APOSTILA PARA REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
APOSTILAMENTO AO CONTRATO PRE/0434/19 (PRO-
CESSO 13.636/19) 
Contratada: Esperança Serviços Eireli - EPP.
Percentual de reajuste utilizado: 3,19788 % IPC-SP (FIPE), 
Período a que se refere o reajuste: Set/19 a Ago/20. Funda-
mentação legal: art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, e Cláusula 
6ª, itens 6.4 e 6.5 do Contrato PRE/0434/19. SMF – Jose 
Martinho W. R. Neto
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 552/2020
ATA Nº 0103/21
CONTRATADA: CLEUSA DE SOUZA PAVANIN - ME
OBJETO: Fornecimento de tendas e fechamento lateral – 
Lote 01 - Valores Unitários – Item 01 - R$225,00; Item 02 – 
R$29,00; Item 03 – R$450,00; Item 04 – R$50,00; Item 05 – 
R$1.000,00 – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior  - Prazo 
de vigência: 12 meses.  

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
16/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2020 – PROCES-
SO nº 04/2020. 
Contratada: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 
LTDA. 
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Objeto: Prorrogação do contrato sem aplicação de reajuste 
à contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços relativos ao fornecimento, sob demanda, de Vale-
-Alimentação em formato de cartões eletrônico-magnéticos 
personalizados, visando à aquisição de gêneros alimentícios 
em estabelecimentos comerciais no Município de São José 
do Rio Preto/SP e região, destinado aos servidores públicos, 
aposentados e pensionistas do SEMAE, em quantidade e 
frequência variáveis.
Valor total: R$ 1.478.802,45. Data da assinatura: 04.02.2021.
Nicanor Batista Júnior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 34/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
50/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cintas de ele-
vação de cargas.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2020 
Contratada: BAX COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
EQUIPAMENTOS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 154/2020 recebida em 
14.12.2020. Valor de R$ 4.314,00. 
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 1, 4, 5, 6, 9 e 10.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 64/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
89/2020
Objeto: Aquisição de televisores, cabos e placas controlado-
ras com acessórios para compor os sistemas de automação 
e supervisórios em implantação no SeMAE.
Contratada: AGNOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 07/2021, recebida em 
27.01.2021. Valor: R$ 40.020,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 3
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 64/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
89/2020
Objeto: Aquisição de televisores, cabos e placas controlado-
ras com acessórios para compor os sistemas de automação 
e supervisórios em implantação no SeMAE.
Contratada: LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS ME
Ordem de Fornecimento nº 08/2021, recebida em 
20.01.2021. Valor: R$ 46.250,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 4
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 64/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
89/2020
Objeto: Aquisição de televisores, cabos e placas controlado-
ras com acessórios para compor os sistemas de automação 
e supervisórios em implantação no SeMAE.
Contratada: LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI
Ordem de Fornecimento nº 09/2021, recebida em 
20.01.2021. Valor: R$ 1.800,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 1 e 2
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 66/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
91/2020
Objeto: Aquisição de bombas reautoescorvantes para a 
Estação de Elevatória de Esgoto Quinta do Golfe – Matinha, 
com assistência técnica em território nacional.
Contratada: IMBIL SERVICE EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 04/2021, recebida em 
20.01.2021. Valor: R$ 17.080,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Item: 1
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
01/2021 – PROCESSO SICOM 31/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de areia e brita.
Sessão pública realizada on line no dia 01.02.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora CONSTROESTE CONS-
TRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA para os itens 3, 4, 5 
e 6. Os itens 1, 2 e 7 foram declarados FRACASSADOS. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
01/2021 – PROCESSO SICOM 31/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 03.02.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021 – PROCESSO SICOM 
317/2021.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
com fornecimento de materiais para correção do fator de 
potência em alta tensão (classe 15kV) do PTG 04 Borá.
Tendo em vista alterações promovidas no Anexo I fi ca desig-
nado o dia 17.02.2021 a partir das 08h30 para a realização 
do pregão. 
S. J. Rio Preto, 04.02.2021 – Renato Eduardo de Freitas – 
Pregoeiro
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 09/2020 – 
COMPRA DIRETA 333/2020
Contratada: C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência sem reajuste 
referente à contratação de empresa para assistência técnica 
em 14 (quatorze) relógios de ponto biométricos para registro 
e apuração de frequência dos servidores e estagiários da 
autarquia por um período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 4.704,00 – Prazo: 12 meses – Assinatura: 
03.02.2021.
S. J. Rio Preto, 04.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 021 de 04/02/2021 – Dispensar o 
servidor VITOR AUGUSTO PRIOTO, matrícula nº 775, da 
função de Supervisão de Equipe, criado pela Tabela “D”, do 
Anexo I, da Lei Complementar nº 266/2008. Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a 
partir de 05 de fevereiro de 2021.
Extrato de Portaria nº 022 de 04/02/2021 – Nomear a servi-
dora LEDA JORDAO DE PAULA NARUMIYA, matrícula nº 
1017, da função de Supervisão de Equipe, criado pela Tabe-
la “D”, do Anexo I, da Lei Complementar nº 266/2008. Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
efeito a partir de 05 de fevereiro de 2021.
S. J. Rio Preto 04.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS 

