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Área Azul 
digital atinge 

cem mil 
cadastrados 
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População rio-pretense acima dos 
50 anos cresce 23% na década

ESTUDO SEADE

Projeções realizadas pela 
Fundação Seade apontam 
que nos últimos 10 anos a 
população rio-pretense está 
envelhecendo. Estudo divulga-
do nesta quarta-feira apontou 
que a faixa etária entre 50 
e 75 anos ou mais registrou 
crescimento de 23,79%, to-
talizando 141.672 pessoas 
nesse grupo em 2021, en-

Recuperação 
do antigo IPA 
tem 85 mil 

árvores
Os incêndios aconteceram 

nos meses de setembro e 
outubro do ano passado e 
devastaram pelo menos 80% 
do local, conhecido também 
como Floresta Estadual. A 
recuperação da área demorou 
três meses para ser concluída. 
Foram 85 mil mudas de árvo-
res nativas replantadas nos 
51 hectares atingidos pelo 
incêndio, o que equivale a 47 
campos de futebol. Pág.A2

quanto que em 2011 eram 
107.963 pessoas. O maior 
crescimento entre todas as 
faixas etárias foi exatamente 
entre 70 e 75 anos e mais, 
com crescimento de 26,7%, 
somando pouco mais de 36 
mil pessoas. Entre os jovens 
com faixa etária entre 15 e 29 
anos o estudo apontou redu-
ção de 14,17%.    Pág.A3

Donos de 
bares serão 
recebidos na 

prefeitura
O presidente da Câmara, 

Pedro Roberto (Patriota), se 
reuniu com o prefeito Edinho 
Araújo na manhã desta quar-
ta-feira para tratar da situação 
dos proprietários de bares e 
restaurantes. Eles decidiram 
que integrantes do governo 
irão atender os comerciantes. 
na próxima sexta-feira (12). As 
secretarias de Desenvolvimen-
to Econômico e Saúde vão 
ouvir as demandas. Pág.A3

Lojistas e prefeitura esbarram em entraves sobre novo local
Na tarde desta quarta-feira (10), os permissionários do Shopping Azul se reuniram com representantes do Executivo para tentar um acor-
do em relação à estrutura e condições de trabalho dos comerciantes na Praça Leonardo Gomes, em frente ao Terminal Urbano. Pág.A3

Professores votam por greve; 
grupo de pais quer aula presencial

Rio Preto 
anuncia 

novidades 
no elenco

O goleiro Lúcio, 30 anos, foi 
um dos reforços que chegaram ao 
clube. O arqueiro tem passagens 
pela Portuguesa, São Paulo-RS e 
Caxias do Sul. O jogador também 
atuou no futebol europeu, jogan-
do pelo Gil Vicente de Portugal. 
Seu último clube foi o Internacio-
nal de Santa Maria. Pág.A6

Pág. A3

Recepção de 
contêiner no aeroporto 

gera despesas 
para a população

Deic prende 
acusados de 

furto a joalheria 
Segundo informações da 

Polícia Civil as investigações 
partiram da análise das imagens 
das câmeras de segurança. Trio 
foi preso em Brasília. Um ado-
lescente está foragido. Pág.A4

Pitbull solto ataca 
cachorra e dona 

na Vila Zilda
A auxiliar estava com a ca-

chorrinha de 12 anos em frente 
da sua residência quando o 
pitbull do vizinho que estava no 
imóvel da frente com os donos 
mas sem coleira atacou. Pág.A4

Consultora é 
ameaçada por ex  
e registra queixa
Uma consultora de empre-

sas de 21 anos  moradora do 
bairro Cidade Nova, em Rio 
Preto, está recebendo amea-
ças do ex namorado e da atual 
companheira dele. Pág.A4

PRF recupera 
carretinha furtada 

de sitiante
A PRF - Polícia Rodoviária 

Federal  durante patrulhamen-
to de rotina na noite desta 
terça-feira (9) recuperou uma 
carretinha que foi furtada de 
sitiante em Olímpia. Pág.A4

REPRESÁLIA 
Carro de marce-
neiro acusado 
de jogar cola 
de sapateiro no 
corpo da espo-
sa é incendiado 
durante a noite.             
Pág.A4

Mais de 85 mil árvores foram replantadas no antigo IPA

Divulgação
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Sistema digital da 
Área Azul ultrapassa 

cem mil usuários
O sistema Estacione Digital 

(E-digital) ultrapassou nesta 
quarta-feira (10) a marca de 
cem mil usuários ativos. Às 
9h30, eram 100.208 moto-
ristas cadastrados no sistema. 

Lançado em dezembro de 
2018, o E-digital modernizou 
e facilitou o serviço de esta-
cionamento rotativo em Rio 
Preto, a conhecida Área Azul, 
permitindo inclusive a compra 
e utilização remota de créditos.

Desde a implantação do 
sistema, o volume de tran-
sações digitais já alcançou 
cerca de 3 milhões de horas. 
Atualmente, 60% das horas 
utilizadas no Estacione Digital 
são ativadas pelo aplicativo e, 
entre os meios digitais, o site 
atende por outros 2%. Os fis-
cais fazem a ativação de 20% 
das horas; 10% são realizadas 
nos pontos de venda da Emurb 
e 7% nos pontos do comércio. 
Anteriormente, o serviço era 
controlado apenas por meio 

da utilização de cartões físicos, 
vendidos por fiscais ou em pon-
tos credenciados. Os tíquetes 
em uso precisavam ficar em 
local visível no veículo para 
conferência. A implementação 
do Estacione Digital permitiu 
ampliar as maneiras de ativar 
créditos de estacionamento ro-
tativo, trazendo mais praticidade 
aos usuários, que nem sequer 
precisam estar perto do veículo 
para utilizar o serviço. 

Nos locais onde há estacio-
namento rotativo, os usuários 
podem fazer a compra de cré-
ditos avulsos em dinheiro dire-
tamente dos fiscais, que agora 
têm a capacidade de imprimir o 
tíquete já com a hora, a validade 
e a placa do carro. Esse tíquete 
impresso não precisa nem mes-
mo ser colocado no veículo, pois 
a placa e a validade do crédito 
em utilização já ficam inseridos 
no sistema.

Os usuários que se cadas-
tram na plataforma podem ad-
quirir créditos e fazer a ativação 
do serviço por meios digitais. 
O E-digital pode ser acessado 

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

ESTACIONE OLIMPIA
Procon tem 83% de 

êxito nas negociações

O Procon de Olímpia infor-
mou que, em 2020, registrou 
2.504 atendimentos e recla-
mações e mais 243 audiências, 
somando um índice de 83,4% 
de resolução dos problemas.

Os números de atendimen-
tos foram divididos em: serviços 
essenciais, 272 (28,07%); 
assuntos financeiros, 242 
(24,97%); produtos, 217 
(22,39%); serviços privados, 
210 atendimentos (21,67%); 
saúde, 17 (1,75%), e habita-
ção, 11 (1,14%).

Já em relação às reclama-
ções, o maior atendimento foi 
relacionado a produtos, com 
89 atendimentos (36,78%); 
seguido por assuntos finan-
ceiros, 63 (26,03%); serviços 
essenciais e serviços privados, 
com 36 atendimentos cada 
(14,88%); saúde e habitação, 
com nove atendimentos cada 
(3,72%).

O atendimento do Procon 
de Olímpia é realizado no pré-
dio da Casa do Empreendedor, 
localizado na Rua Bernardino 
de Campos, 1440 – Centro ou 
pelo telefone (17) 3281-6734.

Da REDAÇÃO 

EDUCAÇÃO

Resort tem atrações 
às crianças para 

substituir carnaval

Sem as festas populares, o 
Carnaval 2021 vai ser diferente. 
Embora não seja feriado nacio-
nal, a data é considerada pelo 
governo federal como ponto 
facultativo. As famílias que têm 
a oportunidade de viajar para 
curtir atividades seguras com a 
criançada, encontrarão diversão 
e muita segurança em Olímpia 
no Enjoy Olímpia Park Resort.

Com medidas rígidas do 
protocolo “Enjoy Sun and Safe”, 
reconhecido pelo Bureau Ve-
ritas, o resort segue à risca 
a higienização de bagagens, 
rodas e superfícies do empreen-
dimento, assim como promove 
o distanciamento social e ga-
rante o descanso e diversão no 
período de carnaval para toda 
a família.

Durante todo o mês de fe-
vereiro, o resort realiza oficina 
de circo para os hóspedes de 

todas as idades. Eles aprendem 
acrobacias, malabarismos e 
equilibrismos com professores 
circenses. É a combinação 
perfeita de atividade física, 
adrenalina e muitas risadas. Aos 
sábados, os hóspedes deixam 
de ser alunos para se torna-
rem espectadores de um lindo 
espetáculo. Para participar, é 
necessário fazer a inscrição 
na recepção, no momento do 
checkin.

Ao longo do dia os visitantes 
ainda podem curtir as piscinas, 
com opção de águas quenti-
nhas, serviço de monitoramento 
das crianças, além de sala de 
jogos, academia e restaurante 
com sofisticado cardápio. Por 
estar localizado ao lado do Ther-
mas dos Laranjais, considerado 
o segundo parque mais visitado 
do mundo, o Enjoy Olímpia Park 
Resort, ainda proporciona aces-
so facilitado dos seus hóspedes 
ao Thermas.

Da REDAÇÃO
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Sistema digital da Área Azul ultrapassou cem mil 
usuários na manhã de ontem
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APÓS INCÊNDIOS Recuperação do antigo IPA 
tem plantio de 85 mil árvores

Os incêndios aconteceram 
nos meses de setembro e outu-
bro do ano passado e devasta-
ram pelo menos 80% do local, 
conhecido também como Flores-
ta Estadual. A recuperação da 
área demorou três meses para 
ser concluída, tendo começado 
no dia 9 de novembro e termi-
nado em janeiro, tempo previsto 
pela empresa responsável pelo 
replantio.

Foram 85 mil mudas de 
árvores nativas replantadas 
nos 51 hectares atingidos pelo 
incêndio, o que equivale a 47 
campos de futebol.

Por se tratar de uma área 
grande, o replantio foi por eta-
pas e dividido por lotes. Cada 
um recebeu controle de plantas 
daninhas, preparo do colo com 
aração e gradagem, abertura de 
sulcos, colocação de adubos, 

calcário e gel para nutrição das 
mudas, plantio das mudas e 
depois irrigações e manutenções 
a fim de evitar o crescimento de 
mato e ervas daninhas ao redor 
da planta.

Foram replantadas mais de 
60 espécies, a maioria nativa 
da região, possuindo assim, 
fácil adaptação ao tipo de clima 
e solo local. Além de mudas de 
flores, também houve o replantio 
de muitas espécies frutíferas 
que servirão de alimento para a 
fauna nativa.

Somando às mudas sobre-
viventes do incêndio, são mais 
de 106 mil mudas plantadas no 
total, fazendo com o reflores-
tamento se iguale ao que era 
antigamente.

A área é de responsabilidade 
da Prefeitura e a ação foi exe-
cutada por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanismo.

Da REDAÇÃO 

Foram 85 mil mudas de árvores nativas replantadas nos 
51 hectares atingidos pelo incêndio
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CARREIRA
Inscrições para PM 

estão abertas 

Para quem pensa em seguir 
a carreira militar, ainda dá tem-
po de fazer as inscrições para a 
Polícia no Estado de SP.

As inscrições foram pror-
rogadas e devem ser feitas 
somente pelo site https://co-
nhecimento.fgv.br/concursos 
e pagas até esta sexta-feira 
(12). O valor da inscrição é 
de R$130,00 e podem se 
inscrever brasileiros com idade 
mínima de 17 e máxima de 
30 anos.

A prova será realizada no dia 
28 de março em 12 cidades 
diferentes. São elas: São José 
do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, 
Campinas, Piracicaba, Presi-
dente Prudente, Ribeirão Preto, 
Santos, São José dos Campos, 
São Paulo e Sorocaba.

De acordo com informações 
da assessoria da PM, ainda 
não tem o número exato de 
vagas e nem pra quais cidades 
elas serão abertas. “Ainda não 
foi definida a distribuição de 
vagas. As vagas são definidas 

levando-se em considerações 
critérios técnicos para o recom-
pletamento dos claros existen-
tes nas Unidades Policiais em 
todo o Estado de São Paulo. 
Este estudo é finalizado próximo 
ao período de formação dos 
Soldados”, explica a nota.

Os candidatos que forem 
aprovados farão um curso de 
bacharelado com duração de 
quatro anos, sendo remune-
rados com salário inicial de 
R$3.268,00 (Aluno Oficial PM 
do 1º ano) e de R$7.058,13 
(posto de 2º Tenente PM) e 
ainda conta com benefícios 
como Regime de Proteção So-
cial dos Militares (Previdência), 
Assistência médica e odonto-
lógica, Assistência psicológica, 
Alojamento, Fardamento e 
acessórios.

Serviço:
https://conhecimento.fgv.br/

concursos
Telefone: 0800 2834628
E - m a i l :  c o n c u r s o p -

mesp2020@fgv.br
Horário: 8h às 17h

Andressa ZAFALON

pelo portal da Prefeitura de Rio 
Preto (www.riopreto.sp.gov.br), 
na aba “Utilidade Pública”, ou 

por meio de aplicativo de celu-
lar, disponível para dispositivos 
Android e iOS. 

Arquivo DHOJE

Conselho Municipal tem 
inscrições até amanhã

O Colegiado foi criado desde 
2008 a partir de uma Lei Mu-
nicipal (nº10.317) e tem como 
objetivo assegurar aos grupos 
representativos da comunidade 
o direito de participar das dire-
trizes da educação, concorren-
do para elevar a qualidade dos 
serviços educacionais, garantir 
que a educação seja direito 
de todos e garantida mediante 
políticas econômicas, sociais e 
culturais.

Também visa garantir o 
acesso à educação contínua 
de qualidade, sem qualquer 
discriminação e pela gestão 
democrática nas escolas de seu 
sistema de ensino, por último, 
ampliar o espaço político de 
educação e cidadania no mu-
nicípio de Rio Preto.

As inscrições podem ser 
protocoladas na Secretaria de 
Educação, até sexta-feira (12). 
O Conselho Municipal será 

renovado em 50% do quadro 
de integrantes e a gestão é de 
2021 a 2025.