MÓVEIS

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CNPJ nº 
46.588.950/0001-80, com sede na Avenida Alberto Anda-
ló, nº 3030, neste ato representado pelo Sr. Edson Edinho 
Coelho Araújo, Prefeito Municipal, e doravante denominado 
CEDENTE, e de outro lado a SECRETARIA ESTADUAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA - 13ª GRUPAMENTO DE BOMBEI-
ROS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, doravante denomina-
do CESSIONÁRIO, neste ato representado pelo Major PM/
Comandante Edmilson Santana Branco, portador do RG nº 
22.584.149-6 e CPF nº 169.802.628-58, fi rmam o presente 
Termo de Cessão de Bens Móveis a Título Gratuito, com 
fulcro no art. 112 da Lei Orgânica do Município, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: objeto, veículo cami-
nhão em perfeito estado, marca Volkswagen, modelo 26.260 
CNM 6X4, ano de fabricação 2010 e ano modelo 2011, 
Diesel, cor Branca, Renavam nº 00307100570, Chassi nº 
9534B8268BR125608, Placa LLK 8406, Sertãozinho, São 
Paulo,  que após ter sido objeto de apreensão por porte ile-
gal de drogas pela Delegacia de Polícia Federal de São José 
do Rio Preto e entregue ao Município São José do Rio Preto, 
conforme previsão legal estabelecida no artigo 62 da Lei nº 
11.343/2006, Processo nº 0000056-10.2020.8.26.055, com 
trâmite e deferimento pelo Juízo da 1ª Vara Criminal desta 
Comarca, e, conforme determinação nesta decisão o CRLV 
provisório do referido veículo caminhão já está em nome do 
Município de São José do Rio Preto. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Fabio Junior Pereira da Silva -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), vencimento 25/08/2016.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7749
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na 01/02/2021.
São José do Rio Preto, 4 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Maria de Fátima da Cruz Santana -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), vencimento 20/11/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7749
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na 01/02/2021.
São José do Rio Preto, 4 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Extrato de portaria n°004/2019-CGM de 17 de setembro 
de 2019: REF. Substituição dos membros da comissão de 
Sindicância Administrativa n°004/2019 CGCM/SMTTS- Presi-
dente José Carlos Floriano, membro João Roberto de Olivei-
ra Lima e Osvaldir Fialho Brito. Nomeando-se os servidores 
estáveis, Presidente, Carlos Marcelo Nogueira do Prado, 
Secretário, Adenilson de Morais Luca, membro, Wellington 
Aurélio Aparecido da Silva, para comporem este Processo 
Administrativa Disciplinar.
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor Público,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1833-5