Serviço:
Secretaria de Educação
Rua General Glicério, 3947 

– Vila Imperial
Segunda a sexta das 8h 

às 17h

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
11 de fevereiro de 2021

Donos de bares serão 
recebidos na prefeitura

O presidente da Câmara, 
Pedro Roberto (Patriota), se 
reuniu com o prefeito Edinho 
Araújo na manhã desta quar-
ta-feira para tratar da situação 
dos proprietários de bares e 
restaurantes. Eles decidiram 
que integrantes do governo 
irão atender os comerciantes.

O encontro ocorreu após 
o protocolo de documento 
com reivindicações dos re-
presentantes do Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares de Rio Preto (Si-
nhores), que no último dia 4 
conseguiu a adesão de todos 
os parlamentares.

Segundo Pedro Roberto, 
na próxima sexta-feira (12), 
o secretário de Governo Jair 
Moretti reunirá integrantes das 
secretarias de Desenvolvimen-
to Econômico e Saúde para 
ouvir as demandas e definir 
possíveis encaminhamentos.

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, pedem respeito a Clas-
sificação Nacional de Ativi-
dades Econômicas (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, parcela-
mento de impostos municipais 
e taxas, sem multa e sem 
juros; além de maior fiscali-
zação e punição para festas 
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.

Thiago PASSOS 

SEXTA-FEIRA

Cara do Brasil
A cada contêiner que chega com Insumo Farmacêutico Ativo 

(IFA) da China, o Aeroporto de Guarulhos recebe figuras ilustres 
da política nacional. Quando é da Coronavac, João Dória (PSDB, 
foto) e representantes da saúde fazem pose para fotos ao lado 
do contêiner. Já o ministro Eduardo Pazuello (Saúde) comparece 
ao aeroporto ladeado por asseclas para recepcionar o contê-
iner com o insumo da Oxiford, que também vem da China.  O 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) só não vai recepcionar 
o IFA porque se posicionou contra a vacinação da população, 
mas deve estar arrependido porque está perdendo terreno para 
o oponente. Enquanto isso, o governador navega na onda da 
Coronavac, aliás, principal imunizante no combate a covid-19, 
no País. O descolamento do governador, por morar próximo, tem 
custo baixo, mas gera despesas para o povo pagar. Pazuello 
tem de requisitar avião da FAB, com despesa elevada, só para 
receber o líquido salvador. Será que nenhum parlamentar vai 
levantar a bandeira para contestar a gastança? É a cara da 
política terceiro-mundista do Brasil!

Desgaste
A pandemia, de uma 

forma em geral, trouxe des-
gaste político ao governador 
João Doria e também ao pre-
sidente Jair Bolsonaro. Doria 
sofre queda de popularidade 
por ter adotado medidas 
restritivas para controlar a 
pandemia. Ao contrário, Bol-
sonaro por não ter agilizado 
a compra de vacinas. Neste 
aspecto, Doria saiu na frente 
com a Coronavac! Como os 
dois se digladiam antecipa-
damente pela disputa das 
eleições presidenciais em 
2022, compete ao eleitor 
decidir qual deles tomou 
a medida adequada para 
combater a doença.

Suporte inegável
Projeto define como serviço essencial a atividade desenvolvida 

por templos de qualquer culto, inclusive em período de calamida-
de pública de relevância internacional. Autores da proposta, os 
deputados Rejane Dias (PT-PI) e Cezinha de Madureira (PSD-SP) 
argumentam que a maioria das religiões está preocupada com o 
bem-estar espiritual de seus fiéis e com a saúde física e emocio-
nal dessas pessoas. A proposta obriga os templos a respeitar as 
condições e exigências estabelecidas em normas sanitárias e pelo 
Ministério da Saúde. Fiéis, funcionários, colaboradores, pastores 
e religiosos deverão, pelo texto, utilizar máscara de proteção 
facial nas celebrações.  Religioso, no entanto, confiante na sua 
fé, acha que está protegido e se recusa a seguir as normas de 
segurança. Neste caso, os templos podem se tornar fontes de 
contaminação. Agora, a fé é um suporte inegável! 

Desconhece
Sobre a denúncia o 

presidente Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) declarou 
desconhecer a existência 
do movimento que estaria 
empenhado no caso. “Não 
estou sabendo de nada a 
respeito”, se limitou a dizer. 
Na política, é comum surgir 
comentário contestando 
determinado assunto, como 
é o caso da eleição que 
escolheu o presidente do Le-
gislativo. O fato é que Pedro 
Roberto, tido como ‘azarão’, 
aglutinou votos necessários 
e derrotou o ex-presidente 
Paulo Pauléra (PP), franco 
favorito para continuar no 
comando da Casa.

Insumo
Enquanto os expoen-

tes morubixabas trocam 
farpas com o objetivo de 
ganhar dividendos políticos, 
falta insumo básico para 
os profissionais da saúde 
atenderem pacientes com 
covid-19. Seria a falta de 
recurso financeiro? Agora, 
quanto de insumo não daria 
para comprar com o valor 
gasto para uma aeronave se 
deslocar de Brasília a São 
Paulo ou até o Rio de Janei-
ro? O governador também 
percorreu o interior do Esta-
do para acompanhar in loco 
o começo das vacinações. A 
certeza é que as despesas 
vão para a conta do povo…

Indignado
Um leitor lembrou que 

na campanha eleitoral um 
vereador eleito aparecia ao 
lado de pessoas carentes 
entregando cestas básicas. 
“Postava as fotos na inter-
net entregando as cestas, 
humilhando os coitados”, 
diz indignado, sem declinar 
o nome. Ainda de acordo 
com ele, o candidato ainda 
usava o nome de Deus para 
fortalecer a sua campanha. 
“Todo político que fala em 
Deus, família, etc, são falsos 
moralistas e o pior que o 
povo cai”, acrescentou. No 
passado, um vereador pedia 
voto com o terço na mão. Só 
exerceu um mandato!

Burburinho
Nos bastidores da polí-

tica local corre informação 
de que um movimento es-
taria averiguando possível 
irregularidade na eleição 
para presidente da Câmara, 
promovida em 1° de janeiro. 
Segundo uma fonte, que pe-
diu para não ser identificada, 
o movimento está colhendo 
dados, a fim de apresentar 
denúncia ao Ministério Pú-
blico. Ainda de acordo com 
o informante, vereadores – 
nenhum nome foi declinado 
– teriam trocado votos por 
cargos na administração da 
Câmara. Só o tempo dirá se 
o burburinho é ou não intriga 
da oposição!

Lista negra
Após receber parecer fa-

vorável da Procuradoria-Ge-
ral do Município, o governo 
Edinho Araújo (MDB) auto-
rizou divulgar a lista com os 
nomes de pessoas vacinadas 
no Portal da Prefeitura, a pe-
dido da Frente Parlamentar 
de Combate à Covid-19 da 
Câmara. O diabo que é im-
possível identificar se na lista 
tem nomes de “fura-filas”. 
Se fosse possível, o ideal 
seria divulgar a lista negra 
apenas com os nomes dos 
privilegiados. Pode ser que 
algum espertalhão tentou 
passar na frente de quem 
precisa, porém, não obteve 
sucesso.

Faixa etária acima dos 50 anos 
cresce 23,7% numa década

Projeções realizadas pela 
Fundação Seade apontam 
que nos últimos 10 anos a 
população rio-pretense está 
envelhecendo. Estudo divulga-
do nesta quarta-feira apontou 
que a faixa etária entre 50 e 75 
anos ou mais registrou cresci-
mento de 23,79%, totalizando 
141.672 pessoas nesse grupo 
em 2021, enquanto que em 
2011 eram 107.963 pessoas.

O maior crescimento entre 
todas as faixas etárias foi exa-
tamente entre 70 e 75 anos 
e mais, com crescimento de 
26,7%, somando pouco mais 
de 36 mil pessoas. Já a po-
pulação entre 50 e 69 anos 
saltou para 105.482 pessoas, 
com crescimento de 22,78%, 
em 2011 eram pouco mais 
de 81 mil pessoas nessa faixa 
etária.

A maioria da população 
rio-pretense é composta por 
pessoas entre 35 e 49 anos, 
totalizando 147.078 mil pes-
soas, crescimento de 11,84%, 
comparado com o ano de 
2011, quando a população 
nesta faixa etária totalizava 
129 mil pessoas.

Entre os jovens com faixa 
etária entre 15 e 29 anos o 
estudo apontou redução de 
14,17%. Composto atualmen-
te por 88.588 mil pessoas, en-
quanto que em 2011 totalizava 
101 mil jovens. Assim como o 
redução de 0,59% entre 0 e 14 
anos, totalizando pouco mais 
de 73 mil crianças.

Atualmente o município 
conta com 233 mil mulheres e 
pouco mais de 216 mil homens, 
sendo que na faixa etária entre 
70 e 75 anos ou mais a quan-
tidade de mulheres representa 
33,14%, com 21.689 mil mu-
lheres e 14.501 mil homens.

População - Estudo realiza-
do pela Fundação Seade apon-
ta que o crescimento da popu-
lação de Rio Preto nos últimos 
10 anos foi superior a média 
estadual. Os dados apontam 
que o município atualmente 
conta com uma população de 
450.301 pessoas, enquanto 
que os dados referentes ao 
ano de 2011 a população to-

Thiago PASSOS 
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talizavam pouco mais de 412 
mil pessoas.

O crescimento populacio-
nal registrou índice de 8,46%, 
acima dos 7,38% registrado 
nos 644 municípios do estado, 
totalizando quase 45 milhões 
de pessoas, e superior também 
ao crescimento populacional 
dos municípios que integram 
a Região Administrativa de Rio 
Preto, que registraram cres-
cimento de apenas 6,05%, 
chegando a pouco mais de 1,5 
milhão de pessoas.

Também contrariando os 
dados estaduais, o crescimen-
to da quantidade de homens 
em Rio Preto subiu 8,73%, 
totalizando 216.998 indivíduos. 

Após ofício e intervenção dos vereadores, donos de 
bares serão recebidos na prefeitura

Estudo do seade divulgado ontem mostra crescimento da faixa etária acima dos 50 anos

Já a quantidade de mulheres 
chegou a 233.363, registran-
do crescimento de 8,22%. O 
crescimento médio do Estado 
para homens foi de 7,38%, já 
a quantidade de mulheres subiu 
7,37%, por sua vez a região de 
Rio Preto registrou crescimen-
to maior entre as mulheres 
com 6,34%, enquanto que a 
quantidade de homens cresceu 
apenas 5,75%.

Em sua análise, a Fundação 
Seade, que divulgou os dados 
populacional do estado ontem,  
fez uma da dinâmica a partir 
dos componentes responsá-
veis pelo crescimento que são 
fecundidade, migração e mor-
talidade.

Thiago PASSOS

Thiago PASSOS

Reunião entre lojistas e 
prefeitura revela entraves

Na tarde desta quarta-feira 
(10), os permissionários do 
Shopping Azul se reuniram com 
representantes do Executivo 
para tentar um acordo em re-
lação à estrutura e condições 
de trabalho dos comerciantes 
na Praça Leonardo Gomes, em 
frente ao Terminal Urbano.

O impasse já se arrasta há 
mais de 15 dias e, até agora, 
apenas o local foi definido. 
Outras situações no que diz res-
peito à estrutura e condições de 
trabalho vêm sendo discutidas, 
mas sem êxito imediato.

João Willian, presidente 
da Associação que representa 
estes comerciantes, explica 
que muitas responsabilidades 
estão sendo colocadas sobre 
os comerciantes. “Eles querem 
que nós cuidemos das questões 
de extintores, emissão de ART 
(Anotação de Responsabilidade 
Técnica), instalações elétricas, 
proteção contra incêndio, den-
tre outras coisas”.

Segundo a Associação a 
Prefeitura não flexibilizou o 
acordo se negando a fornecer 
uma cobertura, limpeza mais de 
uma vez ao dia, além de vigia 
diurno e noturno. “Em relação 
aos vigias, eles querem colocar 
apenas um gradil e o último que 
sair fecha, mas lá é um local 
perigoso, não dá para as nossas 
mercadorias ficarem expostas 
desta forma”, afirma Willian.

A Prefeitura ofereceu a lim-
peza de varredura uma vez ao 
dia na Praça, mas os permis-
sionários alegam ser totalmente 
inviável. “Varrer uma vez ao dia, 
numa praça daquele tamanho, 

com o fluxo de pessoas que vai 
ter e ainda com várias árvores 
que fazem bastante sujeira, 
não dá”, diz o Presidente da 
Associação.

Por nota, a Prefeitura se 
manifestou apenas sobre a reu-
nião em si. “Foi apresentado o 
projeto preliminar de realocação 
dos lojistas. Oferecemos toda a 
infraestrutura para o início das 
atividades e os permissionários 
ficaram de estudar as propostas, 
já que algumas contrapartidas 
precisam ser disponibilizadas 
por cada lojista, como a compra 
da barraca e o pagamento de 
despesas de água e luz”.

A Associação finalizou ale-
gando que arcar com a água e 
luz está dentro dos parâmetros, 
no entanto, a questão da bar-
raca eles não tem condições. 
“Perdemos tudo, perdemos 
nossa renda total e o que tínha-
mos de estoque, como vamos 
pagar R$1.500,00 em uma 
barraca? A Prefeitura deveria, 
pelo menos, disponibilizar uma 
cobertura, mas alegaram que 
existem muitas árvores e isso 
impossibilitaria a instalação da 
mesma”, ressalta João Willian.

Estiveram presentes na reu-
nião desta quarta-feira o Secre-
tário de Obras, Israel Cestari, o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Jorge Luís de Souza, 
e o engenheiro Sérgio Issas.

Uma nova reunião foi mar-
cada para esta quinta-feira 
(11) com o objetivo de ter uma 
resposta positiva por parte dos 
comerciantes, o que, de acordo 
com o presidente da Associação, 
não deve acontecer. “Acho muito 
difícil ter uma definição com es-
tas condições impostas”.

Andressa ZAFALON

SHOPPING AZUL



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
11 de fevereiro de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

Carretinha furtada de 
sitiante em Olímpia 

é recuperada

A PRF - Polícia Rodoviária 
Federal durante patrulhamen-
to de rotina na noite desta 
terça-feira (9) recuperou uma 
carretinha que foi furtada. Se-
gundo a PRF um carro Vectra 
foi flagrado trazendo o reboque 
da carretinha de passeio que 
passava por  Rio Preto.

Aos policiais, o condutor um 
padeiro de 44 anos, disse ter 
sido vítima de um golpe, pois 
tinha anunciado numa rede 
social a intenção de compra de 
uma carretinha e que uma pes-
soa entrou em contato fazendo 
uma oferta.

Segundo o homem ele foi 
até Olímpia no dia 07 de feve-
reiro e pagou R$1 mil  sendo a 
transação realizada em um pá-

tio de um posto de combustível.
Quanto ao documento ou 

recibo do reboque o homem 
afirmou aos policiais rodoviários 
que não lhe foi fornecido pelo 
vendedor.

O furto foi registrado na se-
gunda-feira (8) em Olímpia e a 
carretinha era uma “ferramenta 
de trabalho” de um sitiante que 
usava o veículo para realizar 
entregas de alimentos naquela 
cidade.

O dono da carretinha foi 
localizado pelos policiais rodo-
viários e informou que viria até 
Rio Preto para buscar o veículo 
que lhe pertence.

O caso será investigado 
pelo Distrito Policial da área 
para melhor apuração dos fatos 
bem como o homem que diz ter 
comprado a carretinha.

Janaína PEREIRA 
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Carretinha furtada de sitiante em Olímpia é recuperada
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A DEIC - Divisão Espe-
cializada de Investigações 
Criminais - prendeu um 
trio que é suspeito de fazer 
parte de uma quadrilha que 
furtou em 13 de dezembro 
do ano passado uma joa-
lheria dentro de um sho-
pping em Rio Preto.

Segundo informações 
da Polícia Civil as investi-
gações partiram da análise 
das imagens das câmeras 
de segurança, chegando a 
conclusão que quatro pes-
soas estavam envolvidas 
no assalto a joalheria. Além 
do trio que foi preso, um 
adolescente também agia 
diretamente no crime.

A Polícia Civil descobriu 
que os criminosos partici-
param de vários furtos a 
outros centros de compras 
em cidades do Brasil, sen-
do elas Águas Lindas em 
Goiás, Taguatinga no Dis-
trito Federal, Valparaíso do 
Goiás também em Goiás, 
São Bernardo do Campo, 
Jundiai, Piracicaba e Mogi 
Guaçu no estado de São 
Paulo.

Durante as investigações 
chegaram até o nome dos 
suspeitos todos moradores 
de Goiás. A prisão tem-
porária dos acusados foi 
decretada. O adolescente 
ainda está foragido.

Os acusados foram pre-
sos em hotel de Brasília 
onde estavam escondidos 
foram trazidos para Rio Pre-
to e levados a carceragem 
da Deic.

Deic prende 
acusados de 

furto a joalheira
Janaína PEREIRA 

JOSÉ RAMOS GIMENEZ, natural 
da Espanha,faleceu aos 93 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Car-
mem Benite Ramos e deixa os fi lhos 
José Márcio Benite Ramos e Milton 
Benite Ramos. Foi sepultada no dia 
09/02/2021 às 10:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

GILMAR CORDASSO, natural de 
Catanduva/SP ,faleceu aos 93 anos 
de idade. Era divorciado e deixa os 
fi lhos Miguel Augusto, Érica Renata 
e Fabiana Cristina. Foi sepultada no 
dia 09/02/2021 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever 
para o cemitério Parque Jardim da 
Paz.

WILSON GOMES LAGOEIRO, 
natural de Monções/SP, faleceu aos 
70 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Devanir Franco Lagoeiro e deixa 
os fi lhos Cristiane Gomes Lagoeiro. 
Foi sepultado no dia 13/02/2021 às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
da Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

LUIZ FERNANDO IASBECK, natu-
ral de Juiz de Fora/MG ,faleceu aos 
65 anos de idade. Era casado com 
Terezinha Tanaka Iasbeck Gonçalves 
e deixa os fi lhos Fernanda, Gustavo 
e Amanda. Foi sepultado no dia 
10/02/2021 às 17:00, saindo seu fé-
retro do velório do Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

JOÃO BATISTA VICTAL, natural de 
Pedranópolis/SP ,faleceu aos 68 anos 
de idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 10/02/2021 às 13:30, saindo 
seu féretro do velório da Capelas Pre-
ver para o cemitério São João Batista.

MARIO ALBERTO SOARES DE 
CAMARGO, natural de Bariri/SP, 
faleceu aos 70 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Dulcinéia Desante 
de Camargo e deixa os fi lhos Marcio 
Alberto de Camargo e Marcelo de 
Camargo (falecido). Foi sepultado 
no dia 10/02/2021 às 14:00, saindo 
seu féretro do velório do Jardim da 
Paz para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.

  FALECIMENTOS

Acusado de jogar cola de sapateiro 
na esposa tem carro incendiado

O carro do marceneiro de 
58 anos que jogou cola na 
mulher de 57 anos foi incen-
diado no bairro João Paulo 
II em Rio Preto. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, policiais militares 
foram acionados via Copom 
por volta das 23h40 desta 
terça-feira (9) para atender 
ocorrência de um carro em 
chamas.

Chegando no endereço na 
Rua Helder Moreno o Corpo 
de Bombeiros estava no local 
para apagar as chamas e a 
polícia conseguiu identificar o 
carro, que era do marceneiro.

Ainda segundo o boletim, 
a família do homem informou 
que ele foi preso e que o fogo 
no carro pode ter sido uma 

forma de represália contra o 
que ele fez com a esposa.

Segundo a PM, ninguém 
da família do marceneiro quis 
ir até o local onde o carro foi 
incendiado, muito menos se 
responsabilizar pelo automó-
vel.

A perícia técnica foi acio-
nada para o local dos fatos e 
o carro foi apreendido. O caso 
foi registrado como incêndio 
e localização e apreensão de 
veículo.

A história - O  marceneiro 
de 58 anos foi preso pela GCM 
Guarda Civil Municipal na tarde 
desta terça feira (9) após jogar 
três litros de cola de sapateiro 
na esposa, uma mulher de 57 
anos, no bairro João Paulo II 
em Rio Preto.

A GCM foi acionada para ir 
até o endereço da vítima que 
já estava sendo atendida pelo 

Janaína PEREIRA  
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Carro do marceneiro foi incendiado após ele tacar três 
litros de cola de sapateiro na esposa

Divulgação Samu - Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência. No local 
os guardas deram voz de pri-
são ao homem que foi levado 
a DDM (Delegacia de Defesa 
da Mulher).

Segundo a GCM, a vítima 
contou que teve uma discus-
são com o marido por conta 
de uma suposta traição encon-
trada por ela no celular dele. 
No momento da discussão, o 
marceneiro jogou a cola na 
mulher dizendo que era isso 
que ela merecia.

A mulher foi encaminhada 
ao hospital Santa Casa para 
a remoção da cola que secou 
na pele, roupas, cabelo e bota 
ortopédica. O corpo clínico 
do hospital está avaliando 
como irá removerá a cola. Ele 
está preso na carceragem da 
DEIC e responderá por lesão 
corporal grave e violência do-
méstica.

PERIGO RELACIONAMENTO

Pitbull sem coleira 
ataca cachorra e dona 

na Vila Zilda

Uma auxiliar administrativa 
de 47 anos levou um susto na 
noite de segunda-feira (8) no 
bairro Vila Zilda onde mora após 
um pitbull avançar contra sua 
cachorrinha. Segundo informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o caso aconteceu na Rua Expe-
dicionários por volta das 21h da 
noite quando ela passeava com 
sua cachorra Lilica da raça “Fox 
Paulistinha”.

A auxiliar estava com a ca-
chorrinha de 12 anos em frente 
da sua residência quando o 
pitbull do vizinho que estava no 
imóvel da frente atacou. Se-
gundo ela, os donos do pitbull 
estavam com ele sem coleira e 
focinheira do outro lado da rua.

A mulher disse a polícia que 
no intuito de defender sua ca-
chorra segurou ela nos braços 
e recebeu mordidas nas mãos 
da própria cachorra que estava 
agitada, com medo e querendo 
fugir.

Com o ataque do Pitbull 
a cachorra da mulher teve 
algumas lesões e precisou ser 
levada a uma clínica veterinária 
onde está internada. A mulher 
relatou que teve uma despesa 
de R$1 mil na clínica. “Ela está 
em tratamento, levei em uma 
excelente clínica, fez satura-
ções, perdeu massa muscular 
e alguns nervos”, conta.

A dona da cachorrinha ain-
da disse que não sabe se sua 

cachorrinha vai conseguir re-
cuperar o movimento da pata. 
“O pitbull pegou na perna dela 
porque eu levantei ela com o 
peito mas ele conseguiu mor-
der”, lamenta.

Ela ainda disse que o tempo 
todo eu segurou a cachorrinha 
no colo. “Foram uns 6 minutos 
de agonia, algumas pessoas aju-
dando, para ele não estraçalhar 
ela”, relembra.

Ela também procurou aten-
dimento médico devido as mor-
didas que sua cachorra lhe deu 
na mão, sendo atendida no 
Hospital de Base. “Levei alguns 
pontos no dedo por conta das 
mordidas nas duas mãos no 
meio do rolo todo”, conclui.

A dona da cachorrinha ainda 
ressalta que os vizinhos até o 
momento não a procurou para 
falar sobre o ocorrido.

O caso foi registrado na Cen-
tral de Flagrantes como omissão 
cautela na guarda e condução 
animais.

Janaína PEREIRA 

Consultora ameaçada 
pelo ex recebe mensagem 

de vídeo íntimo vazado

Uma consultora de empre-
sas de 21 anos moradora do 
bairro Cidade Nova, em Rio 
Preto, está recebendo amea-
ças do ex namorado e da atual 
companheira dele. Segundo a 
vítima, ela teve um relaciona-
mento de 6 meses com o ex e 
se separaram faz dois meses.

A jovem disse a polícia 
que recentemente também 
recebeu uma mensagem via 
whatsapp de um número DDD 
98 onde uma pessoa não 
identificada faz ameaças di-
zendo que recebeu vídeos e 
fotos íntimas dela nua envia-
das pelo ex namorado e atual 
namorada dele, dizendo que 
ela era garota de programa.

A vítima foi orientada a 
salvar os prints das mensagens 
com as ameaças e qualquer 
outro constrangimento que 
sofrer em um CD, DVD ou 
pendrive e entregar cópia na 
DDM – Delegacia de Defesa 
da Mulher para apuração dos 
fatos, bem como tem o prazo 
de seis meses para compa-
recer na delegacia caso te-
nha interesse em representar 
contra o ex namorado e atual 
namorada dele.

Segundo a mulher, o ex 
namorado começou a se re-
lacionar com uma moça que 

ela não soube dizer nome, 
mas que em um perfil da rede 
social da moça está como 
“Meliodas” e que os dois para 
sua surpresa passaram a ame-
aça-la e persegui-la.

A consultora de empresas 
afirmou a polícia que recebe 
ameaças constantemente, 
tendo inclusive recebido liga-
ções e mensagens do ex na-
morado e da atual namorada 
dele, sendo necessário bloque-
ar os dois para ter sossego.

A vítima ainda relata que as 
ameaças continuam e pelas 
redes sociais e por novos nú-
meros de telefones, após ela 
bloquear os dois.

O caso foi registrado como 
ameaça, injúria e violência 
doméstica.

Janaína PEREIRA 
Divulgação Arquivo DHOJE

VIZINHOS

Um aposentado de 74 anos 
está sendo ameaçado por vizi-
nhos por conta de reclamações 
de barulho. Segundo o boletim de 
ocorrência, o idoso mora no bair-
ro Mansour Daud em Rio Preto.

O aposentado reclama do ba-
rulho de seus vizinhos dos fundos 
onde moram ciganos e relatou 
que sempre teve problemas 
com eles relacionado a festas e 
barulho, que não consegue as-
sistir televisão e sequer conversar 
dentro de sua casa.

A vítima disse que recente-
mente acionou a polícia militar 
que compareceu ao endereço 
na Rua Guarabed Karabashian e 
conseguiu apaziguar por alguns 
dias o barulho do som alto na 
residência dos ciganos.

O aposentado disse ainda que 
no último domingo (7) encontrou 
uma faca em seu quintal que 
estava com a ponta da lâmina 
quebrada e que provavelmente 
foi arremessada da casa dos 
fundos pelos ciganos, fato que 
gerou medo na vítima alegando 
que sua neta de oito meses de 
idade fica no quintal e na parte 
externa da casa.

O aposentado acredita que a 
faca que jogaram no seu quintal 
pode ser uma “resposta” dos  
ciganos por ele ter chamado a 
polícia.

Não é a primeira vez que o 
idoso encontra objetos em seu 
quintal, segundo ele em outras 
ocasiões achou uma bola de 
futebol, sapato feminino platafor-
ma de madeira, cueca com fezes.

Idoso reclama 
de ciganos e é 

ameaçado

Janaína PEREIRA 
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Por um período maior que todos poderiam imaginar, 
convivemos com as consequências impostas pela pan-
demia. Restrição domiciliar, isolamento e distanciamento 
social, medidas de segurança sanitária e dificuldades so-
cioeconômicas exemplificam apenas algumas mudanças 
a que todos fomos submetidos desde que o Coronavírus 
aterrissou em nosso país.

A classe médica e multiprofissional demonstrou supe-
ração e esforço digno de reconhecimento no combate à 
proliferação viral, diminuindo dentro do possível as com-
plicações decorrentes da presença do vírus em nosso 
organismo. 

A maior expectativa para 2021 concretizou-se com o 
início da campanha de vacinação. Independente de qual 
vacina o indivíduo recebeu, o importante é que o processo 
de imunização populacional teve o pontapé inicial, priori-
zando aqueles que estão na linha de frente do combate 
ao Coronavírus e recentemente a todos os profissionais 
da saúde e aos idosos acima de 90 anos.

Muitos pacientes conseguiram sobreviver à internação 
hospitalar em decorrências das complicações respirató-
rias. Outros são portadores do vírus, mas mantiveram-se 
estáveis e não sofreram com a preocupação de acordar 
em um leito de unidade de terapia intensiva.

Vivemos atualmente o início da era pós-Covid, um pro-
cesso paulatino caracterizado pelo controle da transmis-
sibilidade viral e pela imunização em massa. Em relação 
à saúde, é necessário preocupar-se neste período após 
a infecção viral ou após a internação hospitalar devido à 
Covid-19?

A resposta é SIM, devemos manter a vigilância em es-
pecial quando nos referimos ao nosso sistema circulatório. 
Estima-se que aproximadamente 10% a 20% dos pacien-
tes positivos para Covid-19 podem apresentar alguma 
manifestação ainda não conhecida ou até mesmo algum 
sintoma tardio relacionado à presença do Coronavírus no 
organismo.