                          Fica notifi cado, o espólio de Nely de Grandi, 
proprietária do imóvel sito à Rua Barão de Cotegipe, nº 215, 
quadra -, lote -, Vila Ercília, que em virtude de ter sido envia-
do o Auto de Multa nº 1833-5, emitido em 23/12/2020, assi-
nado pelo agente fi scal de posturas Rodrigo André Morsillo, 
tratando de falta de alvará para muro de arrimo, em desacor-
do com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95 e 10.537/09, 
de que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 
30 (trinta) dias a contar desta publicação, a multa no valor 
de R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais, cinquen-
ta centavos), uma vez que o referido Auto de Multa nos foi 
devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto AR JU 88346789 0 BR, acusando "não 
procurado".
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste 
Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, 
contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei 
Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei 
Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do Auto de 
Infração e desde que não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a 
Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 

da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntá-
rio, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em 
Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá 
dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento 
ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.
riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será 
inscrito em dívida ativa, com posterior execução fi scal.
São José do Rio Preto, 04 de fevereiro de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

NR REQUERENTE PROTOCOLO TIPO DECISÃO
1 Honorato Rola 202120298 físico DEFERIDO
2 José Luiz Zilli 2020307384 físico DEFERIDO
3 L F Colturato S/S Ltda 2020245434 físico DEFERIDO
4 Maria Aparecida Bossa Godoy 202117756 físico DEFERIDO

São José do Rio Preto, 4 de fevereiro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 005/2021

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

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

PORTARIA N.º 35.053 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, VINICIUS DELGADO para substituir o(a) 
servidor(a) TATIANI CAROLINE VERSSUTI DOS SANTOS – 
ocupante da gratificação por função – CHEFIA DE SETOR, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 18/01/2021 a 01/02/2021. 
PORTARIA N.º 35.054 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, JOSIE MARI MURATA COSTA para 
substituir o(a) servidor(a) ERIKA CRISTHINA OLIVEIRA – ocupante 
da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, de 17/02/2021 a 26/02/2021. 
PORTARIA N.º 35.055 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, APARECIDA PERPETUA DA SILVA BUOSI 
para substituir o(a) servidor(a) LIVIA MARIA VETORELLI BORGES – 
ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL II – 
FG.101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 03/02/2021 a 12/02/2021. 
PORTARIA N.º 35.056 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, MARIA APARECIDA CHINI para substituir 
o(a) servidor(a) TATIANE PIRES LACERDA – ocupante da função de 
confiança gratificada – CHEFE DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 01/02/2021 a 10/02/2021. 
PORTARIA N.º 35.057 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
RELOTA, o(a) servidor(a) PAULO CESAR PEREIRA da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer para a Diretoria de Apoio às Ações do 
Procon – Gabinete do Prefeito, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.058 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
REVOGA, a designação para prestar serviço à Secretaria Municipal 
de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de 
março de 2020, dos(as) servidores(as) adiante elencados(as), a fim 
de que retorne à sua Secretaria de origem, conforme os efeitos 

 

 

especificados: 

SERVIDOR(A) PORTARIA 
SECRETARIA 

ORIGEM 
DATA DE 
RETORNO 

CLAUDIA 
APARECIDA 
TEIXEIRA 

PORTARIA Nº 34.356 
DE 26/06/2020 EDUCAÇÃO 01/02/2021 

 
PORTARIA N.º 35.059 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
RELOTA, os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as): 

NOME SECRETARIA 
ANTERIOR 

RELOTADO 
PARA EFEITOS 

CLAUDIA 
APARECIDA 
TEIXEIRA 

Secretaria 
Municipal de 

Educação 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 
01/02/2021 

PATRICIA CAZARIM 
PINHEIRO 

Secretaria 
Municipal de 

Administração 

Secretaria 
Municipal de 

Educação 
01/02/2021 

PORTARIA N.º 35.060 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) ANGELA MARIA 
CANTELLI BATISTA, Professor de Educação Básica - I, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a conclusão do 
procedimento administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 
53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 
e 67 da Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de 
Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com as 
necessidades da secretaria através de termo de transferência interna, 
pelo período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos desta a partir de 
04/02/2021. 
PORTARIA N.º 35.061 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) FELIPE SOUZA 
BAZEIO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, nos 
termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os 
efeitos desta a partir de 03 de fevereiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.064 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1031302-29.2015.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.904 