Especificamente no sistema circulatório existe um ris-
co significativo de eventos trombóticos tanto nas artérias 
quanto nas veias do nosso corpo. O Coronavírus estimula 
gatilhos sistêmicos que favorecem o processo de formação 
de coágulos de sangue e trombos em nossa circulação, 
predispondo a trombose venosa, trombose arterial e em-
bolia pulmonar.

A trombose venosa, se não diagnosticada e tratada 
corretamente, evolui para o quadro clínico de embolia 
pulmonar, com risco de insuficiência respiratória, especial-
mente em um pulmão já com sinais de comprometimento 
devido à inflamação decorrente da agressividade viral. 
A trombose arterial, por outro lado, aumenta o risco de 
comprometimento da circulação dos membros inferiores, 
com risco até mesmo de perda do membro.

Felizmente, a avaliação do sistema circulatório pode 
ser realizada de maneira minimamente invasiva e eficaz 
no próprio consultório do cirurgião vascular. Oriente seus 
amigos e familiares a manter o acompanhamento médico, 
mesmo após receber alta hospitalar devido ao Coronavírus. 
Os pacientes do grupo de risco (cardiopatas, diabéticos, 
obesos, imunodeprimidos e hipertensos) apresentam 
maior risco de complicações, mesmo após o processo de 
vacinação.

Para mais informações sobre a saúde vascular, acesse 
o site www.drsthefanovascular.com.br. 

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

Acompanhamento 
médico pós-Covid

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR
Divulgação

COVID-19

Desde que a vacinação 
teve início em São José do Rio 
Preto 22.763 pessoas já foram 
imunizadas na cidade, segundo 
os dados disponibilizados pelo 
Vacinômetro nesta quarta-feira 
(10), até às 17h. No mesmo 
período, a Secretaria de Saúde 
contabilizou 3.983 novos ca-
sos de Covid-19 no município. 
Com isso, Rio Preto tem uma 
proporção de aproximadamen-
te seis pessoas imunizadas 
para cada caso da doença 
registrado no período.

O ritmo da imunização no 
município está acima da média 
do Estado de São Paulo, que 
tem quatro vacinados para 
cada novo caso confirmado. 
Rio Preto é a quinta cidade 
com mais imunizações, tendo 
sido ultrapassada pro Guaru-
lhos recentemente.

“A nossa estratégia de imu-
nização está sendo condizente 
com os protocolos propostos 
e até o momento a nossa 
avaliação sobrea vacinação é 
positiva”, afirmou a gerente de 
imunização, Michela Barcelos.

Na quinta-feira, o município 
inicia a aplicação da segunda 
dose da vacina em profissio-
nais de hospitais e de unidades 
de atendimento de síndromes 
respiratórias. Mesmo imuni-
zados, Michela alerta sobre 
a importância de continuar 
seguindo as regras de distan-
ciamento social e utilização de 
máscara.

Rio Preto tem 6 vacinados 
para cada caso confirmado

“Nenhuma vacina é 100% 
eficaz e a segunda dose não 
é um passaporte para deixar 
de tomar os cuidados. Mesmo 
depois de receber a vacina, 
o nosso corpo demora de 10 
a 15 dias para ter o estímulo 
necessário para se proteger”, 
afirmou Michela.

A vacinação de acamados 
de 85 a 89 anos foi anteci-
pada para essa quarta-feira 
(10) devido a chegada de mais 
10.831 doses nesta semana. 
Na segunda-feira, 15, a Swift 

reabre para a vacinação da se-
gunda dose dos demais profis-
sionais de saúde. O horário de 
funcionamento continuará de 
10h às 18h e será necessário 
apresentar documento de iden-
tidade e o cartão de vacinação, 
com o registro da primeira dose. 
É importante observar a data 
da primeira dose, visto que a 
segunda será aplicada somente 
a partir de 21 dias após a pri-
meira. Profissionais de saúde 
que foram imunizados com a 
vacina Oxford/AstraZeneca só 

vão receber a segunda dose 90 
dias após a primeira.

Amanhã - As prefeituras 
de Rio Preto e de Mirassol 
anunciaram nesta quarta-feira 
(10) que vão seguir o Governo 
de São Paulo e antecipar a 
vacinação em idosos com mais 
de 85 anos. Pelo cronograma 
inicial, a vacinação deveria ser 
na segunda-feira (15), mas 
com a decisão, a imunização 
já terá início nesta sexta-feira 
(12) em ambos os municípios.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto tem seis pessoas vacinadas, em média, para cada caso confirmado de Covid

COVID

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quarta-feira (10) mais quatro 
óbitos por Covid-19 no mu-
nicípio. Com isso, a cidade 
chegou a 1.086 óbitos du-
rante a pandemia, sendo 164 
somente em 2021. A taxa de 
letalidade é de 2,5%.

Foram confirmados tam-
bém mais 97 casos da do-
ença, sendo que 81 foram 
diagnosticados por exame 
PCR (infecção recente) e 16 
por teste sorológico (infec-
ção antiga). No total, são 
43.319 casos registrados, 
sendo 3.460 em profissionais 
da saúde. Considerando ape-
nas os dados deste ano, são 
8.556 casos já contabilizados.

Nas últimas 24 horas, 
mais 175 pessoas se recupe-
raram da doença, totalizando 
39.690 curados, o equiva-
lente a 91,6%. O coeficiente 
de incidência 9.403 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Atualmente, o município 
conta com 207 pacientes 
internados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
sendo 93 em UTI e 114 em 
enfermaria. Dentre os casos já 
confirmados com coronavírus 
são 124 internações, com 64 
na UTI e 60 na enfermaria. 
Segundo o Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Da-
dos e Estatísticas), a taxa de 
ocupação nos leitos de UTI da 
região está em 61,1%.

Mais 4 
mortes em 
24 horas

Vinicius LIMA

Divulgação

OLIMPIA

Um terço da população já fez teste

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto divulgou nesta quarta-feira 
(10) que o município chegou 
a marca de 150.748 testes 
realizados contra a Covid-19, o 
equivalente a quase um terço 
da população rio-pretense. O 
número de testados é o equi-
valente a 87,7% do número de 
pacientes com sintomas gripais 
atendidos (171.881). Dentre os 
testes realizados, 107.429 de-
ram negativo (71,2%) e 43.319 
positivo (28,8%).

Os dois testes utilizados no 
município são o PCR e o teste 
sorológico. Dentre os casos 
confirmados de Covid-19 nos 
últimos sete dias, 926 foram 
identificados por exame PCR 
e 107 por teste sorológico. A 
médica patologista clínica do 
Ultra-X, Maria Gabriela de Lucca, 
explicou a diferença dos exames.

“O exame padrão-ouro para o 
diagnóstico da Covid-19 é o PCR. 
Este exame mostra se há presen-
ça do vírus através da análise de 
material genético -secreção naso 
e orofaringe – coletado através 
de um cotonete. O PCR deve ser 
realizado nos primeiros dias de 

aparecimento dos sintomas. A 
sorologia (IgG ou anticorpos to-
tais) apenas informa se a pessoa 
que teve a doença desenvolveu 
anticorpos. Esse exame deve ser 
realizado após 14 dias do início 
dos sintomas e não serve para 
diagnóstico”, afirmou.

Ela ainda explica qual exame 
realizar ao sentir sintomas. “Ao 
perceber sintomas de Covid-19, 
o mais indicado é fazer o exame 
o PCR para confirmar ou não 
a doença. Além disso, evitar 
aglomerações e continuar com 

Vinicius LIMA

Divulgação

Mais de 150 mil pessoas já fizeram teste da Covid em RP

o uso de máscara e álcool em 
gel”, comentou Maria.

Vale ressaltar que o municí-
pio ainda realizou 26 mil testes 
sorológicos durante o inquérito 
realizado no mês de novembro, 
sendo que 3.585 foram positi-
vos. Os número ainda estão em 
análise, pois existem resultado 
com duplicidade e deverão ser 
acrescentados ao boletim diário 
após a conclusão do estudo, 
que visa identificar a extensão 
da transmissão da doença em 
Rio Preto.

Idosos acima de 85 serão 
imunizados a partir de hoje

Dando sequência à imuni-
zação contra a Covid-19 em 
Olímpia, o município irá adian-
tar a vacinação dos idosos 
de 85 a 89 anos, com início 
já nesta quinta-feira (11). A 
medida foi adotada tendo em 
vista a chegada de mais doses 
da Coronavac.

Desta forma, assim como 
para a faixa etária acima de 
90 anos, a aplicação ficará dis-
ponível no sistema drive-thru 
(sem sair do carro), na Avenida 
dos Olimpienses. Além disso, 
os idosos também poderão 
procurar o CRI – Centro de Re-
ferência do Idoso. Em ambos 
os locais, o funcionamento é 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h. Para receber a 
dose, é necessária a apresen-
tação de um documento oficial 

com foto e o CPF.
Os idosos acamados ou 

com mobilidade reduzida po-
dem solicitar o agendamento 
para a vacinação a domicílio 
com a Divisão de Atenção 
Básica, pelo telefone (17) 
3279-1400 – Ramal 9. No ato, 
os respectivos cuidadores tam-
bém podem receber as doses.

2ª dose - O município dará 
início ainda, a partir desta 
quinta (11), à aplicação da se-
gunda dose para os que foram 
imunizados com a Coronavac. 
A vacinação contemplará os 
profissionais de saúde e idosos 
de instituição de longa perma-
nência, que foram os primeiros 
a ser vacinados.

Os profissionais já imuni-
zados devem se dirigir ao ARE 
(Postão), de segunda a sexta, 
das 8h às 16h, respeitando 

o intervalo entre 21 e 28 
dias da aplicação da primeira 
dose. Para receber a vacina 
de reforço, deve apresentar 
documento oficial e o cartão de 
vacinação entregue na primeira 
imunização.

Já os trabalhadores da linha 
de frente da UPA, Santa Casa 
e Abrigo São José, bem como 
os idosos do abrigo, serão va-
cinados nos respectivos locais, 
pela equipe volante da secre-
taria de Saúde, que irá até as 
instituições.

Da REPORTAGEM Divulgação
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A novela da volta às aulas 
ganha mais um capítulo nesta 
quarta-feira (10). A Apeoesp 
realizou uma assembleia po-
pular virtual contra a volta às 
aulas presenciais no Estado 
de São Paulo.

Além dos professores, 
várias entidades públicas 
decretaram o apoio à greve, 
dentre elas Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
em Educação, Fórum Estadual 
de Educação, Federação dos 
Trabalhadores em Educação 
do Estado de São Paulo, Cen-
tral Única dos Trabalhadores, 
Central dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras, Inter-
sindical – Central da Classe 
Trabalhadora, Sindicato dos 
Funcionários e Servidores 
da Educação de São Paulo, 
Sindicato dos Supervisores de 
Ensino do Magistério Oficial no 
Estado de São Paulo, União 
dos Estudantes Secundaris-
tas de Piracicaba e, claro, a 
própria Apeoespe.

Em nota, todas essas enti-
dades manifestaram o apoio. 
“Nós, representantes das en-
tidades citadas acima, vimos 
a público manifestar irrestrito 
apoio aos professores da rede 
estadual de ensino de São 
Paulo, que continuam em 
greve sanitária em defesa da 
vida, contra a insanidade da 
volta às aulas presenciais em 
meio a uma pandemia que já 
matou mais de 233 mil brasi-
leiros e brasileiras”, diz a nota.

De acordo com informa-
ções da Apeoesp, o percen-
tual de comparecimento de 
estudantes se mantém em 
torno de 5%, quando o go-
verno queria algo entre 35% e 
70%. O Sindicato já registrou 
em 123 escolas, 243 casos 
de Covid-19 nos últimos dias. 
As subsedes da APEOESP e 
os professores estão exigindo 
que todas essas unidades 
sejam fechadas e entrem em 
trabalho remoto imediatamen-
te. Estão, inclusive, recorren-
do ao Ministério Público para 
que isso ocorra.

Apeoesp fala 
em insanidade 
volta às aulas

Andressa ZAFALON 

Divulgação

A-4

78% dos professores optam por greve; pais 
criam abaixo-assinado por aula presencial
O Sindicato dos Professores 

de Rio Preto que representa 
docentes das escolas privadas, 
creches conveniadas à Prefeitu-
ra, ensino superior e Sesi e Se-
nai fez uma assembleia virtual 
na terça-feira (9) e decidiu pela 
deliberação da greve a partir 
desta sexta (12).

Segundo a Diretora do 
Sinpro (Sindicato dos Pro-
fessores), Professora Letícia, 
78% dos votos dos professores 
foram a favor da greve para 
atividades laborais presenciais 
com a manutenção do trabalho 
remoto. A greve reivindica o 
trabalho remoto para se obter 
o controle da pandemia e a 
segurança para poder voltar ao 
trabalho presencial.

“Toda a Educação Básica 
tem o direito de aderir à greve, 
porque foi uma deliberação 
soberana. Mas essa greve é 
somente da Educação Básica, 
ou seja, não vale para o ensino 
superior privado”, explica.

O Sindicato divulgou um 
vídeo onde recrimina veemen-
temente o retorno das aulas 
presenciais e explica os moti-
vos. “Ninguém quer as crianças 
fora das escolas, ainda mais 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br
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por tanto tempo. Nós somos 
os primeiros a sentir saudade 
delas, mas, voltar agora é uma 
irresponsabilidade e é perigoso. 
Alguns podem argumentar: mas 
bares e shoppings estão aber-
tos, porque as escolas devem 
permanecer fechadas? A gente 
não pode argumentar em cima 
de um erro”, diz trecho do vídeo.

Letícia ainda continua. “Co-
brar do governo, dos grandes 
empresários, dos banqueiros e 
do Congresso é uma tarefa da 
nossa classe e nós não vamos 
pagar com a nossa vida essa 
conta que não é nossa. Aula 
presencial só com vacina e com 
controle da pandemia”, finaliza.

Escolas Municipais - Em 
contrapartida, as escolas muni-
cipais de Rio Preto se mantém 
somente com as aulas remotas, 
o que está gerando desconforto 
em alguns pais e responsáveis, 
por isso, eles criaram um ma-
nifesto virtual de apoio à ação 
popular pela reabertura das 
escolas.

Foi feito também um Insta-
gram com o nome @escolasa-
bertas.riopreto, que já tem mais 
de mil seguidores, justamente 
para divulgar este manifesto 
virtual aliado à posts que decla-
ram o apoio no retorno às aulas 

Pais criam abaixo-assinado virtual e Instagram cobrando 
volta as aulas presenciais

presenciais.
O grupo gerou um abaixo-as-

sinado on-line que conta com 
uma nota explicando os motivos 
de serem a favor deste retorno 
presencial.

Em um trecho da nota, eles 
alegam que a escola é serviço 
essencial. “Somos pais e ci-
dadãos que acreditam que a 
Escola é serviço essencial, pois 
promove, além do aprendizado, 
o bem estar físico e psíquico 
da criança e do adolescente, 
sendo esta uma responsabili-
dade do Governo, Município e 
da família”.

“Sabemos que no início da 

pandemia havia uma incerteza 
e dificuldade de lidar com o 
vírus, por isso, foi determinado 
o fechamento de todas as es-
colas a fim de conter o avanço 
da doença e evitar o colapso 
do sistema de saúde. No en-

tanto, passaram-se 11 meses 
e muitos avanços, estudos e 
pesquisas médicas e científicas 
comprovam que as crianças se 
infectam menos e raramente 
transmitem o Covid-19”, diz a 
nota do abaixo-assinado.

Toda a Educação 
Básica tem o 

direito de aderir à 
greve, porque foi 
uma deliberação 

soberana

“

”

FUTEBOL
Rio Preto anuncia 
mais novidades

 do elenco

O Rio Preto segue anun-
ciando novidades no elenco 
para a disputa da Série A3 
do Campeonato Paulista. 
Mais dois jogadores se jun-
taram aos outros 19 atletas 
da equipe nesta semana. O 
Jacaré voltou as atividades no 
último dia 2.

O goleiro Lúcio, 30 anos, 
foi um dos reforços que che-
garam ao clube. O arqueiro 
tem passagens pela Portugue-
sa, São Paulo-RS e Caxias do 
Sul. O jogador também atuou 
no futebol europeu, jogando 
pelo Gil Vicente de Portugal. 
Seu último clube foi o Interna-
cional de Santa Maria.

A outra novidade foi o 
retorno do meio-campista 
Gabriel Tota, 19 anos, que 
jogou a Série A3 e a Copa 
Paulista pelo Esmeraldino no 

ano passado. Revelado pelo 
Novorizontino, o jogador foi 
novamente emprestado pelo 
Tigre e será um dos rema-
nescentes da campanha de 
2020.

O presidente do Rio Preto, 
José Eduardo Rodrigues, falou 
com os jogadores e comissão 
técnica antes do treino desta 
quarta-feira (10). “Esse con-
tato é importante para ficar 
próximo aos atletas e da co-
missão técnica parta integrar 
esse espírito vencedor. O Rio 
Preto vai disputar a Série A3 
não para participar, mas para 
vencer. Estamos trabalhando 
discretamente, sem grandes 
promessas, mas garanto a 
torcida que se esse time der 
liga, esse será seguramente o 
nosso ano”, afirmou.

A estreia do Jacaré será 
no dia 6 de março contra o 
Votuporanguense em casa.

Vinicius LIMA 

Rio Preto anuncia mais novidades do elenco

Guilherme BATISTA
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Sindicato das Instituições Benefi centes, Filantrópicas e 
Religiosas de São José do Rio Preto

Edital de Convocação

Ficam convocadas as Entidades Benefi centes, Filantrópicas 
e Religiosas sediadas nas cidades de Adolfo, Altair, Álvares 
Florence, Américo de Campos, Aparecida D’Oeste, Aurifl a-
ma, Bady Bassit, Bálsamo, Buritama, Cardoso, Catanduva, 
Catiguá, Cedral, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, 
Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, 
General Salgado, Guapiaçu, Guaraci, Guarani D’Oeste, 
Guzolândia, Ibirá, Icem, Indiaporã, Irapuã, Itajobi, Jaci, Jales, 
José Bonifácio, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, 
Mendonça, Meridiano, Mira Estrela, Mirassolândia, Monções, 
Monte Aprasivel, Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova 
Aliança, Nova Granada, Nova Luzitânia, Novo Horizonte, 
Olímpia, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Palmeira D’Oes-
te, Paranapuã, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pereira Barre-
to, Planalto, Poloni, Pontes Gestal, Populina, Potirendaba, 
Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa Albertina, Santa Clara 
D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D’Oeste, Santana da 
Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, 
São José do Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, Sud Me-
nuci, Tabapuã, Tanabi, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, 
Uchoa, União Paulista, Urânia, Urupês, Valentim Gentil e 
Votuporanga para Assembléia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 17 de Fevereiro de 2021, na própria sede 
do SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, 
FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – SINBFIR, sito a Rua Orsini Dias de Aguiar, n. 186, 
Jardim Alvorada, CEP. 15.020-070, próximo ao bairro Alto 
Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, às 16:30 horas em primeira convocação e, em 
segunda convocação às 17:00. A mesma Assembléia Geral 
e Extraordinária será realizada no dia 18 de Fevereiro de 
2021, no CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, sito à 
Rua Tibagi, n° 3071, Patrimônio Novo, na cidade de Votu-
poranga, Estado de São Paulo,  às 16:30 horas em primeira 
convocação e, em segunda convocação às 17:00, a reunião 
será presencial, respeitando o distanciamento social e as 
regras de ouro, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, 
para tratar da seguinte Ordem do Dia – Exame, Discussão e 
Aprovação da Pauta de Reivindicações da Categoria Profi s-
sional, representada pelos Sindicato dos Empregados em 
Turismo e Hospitalidade de São José Do Rio Preto e Região/
SETH,  Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Institui-
ções Benefi centes, Religiosas e Filantrópicas no Estado de 
São Paulo/ SINDBENEFICENTE–SP, Sindicato dos Empre-
gados em Edifícios, Condomínios e Empregados em Turis-
mo e Hospitalidade de Araçatuba e Região/ SEECETHAR 
e Sindicato dos Empregados  em Turismo e Hospitalidade 
de Votuporanga e Região, com data base em 01.02.2021; 
Exame, Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações 
da Categoria Profi ssional, representada pelos Sindicato dos  
Técnicos e Auxiliares em Radiologia de São José do Rio 
Preto e Região/SINTAR, com data base em 01 de dezem-
bro de 2020; Exame, Discussão e Aprovação da Pauta de 
Reivindicações da Categoria Profi ssional, representada pelo 
Sindicato dos Enfermeiros dos Estado de São Paulo/SEESP, 
com data base em 01 de setembro 2.020; Exame, Discus-
são e Aprovação da Pauta de Reivindicações da Categoria 
Profi ssional”, representada pelo Sindicato dos Professores 
de São José do Rio Preto/SINPRO, São José do Rio Preto, 
com data base em 01.03.2021. São José do Rio Preto, 11 de 
Fevereiro de 2.021. Jaime Marques Rodrigues – Presidente.

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, associação inscrita no CNPF/MF sob nº 59.987.651/0001-
60, com sede na Av. Engenheiro Antonio Tavares Pereira Lima, 900, Jardim Primavera,
em São José do Rio Preto-SP, neste ato através de Luiz Donizette Prieto, em cumprimen-
to ao determinado na r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, pro-
cesso nº 0022665-33.2020.8.26.0576, em trâmite perante o Juízo de Direito da 6ª Vara
Cível, desta comarca, e, em conformidade com seus artigos 26 e 28, do Estatuto Social,
CONVOCA todos os associados aptos a votarem e serem votados para se reunirem em
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 1º DE MARÇO DE
2021, ÀS 18:30 HORAS, na sede social do Clube, localizada na Av. Engenheiro Antonio
Tavares Pereira Lima, 900, Jardim Primavera, em São José do Rio Preto-SP, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ELEIÇÃO GERAL TRIENAL DOS MEMBROS ELETIVOS E SUPLEMENTOS DO CON-
SELHO DELIBERATIVO DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, PARA O PERÍODO 2017/
2020, em cumprimento ao determinado na r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito
da 6ª Vara Cível desta comarca, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo
nº 0022665-33.2020.8.26.0576.

Nos termos do artigo 27 do Estatuto Social, a Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á:
a) As 18:30 horas, em primeira convocação, com a presença de no mínimo 1/2 (metade)
dos associados com direito a voto;
b) As 19:30 horas, em segunda convocação, sendo válidas as deliberações ali tomadas
pela maioria dos associados com direito a voto presentes.
CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS:
1) Somente terá direito a voto na Assembleia Geral os associados contribuintes que esti-
verem em dia com as contribuições devidas, através de lista que será afixada no local da
votação, ou comprovação da condição de associado contribuinte e pagamento de todas
as mensalidades em atraso, a ser apresentada no momento da votação, ou, ainda, das
demais categorias de associados aptas a votarem, mediante prévio recadastramento;
2) Em conformidade com o artigo 71, do Estatuto Social, para o preenchimento de todos
os cargos eletivos, os candidatos deverão constituir-se em chapas, uma para cada poder,
inclusive com a indicação dos suplentes, as quais deverão ter denominações a serem
registradas na secretaria do clube em até cinco dias antes da assembleia geral eletiva,
mediante recibo de entrega dos documentos (autorização dos candidatos com firma reco-
nhecidas e acompanhadas de requerimentos assinados por pelo menos 10 (dez) associ-
ados com direito a voto), observada a determinação judicial de participação das chapas
“Sempre América” e “Novo América”;
3) Em conformidade com o artigo 72, do Estatuto Social, o secretário geral, em 24 horas
após a entrega de inscrição de cada chapa, notificará o representante da chapa inscrita
sobre eventuais irregularidades formais, ou impossibilidade de eleição de membros, para
que em 24:00 horas seja retificada a irregularidade apontada, sob pena de anulação da
inscrição procedida; e
4) O sistema de votação será através de cédulas, com identificação das chapas concor-
rentes, as quais serão entregues aos associados eleitores, após a comprovação da con-
dição de voto e assinatura da lista de presença;
O presente Edital será afixado na sede do América Futebol Clube e publicado em jornal
local, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social.
São José do Rio Preto-SP, 10 de fevereiro de 2021.

LUIZ DONIZETTE PRIETO
PRESIDENTE DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

Oficiais do
Registro de Imóveis

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. DOUGLAS MARTINS DA SILVA e ERIKA LAPRA-
NO, sendo ELE fi lho de JOÃO DANIEL DA SILVA e de ANA 
ANGÉLICA MARTINS DA SILVA e ELA fi lha de RENATO 
LAPRANO e de MARIA HELENA DE CARVALHO LAPRA-
NO;

2. RAFAEL PINOTTI ALVES e BRUNA ROMANI 
OLIANI, sendo ELE fi lho de ISNAR APARECIDO ALVES e 
de AGLAIR DE FATIMA PINOTTI ALVES e ELA fi lha de AN-
TONIO HELIO OLIANI e de SONIA REGINA MENEZELLO 
ROMANI OLIANI;

3. JÉSSICA FERNANDA RUIZ e LETICIA DE OLIVEI-
RA MACHADO, sendo JÉSSICA fi lha de SILVANA PEREIRA 
RUIZ e LETICIA fi lha de NILTON CEZAR MACHADO e de 
MARIA LIMA DE OLIVEIRA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
10/02/2021.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

DANIEL THIENIO CARDOSO e GABRIELLY MONTEIRO ROMANZINI. Ele, brasileiro, natural 
de Olímpia, Estado de São Paulo, nascido aos quatro (04) de julho de um mil novecentos e noventa e seis (1996), 
com vinte  e quatro (24) anos de idade, atendente, solteiro, filho de JOÃO MESSIAS CARDOSO e de dona 
MARLENE MENDES THIENIO CARDOSO. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, nascida aos  treze (13) de março de dois mil e dois (2002), com dezoito (18) anos de idade, cabeleireira, 
solteira, filha de JOÃO ANTONIO ROMANZINI e de dona ADRIANA ALVES MONTEIRO ROMANZINI.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dez (10) de fevereiro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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A TELEVISÃO NÃO É A VIDA REAL. NA VIDA REAL AS PESSOAS 
DE FATO TÊM QUE SAIR DA CAFETERIA E IR TRABALHAR. 

Sorria, beba muita água e seja feliz!
O MÉDICO HUMBERTO 

Liedtke, ao lado da esposa 
Marina Soubhia, fi lhos, os dou-
tores Igor e Fernanda Liedtke 
e netos, ganhou idade nova 
ontem. Da coluna, os cumpri-
mentos.

DRA. LUCIANA SECCHES 
Freitas, requisitada dentista 
na área de estética oral, da 
Clínica Ateliê da Imagem, na 
Nova Redentora, foi uma das 
convidadas da empresária 
Manuella Bossa, para a inau-
guração Hair Spa by Truss em 
Rio Preto, com a presença da 
apresentadora, atriz e ex-mo-
delo Adriane Galisteu.

O FESTIVAL GINGA: his-
tórias que o corpo conta, 
realizado de forma presencial 
e virtual pela Escola Arcca, 
de São José do Rio Preto/SP. 
O evento acontecerá de 26 
de fevereiro a 07 de março, 
busca popularizar a Capoeira 
Angola, evidenciando seu as-
pecto ancestral, cultural, social 
e político, é realizado através 
da Lei Aldir Blanc.

CAIO URBINATI foi muito 
cumprimentado pelos amigos 
e familiares ontem, quando 
ganhou mais um ano de vida 
bem vividos. Parabéns!  

BRUNO VALENCIO, pecua-
rista, está precisando urgente 
arrendar pasto para gado em 
fazenda de aproximadamente 
400 alqueiros, mas, se tiver 
menos serve também, na re-
gião de Rio Preto. Ligar para 
(17) 99118-4763. João Carlos.

ANO DUVIDOSO. Vacinas 
incertas, novas cepas, re-
médios improváveis e muita 
desinformação. Eis o acaso 
nos governando.

AGENDA POSITIVA. Feve-
reiro só tem 28 dias. E os dois 
últimos caem num fi m de se-
mana. Vamos lá, sorria-- quer 
mais o quê? 

 HAIR SPA. A proprietária da 
TRUSS Cosmetics, Manuella 
Bossa, fez um festão no lan-
çamento do projeto inovador 
Hair Spar. O setor de cosmé-
ticos entrou em ebulição com 
a grande idéia. Infl uenciadores 
estão focado no brilho do 
evento.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Fique por Dentro
Não vai ter Carnaval, nesse final 
de semana, mas vai ter Feira 
de Orquídeas. O Orquidário 
Rio Preto, na Vila Azul, está 
preparando uma feira com 
flores a preços irresistíveis. 
Começa nesta sexta-feira e vai 
até domingo, dia 15. Anote na 
agenda e não perca chance de 
deixar sua casa mais bonita e 
florida.