 

 

de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos do(a) servidor(a) MARIA VALERIA CASSETTARI 
PINOTI, Educador Sanitário, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a 
06/11/2011”. 
PORTARIA N.º 35.067 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, BEATRIS MARIANO DE SOUZA para 
substituir o(a) servidor(a) ROBISON JULIANO GONCALVES DA 
SILVA – ocupante da gratificação por função – CHEFIA DE SETOR, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, de 25/01/2021 a 03/02/2021. 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
05 de fevereiro de 2021 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL N° 06/2021  
4 DE FEVEREIRO DE 2021 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Inspetoria 
Fiscal Tributária NOTIFICA os contribuintes abaixo qualificados do 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO , efetuado através do encerramento de 
ofício das competências em aberto no Livro Eletrônico Giss Online, 
conforme tabelas abaixo discriminadas.  
Ficam os contribuintes identificados intimados a recolher o débito 
no montante discriminado na guia a ser emitida eletronicamente 
(através do site https://portal.gissonline.com.br/ ou nas Unidades 
do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte), ou  a apresentar 
defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
5º (quinto) dia posterior à data de publicação deste edital , conforme 
artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretaria Municipal da Fazenda localizada no 
Poupatempo (Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro - CEP 15015-
100 - São José do Rio Preto - SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos artigos 217, VII, 237 e 244 da Lei 
Municipal n° 3359/83. 
Informamos que protocolo de solicitações ,encaminhamento 
de documentos e recursos/defesa podem ser efetuados 
através do e-mail semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br.( 
recomendamos  confirmar o recebimento dos documentos 
enviados por e-mail através do telefone da Secretaria da 
Fazenda (17) 3201-1315  (inclusive whatsapp).  
A referida ação está prevista no  inciso V do artigo 46 da Lei 
Complementar n° 178/2003 e os valores apurados na data do 
lançamento de ofício serão recalculados conforme encargos 
previstos no § 2º do artigo supracitado desde a data em que 
deveriam ter sido pagos, consoante artigo 7° do Decreto n° 
12.214/2004, até a data do efetivo pagamento. 
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São José do Rio Preto (SP), 4 de Fevereiro de 2021. 
Giovanna Rossi Perssinotte Abate 
Auditor Fiscal Tributário Municipal  

ME  

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 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000302605 02697/20 AFS FRANCHISING LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000302607 02698/20 AFS FRANCHISING LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000304816 00434/12 ALLCOR CARDIOLOGIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026906 00086/20
ANA LUCIA OLIVEIRA PAIXÃO 

36786689841

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000302887 01080/11 ANA MARIA DOS REIS TOLEDO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000302238 00573/07 ANDREA FAZIO CRUVINEL
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303431 02704/20
AROMAVIDA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS NATURAIS EIRELI

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000304341 01048/05 AUTO POSTO POTI LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000301935 02694/20
BAR ATO SJRP BAR E RESTAURANTE 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000304678 00695/04 BAR VILA DIONISIO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000302920 01364/18 BOSSO & CIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000302929 01364/18 BOSSO & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304681 02077/16 BOTECO CHICO BARRIGUDO EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026809 00148/20
CARLOS GILBERTO SILVA DOS SANTOS 

32669603866

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000303247 00204/08 CAROLINA BATISTA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000303250 00204/08 CAROLINA BATISTA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000302360 01603/06
CASA DE CARNES SÃO JOSÉ RIO PRETO 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000028117 00737/19
CASA DE REPOUSO R J CASTELO 

RESIDENCIA ASSISTIDA PARA IDOSO 
LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000304329 01590/17
CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BOA 

VIDA RIO PRETO EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000028424 01313/19
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 

ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000304350 00432/09
CENTRO DO CEREBRO E DA COLUNA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2021000026833 00175/20
CLAUDIA YARA SILVA DE OLIVEIRA 