Tel. (17) 3233-4888

Em Rio Preto
Começa neste sábado, dia 13, o Festival 4R - RipRopRiopReto,
reverenciando artistas rio-pretenses e grandes nomes da cena 
nacional de Hip Hop, ao mesmo tempo que coloca em debate 
temas pertinentes desse segmento artístico nos dias atuais com 
uma série de atividades formativas. O festival será realizado até 
o dia 17 de abril, com recurso do auxílio emergencial da Lei Aldir 
Blanc. O evento tem parceria com a casa de criar.

DiáriodoBob
Ficha técnica. Chateado, mas conformado com o fracasso 

do Palmeiras, o negócio é aproveitar a pandemia e ir pra casa 
mais cedo, pra assistir pelo canal SpotTV, as 15h, o jogo final 
do Mundial de Clubes, entre os Tigres e Bayem de Munique. 
Encaixe perfeito. Com olhos de lince, o prefeito Edinho, que 
se deu muito bem com Márcia Caldas, quando foi vereadora, 
ao transformá-la em Secretaria do Trabalho, acertou na mosca. 
Como “presidenta” do Sindicato dos Comerciários de Rio Preto, 
Márcia está levando muito a sério sua nova tarefa. Pra quem não 
sabe, a sede da secretaria ocupa espaço privilegiado no Shopping 
Cidade Norte.  Conversa afinada. O prefeito Edinho Araújo e 
o presidente da Câmara Pedro Roberto começaram a debater a 
situação dos bares e restaurantes de Rio Preto, no enfrentamento 
à Pandemia. Amanhã haverá um encontro com as partes, no 
gabinete do Secretário de Governo Jair Moretti, para dar-se um 
jeito, mas sem defeito. Sai um entra outra.  Mexida no setor 
de comunicação da Câmara Municipal, anuncia a nomeação da 
jornalista concursada Thaís Machado, na Coordenadoria de 
Comunicação da TV no lugar de Alexandre Gama. Cada um no 
seu lugar. Todos sabem que o secretário de Serviços Gerais, 
Ulisses Ramalho é Cirurgião Dentista por formação , inclusive com 
Consultório Dentário há muitos anos na cidade. Mas desde que 
assumiu a secretaria ele está afastado e fazendo um trabalho 
permanente, dedicando-se a  zeladoria na cidade. Mesmo assim, 
como profissional de saúde, ele recebeu autorização do Conselho 
de Odontologia para receber a vacina, mas preferiu abrir mão do 
seu direito:- “não acho justo não estar linha de frente e tomar 
a vacina na frente de quem mais precisa”. Falar o que?  Pedro 
não para. Ao trocar algumas pedras no tabuleiro da edilidade, o 
presidente Pedro Roberto está pensando em ampliar a atuação da 
comunicação focando cada fez mais as redes sociais e, segundo 
soubemos, Thaís, tem muita experiência nesta área. Alexandre, 
também o grande, concursado que é, manterá o seu papel de 
agente competente no poder legislativo. Quem avisa amigo é. A 
Zara fechou sete lojas no Brasil das 56 que tinha. Reformulação 
administrativa e financeira por conta da pandemia. A Zara tem 
1.200 lojas no mundo e apenas uma em  Rio Preto, no Shopping 
Iguatemi. Na liquidação deste ano, já faltava muita mercadoria. 
Será que o facão vai passar por aqui? Ponto e basta!

Economix Praça 
Shopping
Vai até sábado dia 13, o 
Economix, tradicional ação 
p r o m o c i o n a l  d a s  l o j a s 
do  P raça  Shopp ing .  Os 
descontos variam de 20% a 
70% nas lojas participantes 
e engloba produtos como: 
roupas, calçados, acessórios, 
perfumaria, entre outros. Dessa 
vez, além de poder adquirir os 
produtos diretamente no centro 
de compras, os consumidores 
poderão comprar digitalmente, 
por meio das redes sociais e site 
oficial do mall.

Costureira 
A empresária Selma Nunes 
Mir, diretora da loja MIRNUS 
está contratando costureira 
com prática máquina reta, 
fechadura e elastiqueira. Mais 
detalhes entrar em contato 
com Selma pelo celular (17) 
99649-7080.

Camarote Brahma
O Carnaval mais animado é no 
“Camarote Brahma em Casa!”. 
Se liga aí que a Brahma uniu 
a dupla sertaneja rio-pretense 
Zé Neto & Cristiano com o 
pagode de Zeca Pagodinho 
para não deixar ninguém parado 
na melhor festa do país! No 
próximo sábado, dia 13, a partir 
das 20h30, fique em casa e 
curte no canal oficial Youtube 
e no @Multishow.

henriforne@gmail.com

Festejado 
O famoso cantor sertanejo 
Zé Neto, que faz dupla com 
Cristiano, ganhou festa surpresa 
da esposa Nathália Toscano, 
para comemorar seus 31 anos, 
no Sítio da família na vizinha 
Ipiguá, mas, com todos os 
cuidados da sáude.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Gabrielle Valencio assumiu seus 22 anos no fi nal 
da semana com reunião íntima no Haras Comitiva 

Eldorado em Ipiguá, dos tios e padrinhos os 
pecuaristas João Carlos Teixeira Costa e Rose 

Valencio. Gabrielle está nos preparativos para o 
nascimento do fi lho João Valencio, neste semestre

Psicografi a
O espírito de luz do lendário 
Bob Robert vaticina que o 
apresentador Fausto Silva, não 
vai apenas deixar a Globo no fim 
do ano, mas, também, mudar 
do Brasil. É mais um dos que 
ficaram ricos aqui e vão gastar 
os seus dólares lá fora. 

Refl exologia Podal
Gise le  Mar t i ns  m in i s t ra 
curso novo Forma Estética 
na loja BIOAGE Rio Preto, 
“Reflexologia Podal” – Teoria 
– Prática – Certificado, no dia 
02 de março, das 09 às 18 
horas. Conteúdo Programático: 
Objetos do tratamento reflexo 
terapêutico; estudo anatômico 
e patologias próprias dos pés; 
técnica de pressão desbloqueio 
e massagem localização dos 
pontos reflexos; e manipulação 
básica. Mais detalhes: (17) 
3233-4888.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 560/2020 – Processo n.º 
14.202/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de material espor-
tivo para atender as competições municipais e eventos es-
portivos. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Sessão 
pública realizada on line com início dia 21/01/2021, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: 
AMV COMÉRCIO, PROMOÇÕES E EVENTOS ESPORTI-
VOS E ARBITRAGENS LTDA ME iten 3, 4 e 16; EDUARDO 
J SANTOS & CIA LTDA itens 19, 21, 22, 23, 24, 25; KRIP-
TON INDÚSTRIA E COMÉRCIO  LTDA ME itens 5, 6 e 17; 
O E PEREIRA BRINQUEDOS item 2; RICARDO MARQUES 
ALVES item 5; RODRIGO TOLOSA RICO EPP itens 1, 9, 
14, 15, 18; SILVA & CIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ES-
PORTIVOS LTDA itens 7, 1, 11, 12, 13, 20, 26, 27, 28 e 29. 
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. Fabio Ferreira Dias Marcondes 
- Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2021, PRO-
CESSO 1311/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios para atendimento das unidades escolares da 
rede municipal de ensino e eventual compra por demais 
equipamentos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento.
Fica retifi cado no Edital o item I.2 - Capitulo I do Anexo I – 
Termo de Referência (elaborado pela S.M. de Agricultura 
e Abastecimento). O edital está disponibilizado na nova 
versão no sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo 
e Anexos” à disposição dos interessados. Fica redesignada 
a data de processamento do pregão da seguinte forma: O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/02/2021, às 
08h30min e abertura a partir das 08h31min. Celia Candida 
Faria – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 08/2021 – Processo n.º 
172/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de microesfera 
de vidro para a divisão de Sinalização Horizontal. Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. Sessão pú-
blica realizada on line com início dia 29/01/2021, sendo ad-
judicados os itens à empresa declarada vencedora: FENIX 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (itens 1 e 2). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. Celia Candida Faria 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretá-
rio Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
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° 040/2021, PROCESSO 1396/2021, contratação de 
serviço para locação de equipamento (analisador de gases 
e PH sanguíneo) para a UPA Jaguaré e UBS Fraternidade 
no combate ao covid-19. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/02/2021, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

Contrato: PRE/0156/18 – PREGÃO ELETRONICO 379/2018
Contratada: G.F. DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA
Ficam o representante legal da empresa G.F. DA SILVA 
COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE-
ZA NOTIFICADO a apresentar CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDE-

RAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, tendo em vista a obri-
gatoriedade de serem mantidas as condições de habilitação 
até o término da vigência contratual, nos termos artigo 29, 
inciso III da Lei 8.666/93. Assim, fi ca concedido o prazo de 
10 (dez) dias corridos, contados da publicação nos termos 
do artigo 110 da Lei 8.666/93, fi cando a empresa, na inércia, 
sujeita as penalidades contratuais que podem, inclusive, cul-
minar na rescisão unilateral do contrato. Rosângela Corrado 
Victor – Coordenadoria de Gestão de Contratos – José Fábio 
Gazzola Heredia -Assessor de Secretaria – S.M. ADMINIS-
TRAÇÃO.
COMUNICADO
Contrato: DPL/0003/20 – PROCESSO 119/2020
Contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
Ficam o representante legal da empresa ELEVADORES 
ATLAS SCHINDLER S/A. NOTIFICADO a apresentar CERTI-
DÃO NEGATIVA MUNICIPAL DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS, 
tendo em vista a obrigatoriedade de serem mantidas as 
condições de habilitação até o término da vigência contratu-
al, nos termos artigo 29, inciso III da Lei 8.666/93. Assim, fi ca 
concedido o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da 
publicação nos termos do artigo 110 da Lei 8.666/93, fi cando 
a empresa, na inércia, sujeita as penalidades contratuais que 
podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contra-
to. Rosângela Corrado Victor – Coordenadoria de Gestão 
de Contratos – José Fábio Gazzola Heredia -Assessor de 
Secretaria – S.M. ADMINISTRAÇÃO.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP
NOTA DE EMPENHO Nº 1.407/2021
Fica NOTIFICADO O REPRESENTANTE LEGAL DA EM-
PRESA SUPRAMENCIONADA, para entregar no prazo de 
03 (três) dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade do item constante na Nota de Em-
penho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabele-
cido implicará na aplicação das penalidades administrativas, 
bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos. Fica 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa 
em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. SMS.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
CONTRATO Nº PRE/0146/20
Diante informações recebidas, quanto ao atraso na repo-
sição de postos de trabalho, atrasos nos pagamentos de 
salários e benefícios de seus colaboradores, falta de for-
necimento dos EPI´s e Irregularidade quando verifi cado as 
Certidões de Regularidade do FGTS e de Débitos Relativos 
a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União. 
Considerando previsão contratual nos subitens 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.15, 12.2 e 12.3 do contrato. Fica a 
contratada supramencionada NOTIFICADA DERRADEIRA-
MENTE, para regularizar IMEDIATAMENTE a reposição de 
postos de trabalho, os pagamentos de salários e benefícios 
de seus colaboradores, falta de fornecimento dos EPI´s e 
no prazo de 05 DIAS ÚTEIS, a apresentação regular das 
Certidões de Regularidade do FGTS e de Débitos Relativos 
a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório. Concedemos o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para a empresa em querendo, apresentar 
o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
A inércia ou não cumprimento dos prazos estabelecidos 
implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem 
como a suspensão do direito de licitar e contratar com esta 
administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos. SMS.
COMUNICADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0353/20
PROCESSO 1.865/20 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/20
Trata-se de pedido de reequilíbrio contábil, postulado pela 
contratada West Parts Peças e Lubrifi cantes Eireli EPP 
para elevação do preço dos itens registrados em ATA nos 
percentuais entre 20% à 83%, tendo o Gabinete da Secre-
taria Municipal de Administração apresentado parecer pelo 
indeferimento. Considerando o posicionamento do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, a Justiça e 
a incoerência das razões permissivas em Lei para que tal 
pretensão possa ser atendida pela Administração e ainda, 
os fatos apresentados não se amoldam às hipóteses do art. 
65, II, “d” da Lei 8.666/93. Assim, o pedido da contratada não 
confi gura quebra de equilíbrio econômico fi nanceiro, acolho 
a manifestação da Assessoria do Gabinete, em consequên-
cia, INDEFIRO o pedido da referida contratada. Intime-se e 

Publique-se. ADILSON VEDRONI - Secretário M. Administra-
ção.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 68/2020 – PROCESSO 
1858/2020
Objeto: Graxa e óleo hidráulico ISO 68
Prezado: Considerando que constam em aberto os pedi-
dos 487 e 353/2021 nº 484/2021, cujo prazo de entrega se 
expirou. Considerando que o atraso no fornecimento causa 
transtornos a rotina administrativa; Fica o representante 
legal de empresa IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. , NOTIFICADO, a regulari-
zar a entrega dos produtos, de forma imediata, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis. Assim, fi ca concedido o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação nos 
termos do artigo 110 da lei 8.666/93, fi cando na inércia, su-
jeita as penalidades contratuais que pode, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contato. Publique-se, ADILSON 
VEDRONI - Secretário M. Administração.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 68/2020 – PROCESSO 
1858/2020
Objeto: Óleo Lubrifi cante SAE 5W30
Prezado: Considerando que consta em aberto o pedido nº 
484/2021, cujo prazo de entrega se expirou. Considerando 
que o atraso no fornecimento causa transtornos a rotina ad-
ministrativa; Fica o representante legal de empresa NA ATIVA 
COMERCIAL EIRELI, NOTIFICADO, a regularizar a entrega 
dos produtos, de forma imediata, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis. Assim, fi ca concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da publicação nos termos do 
artigo 110 da lei 8.666/93, fi cando na inércia, sujeita as pena-
lidades contratuais que pode, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contato. Publique-se, ADILSON VEDRONI - 
Secretário M. Administração.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 139/20 – Contrato: PRE/0118/20
Contratada: Desentupidora RP Eireli
Nos termos do art. 65, §1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 2,6897% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 23/20 – Contrato: TOP/0028/20
Contratada: KM & M Engenharia Projeto e Construção Ltda 
Me
Nos termos do art. 65, §1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 48,92761% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 22/20 – Contrato: TOP/0020/20
Contratada: Construtora Rio Obras Comercio de Materiais 
para Construção Eireli
Nos termos do art. 65, §1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 48,16761% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 493/2020
ATA Nº 0112/21
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de resinas odontológicas - Valores 
Unitários – Item 01 - R$95,00; Item 02 – R$95,00; Item 03 
– R$95,00; Item 04 – R$95,00; Item 05 – R$95,00; Item 06 
– R$95,00; Item 07 – R$95,00; Item 08 – R$95,00; Item 09 – 
R$95,00; Item 10 – R$95,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 462/2020
ATA Nº 0113/21
CONTRATADA: AARON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE-
LI
OBJETO: Fornecimento de álcool gel e desinfetante hospi-
talar - Valor Unitário – Item 03 - R$3,70 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 411/2020
ATA Nº 0114/21
CONTRATADA: TRIOMED COM., REPRES. E ASSISTEN-
CIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores 
Unitários – Item 14 - R$36,59; Item 15 – R$39,90; Item 16- 
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R$36,59 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 462/2020
ATA Nº 0115/21
CONTRATADA: INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FAR-
MACEUTICO LTDA
OBJETO: Fornecimento de álcool gel e desinfetante hospi-
talar - Valor Unitário – Item 01 – R$ 12,82 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 411/2020
ATA Nº 0116/21
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores 
Unitários - Item 01 - R$1,83; Item 12 – R$0,37; Item 18- 
R$0,58 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 509/2020
ATA Nº 0117/21
CONTRATADA: SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRE-
LI EPP
OBJETO: Fornecimento de saneantes e fi tas de reagen-
tes para unidades de saúde – Valor Unitário - Item 04 - 
R$250,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2020
ATA Nº 0118/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário - Item 06 - R$0,350 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 523/2020
ATA Nº 0119/21
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO-
ES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais – Valores Unitários - Item 03 - R$95,66; item 
04 – R$118,05 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2020
CONTRATO Nº COC/0012/21
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR-
TICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: Construção de Mini Terminal de embarque 
de ônibus – SMO – Israel Cestari Júnior - Valor Total 
R$3.993.082,55.

DECRETO Nº 18.827
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município;
Considerando o Decreto Estadual 65.502 de 05 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Ofi cial do Estado em 06 de 
fevereiro de 2021;
Considerando a situação epidemiológica atual no Município;
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 7 de março de 2021 o prazo fi xado 
no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de março 
de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 18.586, de 15 
de abril de 2020.
Art. 2º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais 
e de serviços, essenciais e não essenciais, previstos nas 
fases do Plano São Paulo aprovado pelo Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo Decreto 
nº 65.460, de 8 de janeiro de 2021, fi ca regido na forma da 
Deliberação nº 16 do Comitê Gestor de Enfrentamento ao 
Coronavírus, e suas alterações, disponíveis no sítio eletrôni-
co: https://www.riopreto.sp.gov.br/coronavirus/, e por Delibe-
rações ulteriores do referido Comitê.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 8 de fevereiro de 2021.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 10 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 26/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 – 
PROCESSO 53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de 
posto para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina 
comum ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses 
para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 05.02.2021. Valor do acréscimo: R$ 
15.562,30 Valor total: R$ 465.834,06.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 
ELETRÔNICO 01/2021.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisi-
ção de areia e brita.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021
DETENTORA DA ATA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Valor Unitário Registrado: Item 3 R$ 75,00 por m³ ou R$ 
62,50 por tonelada, Item 4 R$ 75,00 por m³ ou R$ 50,00 por 
tonelada, Item 5 R$ 70,00 por m³ ou R$ 46,66 por tonelada 
e Item 6 R$ 69,00 por m³ ou R$ 46,00 por tonelada.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
10.02.2021. 
Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista Júnior.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2021 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO 02/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 02/2021. Con-
tratada: RUCK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada para a exe-
cução de serviços de poda, roçada, capina, manutenção e 
conservação de áreas verdes, em áreas pertencentes e/ou 
de responsabilidade do SeMAE, situadas em vários locais do 
município e distritos de São José do Rio Preto.
Valor: R$ 1.048.968,50  Prazo: 12 meses  
Data da assinatura: 10.02.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 10.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 03/2021 

Data: 10 de fevereiro de 2021.
Nomeia a gestora da parceria do processo de inexigibilidade 
de chamamento público SMAA nº 01/2021.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos termos do Decreto nº 18.730, de 18 de 
novembro de 2020;
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, inciso IV, do Decreto nº 17.708 de 
07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 
23 de fevereiro de 2017 e pelo Decreto nº 17.800 de 29 de 
junho de 2017.
NOMEIA:
Art. 1º - A Servidora pública Sara Guerra Ismael Zanchini, 
responsável pela gestão da parceria do processo de inexi-
gibilidade de Chamamento público SMAA nº 01/2021, para 
concessão de Subvenção Social a Associação Lar São 
Francisco na Providência de Deus, decorrente processo de 
Inexigibilidade de Chamamento público SMAA nº 01/2021, 
em conformidade com a lei 13.019/2014.
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a execu-
ção da referida parceria.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário;
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em
Diário Ofi cial do Município, e arquivada nesta Secretaria 
Municipal de Agricultura e
Abastecimento de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2021.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 04/2021 

Data: 10 de fevereiro de 2021.
Nomeia a comissão de monitoramento e avaliação da par-
ceria do processo de inexigibilidade de chamamento público 
SMAA nº 01/2021
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos termos do Decreto nº 18.730, de 18 de 
novembro de 2020;
Considerando o artigo 2º, inciso XI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, inciso V, do Decreto nº 17.708 de 
07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 
23 de fevereiro de 2017 e pelo Decreto nº 17.800 de 29 de 
junho de 2017.
NOMEIA:
Art. 1º - A comissão de monitoramento e avaliação da parce-
ria do processo de Inexigibilidade de Chamamento públi-
co SMAA nº 01/2021, que concede subvenção social, em 
conformidade com a lei 13.019/2014, os servidores abaixo 
relacionados:
• Claudineia de Fatima Romanzini Delfi no;
• Dayana Gabriella Oliveira Araujo Cussioli;
• Fábio José de Faria
• Felipe Gustavo Dias da Silva
• Lucimeire Aparecida Zaniboni
Art. 2º - Os servidores deverão monitorar e avaliar a execu-
ção da referida parceria.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário;
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em
Diário Ofi cial do Município, e arquivada nesta Secretaria 
Municipal de Agricultura e
Abastecimento de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2021.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Aline Oliveira Baptista Carlos -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento 19/02/2021.
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) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi -
cação via correio e a mesma voltou por motivo de “correios 
devolveu pois CEF indevido”, na data 10/02/2021.
São José do Rio Preto, 10 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

- Josiane Luzia Batista -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), vencimento 17/03/2020.
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) 3201-1318
� 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 02/02/2021.
São José do Rio Preto, 10 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

- Banco Bradesco S/A -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa de Comércio (div 
031) vencimento 14/06/2019.
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) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi -
cação via correio e a mesma voltou por motivo de “correios 
devolveu pois CEF indevido”, na data 10/02/2021.
São José do Rio Preto, 10 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

- Eraldo Cavalcante Guimarães & Cia Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitá-
ria (div 033) vencimento em 21/11/2019.
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) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 05/02/2021.
São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Extrato de portaria n°004/17 GCM de 14 de junho de 2017 
ref. ao  Processo Administrativo Disciplinar 004/17: onde 
averiguou-se eventual ilegalidade na conduta do Guarda 
Civil Municipal ROMULO CESAR TONETI DE CARVALHO 
e nos termos do art. 60 da Lei Complementar Municipal 331 
de 30 de dezembro de 2010 , combinado com o artigo 263, 
parágrafo único da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro 
de 1990, decidiu-se pela aplicação de 2 dias de Suspensão 
ao servidor  ROMULO CESAR TONETI DE CARVALHO
O inteiro teor desta decisão encontra-se a disposição do 
referido servidor público em cumprimento ao contraditório e 
ampla defesa, garantido o direito de recurso dentro do prazo 
legal de 5 dias úteis. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°006/2017 GCM de 02 de Maio de 
2017 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar: onde 
averiguou-se eventual ilegalidade na conduta do Guarda 
Civil Municipal: Rafael Borges Mansini e decidiu-se pelo 
ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 233, I, da Lei 
Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°012/2017 GCM de 07 de Setembro 
de 2017 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 
12/17: onde averiguou-se eventual ilegalidade na conduta 
do Guarda Civil Municipal: Glauber Cesar da Silva Ganzela 
e decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO deste,  com base no art. 
233, I, da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°025/2017 GCM de 06 Dezembro de 
2017 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 025/17: 
onde averiguou-se eventual ilegalidade na conduta do Guar-
da Civil Municipal: Marcio Amantea Martino e decidiu-se pelo 
ARQUIVAMENTO deste,  com base no art. 233, I, da Lei 
Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/CORREGEDORIA/GCM
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do 

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

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

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

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

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

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

Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

7BENS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 1329080 
ALEXANDRE ALVIM CORDEIRO 1180600 
ANDRESSA PIMENTEL DRAGONE 35855693821 3297270 
ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS 
12154913873 3317290 

AUTO POSTO METROPOLE RIO PRETO LTDA 3058310 
BASEFORT SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 
EPP 3479820 

BCAST SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
MULTIMIDIA EIRELI ME 3526420 

BERGAMO COMUNICACAO E MARKETING LTDA 3538060 
BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA 1085830 
BIGS E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 3541760 
BOA TERRA COMERCIO DE LIVROS LTDA ME 1301680 
CAINA MENDONCA ENGENHARIA EIRELI 3545560 
CAIO GOTTARDI HOLLAND ME 3762990 
CASA E COISA COMERCIO UTILIDADES E 
ACESSORIOS LTDA 1334580 

CLAUDIO NAKAYAMA CHAMELETE ME 3318740 
EDUARDO VIANA REMUNDINO 1365610 
FELIPE CRISTIANO DE PAULA FERREIRA 
45078015833 3544900 

FERNANDO GABRIEL NAMI FILHO 1470820 
FRANCISCO BERTELLI RENZETTI JUNIOR 
JÓIAS EIRELI ME 1241980 

GABRIELLE FERNANDA DIAS VALADÃO 
46306771867 3730710 

GLOBAL RIO PRETO TELEFONIA EIRELI 3588460 
HERRERO E BERNARDES LTDA ME 1174200 
JEFFERSON AUGUSTO DE CARVALHO 1180590 
JOAO HENRIQUE REIS 27867235825 3423310 
JULIANA RODRIGUES MORAIS 1237190 
KENIA CARLA CAMARERO DE FELICIO 
HEREDIA 19156787812 3527160 

LIGIA CATARINA CALISTO DA COSTA PALADINI 
PRESENTES ME 3347040 

M C CALHEON COBRANÇAS ME 3418040 
MANOEL GEDEAO BARROS DE ARAUJO 
60244795304 3559470 

MARCIANI DA SILVA MOURA 3506500 
METROPOLE PAULISTA CONVENIENCIAS LTDA 
ME 3208100 

NEUZA APARECIDA GUIMARÃES DA SILVA ME 3463110 
NORTE SUL PROCESSAMENTO DE DADOS 
EIRELI ME 3271510 

PALNIMI COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME 555440 
PAULA SIMONE TUNUNCIO HAIKEL 
26037243808 3403750 

PEREZ & RANGEL RIO PRETO 
ESTACIONAMENTO LTDA ME 3077850 

RADOVIR ANTONIO BRAGA 1455950 
RAIA DROGASIL S/A 3378450 
ROGERIO ZERBINATI VEICULOS 3288550 
ROSANGELA NOVELINI 06480788842 3594780 
SAMUEL GUSTAVO DOS SANTOS 09755448616 3273020 
VALDECIR SIMÃO ANDRIGE 32651264806 3685010 
VICTOR MANUEL DUARTE JUNIOR 3197790 

São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2021.  
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 

NR REQUERENTE PROTOCOLO TIPO DECISÃO
1 Alexandre Rodrigues de Carvalho 202132842 físico DEFERIDO
2 Angela Cristina Correa 202124689 físico DEFERIDO
3 Anna Clara Augusto 202116823 físico DEFERIDO
4 Antonio Honorio do Nascimento 2020276129 físico INDEFERIDO
5 Beatriz Caroline Gonçalves 202118218 físico DEFERIDO
6 Beatriz Caroline Gonçalves 202118221 físico DEFERIDO
7 Beatriz Caroline Gonçalves 202118231 físico DEFERIDO
8 Beatriz Caroline Gonçalves 202118226 físico DEFERIDO
9 Carlos Henrique Vicente de Souza 202130557 físico DEFERIDO

10 Elpidio Soldera 2020246340 físico DEFERIDO
11 Josefa Maria da Silva Landim 202126574 físico DEFERIDO
12 Livia Cal Galeazzi 2020133807 físico DEFERIDO
13 Luis Carlos da Silva 202122343 físico DEFERIDO
14 Rogério Del Arco 202130652 físico DEFERIDO
15 Waldemar Favaron 202115690 físico DEFERIDO

São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 006/2021

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2021. 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança 

Departamento de Fiscalização 
EDITAL SMTTS Nº 05/2021. 

A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, com base no artigo 2º, inciso VII da Lei 
Complementar nº 504/2016, NOTIFICA, com prazo de 30 
(trinta) dias a partir da publicação deste Edital, para que os 
proprietários relacionados abaixo retirem da via pública seus 
veículos que estão caracterizados em estado de abandono nos 
respectivos endereços, sob as penas da Lei.  