37464695895

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000026881 00076/20
CLEISON ELIAS OLIVEIRA DA SILVA 

21281425800

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000302295 00363/06
CLINICA DR JOSE CARLOS DA ROSA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304659 00403/09 CLINICA MAZER LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304319 00919/14
CONCREPLAN CONCRETEIRA 

PLANALTO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303279 01542/08
CONDOMINIO EDIFICIO ALVINO 

NECCHI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000303285 01542/08
CONDOMINIO EDIFICIO ALVINO 

NECCHI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000250931 01391/06 CONDOMINIO EDIFICIO ANICE TARRAF
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000250938 01391/06 CONDOMINIO EDIFICIO ANICE TARRAF
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000250941 01391/06 CONDOMINIO EDIFICIO ANICE TARRAF
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014123 01391/06 CONDOMINIO EDIFICIO ANICE TARRAF
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000303238 00972/15
CONDOMINIO EDIFICIO CLOVIS 

CAFFAGNI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303268 00267/04
CONDOMINIO EDIFICIO JOSE MANO 

SANCHES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000253247 00270/04 CONDOMINIO EDIFICIO MENEZES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303222 00126/04 CONDOMINIO EDIFICIO VILA RICA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000303225 0126/04 CONDOMINIO EDIFICIO VILA RICA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000303230 00611/08 CONDOMINIO RESIDENCIAL ANCHIETA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000301798 00331/04
CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO 

RENOIR
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000301747 01339/16
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE 

DA LIBERDADE V

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000301761 01339/16
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE 

DA LIBERDADE V

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000301770 01339/16
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE 

DA LIBERDADE V
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303307 00268/04
CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA 

DAS PAINEIRAS
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000303309 00268/04
CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA 

DAS PAINEIRAS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303687 02705/20
CONGELA GUELA COMERCIO DE 

BEBIDAS LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000303010 02334/16
CONTERRA SOLUCÕES AMBIENTAIS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303012 02333/16
CONTERRA SOLUCÕES AMBIENTAIS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303017 02330/16
CONTERRA SOLUCÕES AMBIENTAIS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303018 02329/16
CONTERRA SOLUCÕES AMBIENTAIS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000302256 00288/19
D BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000302267 00289/19
D BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304829 00269/00 DANIEL PEREIRA RAMOS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304434 01332/12 DANIELA AUGUSTA MENEZES BODINI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000204823 00698/20 DROGARIA ZAP LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000013948 00039/21
DTS COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000020335 00889/09 ELENEU GONCALVES BORGES ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026871 00179/20 ELISETE DA SILVA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000020343 00147/12
ELISEU FERREIRA 

HORTIFRUTIGRANJEIROS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303836 00384/17
ESPECIAL LANCHES LANCHONETE E 

PETISCOS FERNANDO COSTA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000295259 00390/20 FARMA MULTISAUDE LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000296477 00801/15
FAZENDA FELIZ RESTAURANTE LTDA 

ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000026819 00155/20 FILADELFO BICALETI 88920011834
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000302484 02696/20
G S C MENDES ARTIGOS OPTICOS 

EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000302230 00983/09 GUNTER SAULO DE SOUZA SGARBOZA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304332 01635/07 HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000269377 00933/14
INVASIVE COMERCIO E IMPORTAÇÃO 

DE MATERIAIS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000026910 00094/20
IRACI LUCIANO 01889766801 

ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000026817 00135/20
IRENE DE MOURA FERREIRA 

08738485869

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000288360 00721/13
J C LOURENCO COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000302965 00481/02 JIN JIN COMERCIAL DE SJRP EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026799 00099/20
JOAO MARCOS DELGADO 

01881326861 ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000302284 00051/14 JOSE CARLOS DA ROSA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303316 02702/20
KMAIS DISTRIBUIDORA DE SUCOS RIO 

PRETO EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000303731 02706/20
KWUS STORE COMERCIO DE 
ALIMENTOS E SERVICOS EM 