PROPRIETÁRIO PLACA LOCALIZAÇÃO 

MICHEL MORAES 
PERES BUQ 1643 

RUA ANIS 
TRABUSSI, 85 - 

SOLO SAGRADO 

MARIA DE 
LURDES PENHA 
FERREIRA EMG 1818 

R. MALAQUE 
KFOURI 

BUCARTER, 1115 
- JOÃO PAULO II 

ROGERIO 
SALGUEIRO DLS 1240 

RUA PARÁ, 664 - 
VILA NOSSA 

SENHORA DO 
CARMO 

TAMIRES 
CRISTINA DIAS 
BASSO COS 2464 

RUA HEITOR 
JACINTO 

GUIMARÃES, 165 - 
JARDIM DAS 
OLIVEIRAS 

ANDERSON LUIS 
DA MONCAO 
CARVALHO ERJ 3612 

RUA MANOEL DE 
FREITAS 

ASSUNÇÃO, 301 - 
JD. PLANALTO 

LUIZ CARLOS 
FARIA MARTINS BNE 9122 

RUA PEDRO 
ALVARES 

CABRAL, 290 - 
PARQUE ESTORIL 

JHON 
KLEVERSON 
OLIVEIRA CXH 5847 

RUA SANTA FÉ 
DO SUL, 3194 - 

ELDORADO 

 

 

CARDOSO 

GISLAINE 
CRISTINA 
FERREIRA DE 
SOUZA CMX 2608 

RUA MARIA 
VETORASSO (EM 
FRENTE AO MRV) 

- RIO DAS 
FLORES 

MARCIO LUIS 
CASTRO LCE 2167 

RUA 19 DE 
JULHO, 319 - VILA 

AURORA 

CARLOS 
ROBERTO DE 
OLIVEIRA DZA 1724 

RUA JOSÉ DA 
SILVA SANTOS, 

718 - 
FRATERNIDADE II 

DANIEL DE 
MOURA VILLALVA DCD 1900 

RUA GIANINO 
KAISER, 856 - 

SÃO FRANCISCO 

JOSE CARLOS 
GARRIDO IBV 3047 

RUA JOAQUIM 
GONÇALVES 
LEDO, 27 - PQ 

ESTORIL 

JOAO GOIVINHO 
DE OLIVEIRA  BUD 9735 

RUA CEL. 
BELCHIOR P. DE 
ABREU, 51 - JD. 
SANTA MARIA 

Atenciosamente, 
MARCELO NOMINATO DO AMARAL 

Inspetor Fiscal de Posturas 
 

 

 

São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2021. 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança 

Departamento de Fiscalização 
EDITAL SMTTS Nº 06/2021. 

A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, com base no artigo 2º, inciso VII da Lei 
Complementar nº 504/2016, NOTIFICA, com prazo de 30 
(trinta) dias a partir da publicação deste Edital, para que os 
proprietários dos veículos relacionados abaixo retirem da via 
pública os mesmos que estão caracterizados em estado de 
abandono nos respectivos endereços, sob as penas da Lei.  

MODELO PLACA LOCALIZAÇÃO 

CORCEL II, CINZA BLM 904 

RUA JUSTINO DE 
CARVALHO ESQ 

RUA JOÃO 
FELICIANO DE 

FARIA, JD 
FUSCALDO 

FIESTA PRATA DFJ 9379 

RUA VALDOMIRO 
PERINI, 1043 - 

LUZ DA 
ESPERANÇA 

CAMINHONETE 
BRANCA SEM PLACA 

RUA ISABEL 
RIBEIRO ATTAB 
,PROX 66 - PQ 
INDUSTRIAL 

FIAT PRATA CGO 7622 

RUA JOSÉ 
MULATI, 1377 - 

JD. NUNES 

VW/ LOGUS 
PRATA BST 5304 

RUA JONAS 
RODRIGUES, 272 

- PARQUE DA 
CIDADANIA 

VW/ BRASILIA 
AMARELA CND 4915 

RUA DOLORES G. 
VICTORASSO ( 

ENTRE 
R.LEONIDAS DA 

C. VIANA E R. 
SALIM ELIAS) - JD 

 

 

ANTUNES 

FIAT 147 VERDE 

ACT 3098 

RUA PEPPINO 
AGRELLI, 705 

(OPOSTO) - JD. 
HENRIQUETA 

HAFEI RUIYI 
PICKUP BRANCA ERH 7258 

RUA JOSÉ 
STERNIERI, 362 
(OPOSTO) - PQ 
DAS AROEIRAS 

Atenciosamente, 
MARCELO NOMINATO DO AMARAL 

Inspetor Fiscal de Posturas 
 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Portaria n.º 2.992, de 09 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 cumprimento ao inciso I, do artigo 2.º, da Lei 
Federal 152/2015, fi ca dispensado das funções de Executor 
de Serviços Gerais o Sr. LUIZ ROSSI, portador do RG n.º 
3.420.252 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 073.601.938-34. 
Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos à data de 01/02/2021, revo-
gando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 
1.779, de 1.º de fevereiro de 2010. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 09 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

O MUNICÍPIO DE CEDRAL, entidade de direito público interno, 
inscrito no CNPJ n. 45.093.663/0001-36, representado pelo 
Prefeito Municipal Sr. PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, 
no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a 
Lei Municipal n. 1.761, de 30 de novembro de 2001, bem como 
conforme Portaria n. 2.988, de 02 de fevereiro de 2021, faz 
saber que, visando dar cumprimento à legislação anteriormente 
citada, especifi camente ao artigo 1º que dispõe: “Fica o Poder 
Executivo autorizado por esta lei a locar imóveis residenciais 
pertencentes ao patrimônio público municipal, em favor de ser-
vidores da municipalidade local, mediante desconto em folha 
de pagamento”; COMUNICA aos servidores públicos munici-
pais, que “O imóvel residencial, de propriedade da Prefeitura 
Municipal, localizado na Rua Felicio Botino, nº 799, Bairro 
centro, neste Município de Cedral, encontra-se disponível, aos 
servidores municipais, para locação.  Conforme artigo 2º da 
Lei Municipal n. 1.761, de 30 de novembro de 2001, o valor do 
aluguel mensal será atribuído mediante avaliação do imóvel, 
sendo assim, o valor avaliado pela Comissão Avaliadora fora o 
valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) mensais. Os interes-
sados deverão manifestar interesse mediante a realização de 
protocolo junto à Prefeitura Municipal, devendo anexar cópia 
dos seguintes documentos: Documento de Identidade – RG 
e CPF; Certidão de nascimento ou casamento; Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (C.T.P.S.) – cópia das folhas de 
identifi cação e do registro com a Prefeitura Municipal, para a 
comprovação do exercício da função pública; Certidão de nas-
cimento dos fi lhos; Comprovante de residência recente, mínimo 
de 03 (três) meses anteriores; Declaração expressa de não 
possuir nenhum imóvel residencial próprio”. Demais dúvidas 
deverão ser sanadas junto à Coordenadoria Municipal de Proje-
tos e Planejamento, localizada no Paço Municipal, Av. Antonio 
dos Santos Galante, n. 429, centro, nesta cidade de Cedral-SP. 
Cedral, 10 de fevereiro de 2021; 90º de Emancipação Político-
-Administrativa.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 05/2021
OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis destinados às uni-
dades de saúde e as unidades escolares de ensino infantil 
Data da realização da Sessão Pública: 26/02/2021
Horário: 09h15min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 09 de fevereiro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
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SÚMULA Nº 683 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 09/02/2021 

 
 

 
 Eleito a conselheira Talita de Lima Pedro como  representante dos usuários para 

compor a Comissão de Avaliação da Contratualização com o Hospital Santa Casa; 

 Eleito  o conselheiro André  Luis Valim Vieira como representante dos usuários para 

compor a Comissão de Avaliação da Contratualização com a FUNFARME; 

 Eleito a conselheira  Neuza Maria Fiuza de Lima como representante dos usuários para 

compor a Comissão de Acompanhamento  do Convênio  06/2018 com a APAE; 

 Eleito o conselheiro Rodolfo Walter da Silva Garcia como  representante dos usuários 

para compor Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração 

01/2020 com a ARCD; 

 Eleito o conselheiro  Fábio Crispim Cunha como representante dos usuários para o 

Comitê de Ética em Pesquisa  do IMC; 

 Eleito a conselheira  Denise Maria Ferreira  como  representante dos usuários para 

compor o Comitê de Ética em Pesquisa da Clínica Kaiser; 

 Eleito o conselheiro Rodolfo Walter da Silva Garcia  o representante dos usuários para 

compor o Comitê de Ética em Pesquisa do Incor Rio Preto e Beneficência Portuguesa; 

 Eleito o conselheiro André  Luis Valim Vieira  como representante dos usuários para 

compor  o Comitê de Ética em Pesquisa do IBILCE/UNESP; 

 Eleito os conselheiros André  Luis Valim Vieira , Denise Maria Ferreira   e Talita de Lima 

Pedro  como representantes dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisa 

da FACERES; 

 Eleito os conselheiros  André  Luis Valim Vieira  e Talita de Lima Pedro  como 

representantes dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisa da Famerp; 

 Eleito o  conselheiro Valdir Nonato  como representante do gestor e/ou prestador para 

compor a Comissão Intersetorial de Atenção da Pessoa com Deficiência; 

 Eleito a conselheira Mara Cristina  Bruno da Silveira Freitas para compor o Conselho 

Consultivo do SEMAE; 
 

 

 Aprovou a Resolução nª 1/2021 que versa  sobre a suspensão das Reuniões dos 

Conselhos Locais de Saúde  e das  Comissões do Conselho Municipal de Saúde, como  

medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19); 

 
São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2021.  

 
 
 

 
 
 

 
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 
 

 

 
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 09 de fevereiro  de 2021, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 04/2021   
 
Delibera: 

Elege a conselheira Talita de Lima Pedro como  representante dos usuários para compor a 
Comissão de Avaliação da Contratualização com o Hospital Santa Casa, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 05/2021  
 

Delibera: 
Elege o conselheiro André  Luis Valim Vieira como representante dos usuários para compor a 
Comissão de Avaliação da Contratualização com a FUNFARME, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 06/2021   
 

Delibera: 
Elege a conselheira  Neuza Maria Fiuza de Lima como representante dos usuários para 
compor a Comissão de Acompanhamento  do Convênio  06/2018 com a APAE, como consta 
em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 07/2021   
 

Delibera: 
Elege o conselheiro Rodolfo Walter da Silva Garcia como  representante dos usuários para 
compor Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração 01/2020 com a 
ARCD, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 08/2021   
 

Delibera: 
Elege o conselheiro  Fábio Crispim Cunha como representante dos usuários para o Comitê de 
Ética em Pesquisa  do IMC, como consta em ata. 

 
 
 
 
 
 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 09/2021   
 

Delibera: 
Elege a conselheira  Denise Maria Ferreira  como  representante dos usuários para compor o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Clínica Kaiser, como consta em ata. 

 
 
DELIBERAÇÃO nº 10/2021   
 

Delibera: 
Elege o conselheiro Rodolfo Walter da Silva Garcia  o representante dos usuários para compor 
o Comitê de Ética em Pesquisa do Incor Rio Preto e Beneficência Portuguesa, como consta em 
ata. 

 
 
DELIBERAÇÃO nº 11/2021   
 

Delibera: 
Elege o conselheiro André  Luis Valim Vieira  como representante dos usuários para compor  o 
Comitê de Ética em Pesquisa do IBILCE/UNESP, como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 12/2021   
 

Delibera: 
Elege os conselheiros André  Luis Valim Vieira , Denise Maria Ferreira   e Talita de Lima Pedro  
como representantes dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisa da FACERES, 
como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 13/2021   
 

Delibera: 
Elege os conselheiros  André  Luis Valim Vieira  e Talita de Lima Pedro  como representantes 
dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisa da Famerp, como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 14/2021   
 

Delibera: 
Elege o  conselheiro Valdir Nonato  como representante do gestor e/ou prestador para 
compor a Comissão Intersetorial de Atenção da Pessoa com Deficiência, como consta em ata. 
 

 
DELIBERAÇÃO nº 15/2021   
 

Delibera: 
Elege a conselheira Mara Cristina  Bruno da Silveira Freitas para compor o Conselho 
Consultivo do SEMAE, como consta em ata. 
 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 16/2021   
 

Delibera: 
Aprova a Resolução nª 1/2021 que versa  sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos 
Locais de Saúde  e das  Comissões do Conselho Municipal de Saúde, como  medidas 
preventivas contra o Coronavírus (COVID 19), como consta em ata. 
 

 
 
 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 
 

 
São José do Rio Preto,  10  de fevereiro  de 2021.  

 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 683 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 09/02/2021 

 
 

 
 Eleito a conselheira Talita de Lima Pedro como  representante dos usuários para 

compor a Comissão de Avaliação da Contratualização com o Hospital Santa Casa; 

 Eleito  o conselheiro André  Luis Valim Vieira como representante dos usuários para 

compor a Comissão de Avaliação da Contratualização com a FUNFARME; 

 Eleito a conselheira  Neuza Maria Fiuza de Lima como representante dos usuários para 

compor a Comissão de Acompanhamento  do Convênio  06/2018 com a APAE; 

 Eleito o conselheiro Rodolfo Walter da Silva Garcia como  representante dos usuários 

para compor Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração 

01/2020 com a ARCD; 

 Eleito o conselheiro  Fábio Crispim Cunha como representante dos usuários para o 

Comitê de Ética em Pesquisa  do IMC; 

 Eleito a conselheira  Denise Maria Ferreira  como  representante dos usuários para 

compor o Comitê de Ética em Pesquisa da Clínica Kaiser; 

 Eleito o conselheiro Rodolfo Walter da Silva Garcia  o representante dos usuários para 

compor o Comitê de Ética em Pesquisa do Incor Rio Preto e Beneficência Portuguesa; 

 Eleito o conselheiro André  Luis Valim Vieira  como representante dos usuários para 

compor  o Comitê de Ética em Pesquisa do IBILCE/UNESP; 

 Eleito os conselheiros André  Luis Valim Vieira , Denise Maria Ferreira   e Talita de Lima 

Pedro  como representantes dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisa 

da FACERES; 

 Eleito os conselheiros  André  Luis Valim Vieira  e Talita de Lima Pedro  como 

representantes dos usuários para compor o Comitê de Ética em Pesquisa da Famerp; 

 Eleito o  conselheiro Valdir Nonato  como representante do gestor e/ou prestador para 

compor a Comissão Intersetorial de Atenção da Pessoa com Deficiência; 

 Eleito a conselheira Mara Cristina  Bruno da Silveira Freitas para compor o Conselho 

Consultivo do SEMAE; 

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1012556-74.2019.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) Alessandra Cristina de Marchi, Brasileira, Casada, Empresária, RG 21.995.017-9, CPF 184.570.438- 03, com 
endereço à Rua General Glicerio, 1800, Vila Maceno, CEP 15060-000, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Instrução e Socorros Colegio São Jose, alegando em síntese: 
que a autora celebrou com a ré contrato de prestação de serviços educacionais, para que sua filha ACMA, pudesse cursar o 
8º ano do ensino fundamental, ficando pactuado o valor mensal de R$ 1.391,00, comprovado documentalmente nos autos 
que a ré gozou dos estudos e atividades. Entretanto as mensalidades vencidas nos meses de janeiro a dezembro de 2018, 
encontram se em aberto, resultando um débito de R$ 18.655,48, tendo a autora procurado por inúmeras vezes, receber o 
débito de forma amigável.” E como a ré encontra-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, 
para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente contestação. Não sendo contestada a ação, será considerada revel, caso em que lhe será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. K-10e11/02