FRANCHISING LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000304326 00098/09 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303498 01219/16
LUCIA ANGELICA BUFFULIN DE FARIA 

EIRELI EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303513 00369/18
LUCIA ANGELICA BUFFULIN DE FARIA 

EIRELI EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303030 01516/15 LUCIANO ARAKAWA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304811 00836/12 LUIS ALBERTO ANDRADE FERREIRA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000302274 00403/99
M PALHANO D ALESSANDRO 

MEDICINA DO TRABALHO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026804 00136/20
MANOEL PEREIRA DAS NEVES 

08084334824

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000027009 00188/20
MARCELA FAZAN DOS SANTOS 

48287926866

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000304698 01810/09 MARCUS VINICIUS BAPTISTA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304693 01809/09
MARIA ALICE SPERTO FERREIRA 

BAPTISTA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026930 00164/20
MARIA APARECIDA CARBOGNIN LUCAS 

05667480883

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000026826 00123/20
MARIA CELESTE PAIXAO BANDEIRA 

35866359820

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000026954 00124/20
MARIA DE FATIMA FERREIRA TOSTE 

80100384404

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000301838 01732/14 MARIA FERNANDA MARREGA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026989 00126/20
MARLI APARECIDA CARDOSO AVEIRO 

30385661878

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000302268 01696/15 MIRELA SOLER DE OLIVEIRA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000001703 00396/20 MOI & MOI TABACARIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000204029 01108/14 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000204037 01108/14 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000247168 01108/14 ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210284 00789/04
PCO PLUS SERVIÇOS DE CONTROLES DE 

PRAGAS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303790 01607/19 PINO 4002 BAR EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000303792 01607/19 PINO 4002 BAR EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000302516 01333/14 RAFAEL SILVA MUSOLINO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303324 01158/05 ROSANA MELLUCCI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000302947 01340/12 RUBENS HUBER DA SILVA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000302979 00467/05 SANSHI ASIAN FOOD EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000302216 00970/09
SGARBOZA ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000301658 01190/19 SILVANA DOS SANTOS BERRI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304335 00544/09
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA 

DE SAO JOSE DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000241044 01789/10
SOCIEDADE DE PSICOLOGIA 

EDUCACAO COMPORTAMENTO E 
SAUDE RIO PRETO LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000299482 01789/10
SOCIEDADE DE PSICOLOGIA 

EDUCACAO COMPORTAMENTO E 
SAUDE RIO PRETO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000299489 01789/10
SOCIEDADE DE PSICOLOGIA 

EDUCACAO COMPORTAMENTO E 
SAUDE RIO PRETO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000304822 01122/14
SOFIA & BODRIN CASA DE CARNES 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000302244 01583/11
SOLANGE APARECIDA PILOTTO 

FARINAZZO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304230 00220/14 TATIANA DE FARIA SOARES ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303775 00095/13 THE CLUB EVENTOS LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000303330 00291/02 VICENZINA SANTANGELO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304234 02139/16 VILE GAS LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304245 01967/17 VILLAGE PLAZZA SERV FESTAS EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000303006 02699/20 VP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000301785 00847/15 W E TAPPARO & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000013515 01313/19
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000419481 02571/19 LAROLE SORVETES ARTESANAIS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000038509 00268/20 LUCIAN VIEIRA DA SILVA 39966236821
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000248667 02394/20
RECICLA ACAO COMERCIO DE 

PRODUTOS PARA RECICLAGEM LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000248683 02395/20
RECICLA ACAO COMERCIO DE 

PRODUTOS PARA RECICLAGEM LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

       São José do Rio Preto, 05 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

Editais de
PROCLAMAS

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. HENRIQUE FERREIRA PEREZ JUNIOR e BIANCA 
NOELI DA SILVA, sendo ELE residente e domiciliado no 
2º subdistrito desta cidade fi lho de HENRIQUE FERREIRA 
PEREZ e de ALTAIR GONÇALVES DA COSTA PEREZ e 
ELA fi lha de VALDIR DA SILVA e de SANDRA NOELI ZOILO 
DA SILVA;
2. JUVERCIL DE OLIVEIRA COSTA e VALÉRIA INÊS 
FIASCHI, sendo ELE fi lho de MANOEL JOSÉ DA COSTA 
e de ALAIDE OLIVEIRA COSTA e ELA fi lha de VALDEMAR 
FIASCHI e de MARIA INÊS GONÇALVES FIASCHI; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 04/02/2021.
 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
05 de fevereiro de 2021

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Portaria n. º 2.991, de 04 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 286/2021, fi ca dispensado das funções de Motoris-
ta, o Sr. EDGAR FERNANDO LUCATTO, portador do RG n.º 
6.792.998-9 e inscrito no CPF sob o n.º 736.550.318-15. 
Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, em 
especial a Portaria n.º 1.806, de 1.º de fevereiro de 2010 e 
retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Cedral, 04 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita do Município de Mirassolândia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram 
conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos apro-
vados no Concurso Publico nº: 01/2016, para preenchimento 
de vaga disponível, por tempo determinado, a excepcional 
interesse público, a titulo precário, conforme dispõe a Lei 
Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 
021/2011, a comparecerem no Departamento Pessoal desta 
Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, 
Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta 
publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para mani-
festar interesse na Contratação, para atender necessidades 
do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis 
do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes 
documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a; c) título de eleitor e comprovante de votação 
na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certifi cado 
de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for 
do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da habili-
tação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo 
sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; 
h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) 
certidão de casamento, quando for o caso; j) certidão de 
nascimento dos fi lhos, quando for o caso; k) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a, ou certidão de nascimento dos dependentes 
legais, se houver, e documento que legalmente comprove 
a condição de dependência; l) atestado de que não possui 
registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 
05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, infor-
mando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função 
pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declara-
ção, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; 
e q) Comprovante de residência. 

Nº de Inscrição: 228064-2
Candidato (a): VIVIANE BRANDIMARTE PEREZ
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 17°

Nº de Inscrição: 221202-5
Candidato (a): AUXILIADORA APARECIDA DE OLIVEIRA
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 18°

Nº de Inscrição: 228214-3
Candidato (a): DANIELA ZACALUSNE GUIMARAES
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classifi cação: 19°

   O não comparecimento na referida data e horário impli-
cará na desistência automática do convocado sem direito 
a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos. 
Mirassolândia, 02 de Fevereiro de 2021.

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita do Município de Mirassolândia, Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferi-
das por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovados 
no Concurso Publico nº: 01/2019, para preenchimento de 
vagas disponíveis, por tempo determinado, a excepcional 
interesse público, a titulo precário, conforme dispõe a Lei 
Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal 
n°: 021/2011, a comparecerem no Departamento Pessoal 
desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 
364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data 
desta publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para 
manifestar interesse na Contratação, para atender neces-
sidades do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação 

das Leis do Trabalho), munidos de cópias e originais dos se-
guintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento 
de identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a; c) título de eleitor e comprovante de votação 
na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certifi cado 
de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for 
do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da habili-
tação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo 
sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; 
h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) 
certidão de casamento, quando for o caso; j) certidão de 
nascimento dos fi lhos, quando for o caso; k) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a, ou certidão de nascimento dos dependentes 
legais, se houver, e documento que legalmente comprove 
a condição de dependência; l) atestado de que não possui 
registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 
05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, infor-
mando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função 
pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declara-
ção, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; 
e q) Comprovante de residência. 
  
Nº de Inscrição: 1386904
Candidato (a): FRANCIELE APARECIDA ZARDI
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA 
II
Classifi cação: 9°

Nº de Inscrição: 1408785
Candidato (a): SILVANA DE FATIMA TALHATTI BARRETO
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA 
II
Classifi cação: 10°

   O não comparecimento na referida data e horário impli-
cará na desistência automática do convocado sem direito 
a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos. 

Mirassolândia, 04 de Fevereiro de 2021.

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MA-
TOS  
Prefeita Municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José do Rio Preto
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 - 4º andar, Área Cível: (17)3234-2116 - Fiscal:
(17)3222-2142, Chácara Municipal - CEP 15090-140, Fone: ., São José
do Rio Preto-SP - E-mail: riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO  – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo nº: 1008033-58.2015.8.26.0576
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Energia Elétrica
Requerente: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Requerido: Leonildo Fachin e outros

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1008033-58.2015.8.26.0576.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que Triangulo Mineiro Transmissora
S/A move uma Ação de Procedimento Comum Cível - Energia Elétrica contra Leonildo Fachin,
Eva Pavanin Fachin e Onda Verde Agro Comercial Ltda, objetivando desapropriar o imóvel
objeto da matrícula n 59.194 – 1º CRI local, para constituição de servidão administrativa no
mesmo, pertencente aos Réus - área de terras com 12,9183 ha (doze hectares, noventa e
um ares e oitenta e três centiares), parte de um todo maior, situada no imóvel rural
denominado "Fazenda Santa Rita". Para o levantamento dos depósitos efetuados, no importe de
R$ RS 56.535,41 (cinquenta e seis mil,quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um
centavos), preço ofertado a título de indenização, foi determinada a expedição do presente
edital, com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os
fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 29 de junho de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E 
AGRÔNOMOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

  CONVOCAÇÃO

A Diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de São José do Rio Preto, CONVOCA todos os 
Associados em pleno gozo de seus direitos,  para Assem-
bléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 23 de fevereiro 
de 2021 às 19:00 horas, em sua Sede Social, Rua Dr. Raul 
Silva 1417 – Nova Redentora, conforme Capítulo VI Das As-
sembléias Artigos 40º e 42º  do Estatuto em vigor, para tratar 
da seguinte Ordem do Dia: 1- Relatório Financeiro 2020 
meses outubro a dezembro e Proposta Orçamentária 2021.

Engº Cesar Antônio Vessani
Presidente

Sindicato  dos Auxiliares de Administração Escolar de 
São José do Rio Preto

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, fi cam convocados os  Auxiliares de Ad-
ministração Escolar da Educação Infantil, Ensino Fundamen-
tal, Ensino Médio, Técnico e Profi ssionalizante, Educação 
Especial, Cursos Supletivos, Educação de Jovens e Adultos 
e Cursos Preparatórios para Vestibulares da rede privada 
de ensino, nos município de Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, 
Cedral, Guapiaçu, Icém, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Men-
donça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves 
Paulista, Nipõa, Nova Aliança, Nova Granada, Olímpia, 
Onda Verde, Poloni, Potirendaba, São José do Rio Preto, 
Tanabi, Ubarana, Uchoa e União Paulista, , base territorial do 
Sindicato dos Auxiliares de São José do Rio Preto - SAAE/
RP, inscrito no CNPJ sob o nº 02.032.866/0001-00, devi-
damente registrado no CNES do M.T.E, Registro Sindical 
nº , 6000.011545/2007-27 com sede à Rua José do Carmo 
Lisboa n° 197, Sala 01, Vila dos Bancários em São José do 
Rio Preto-SP, para a Assembleia Geral Extraordinária  que 
se realizará no dia 18 de Fevereiro de 2021, às 16:00, em 
primeira convocação com o quórum estatutário de presentes, 
ou às 17:00, em segunda convocação, com qualquer número 
de trabalhadores presentes. A assembleia convocada nos 
termos e condições estabelecidas no presente edital tem a 
fi nalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:
A) Elaboração da pauta de reivindicações dos  Auxiliares de 
Administração Escolar da Educação Básica para a data-base 
de 01/03/2021;
B) Discussão sobre a situação sanitária emergencial e a 
volta às aulas presenciais; 
C) Discussão e deliberação sobre greve de atividades labo-
rais presenciais, com a manutenção do trabalho remoto em 
defesa da vida.
São José do Rio Preto-SP, 05 de Fevereiro de 2021
Valdecir Zampolla Caetano
Presidente
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