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Clube de Sindicato 
do Comércio tem fios 
e bombas furtados

Reunião ontem entre lojistas e prefeitura definiu acordo

Acompanhante de paciente 
é preso por furtos no HB

Dois investigadores fizeram 
diligência após tomar conhe-
cimento da pratica de furtos. 
No local, a polícia identificou 
o autor do crime. Em aborda-

gem, foram localizados valores 
em espécie, xampu, camiseta, 
perfume e tablet proveniente de 
furto de três vítimas. O acusado 
foi preso em flagrante. Pág.A4

Bandidos arrombaram dois 
alambrados e furtaram 700 
metros lineares de cabos de 
energia da rede interna de dis-
tribuição além de três bombas 
hidráulicas.   Pág.A4

Rio Preto registra crescimento 
habitacional maior que a capital

NA DÉCADA

Estudo da Fundação Seade 
divulgado anteontem aponta 
que o crescimento habitacio-
nal  de moradias construídas 
e entregues em Rio Preto teve 
alta de 15,84% nos últimos 
10 anos, superior aos 12,62% 
registrados na capital paulista, 
principal mercado imobili-
ário em expansão do país.
Segundo a Fundação Sea-
de, atualmente o município 
conta com 166.314 imóveis 
registrados, em 2011 eram 
139.958, um acréscimo su-
perior a 26 mil imóveis cons-
truídos regularmente no perí-
odo.    Pág.A3

Polícia 
apreende 

droga e carros 
do tráfico

Os dois acusados fo-
ram abordados e poli-
ciais apreenderam em-
balagens com cocaína, 
um tijolo da mesma dro-
ga, uma balança de pre-
cisão, dois carros  um 
Toyota Hilux ano 2017 e 
um Fiat Toro ano 2020 
e uma motocicleta. Eles 
eram investigados por 
tráfico de drogas e fica-
ram presos.    Pág.A4

PM prende 
acusados 
de roubo a 
farmácia

Polícia Militar prende 
três pessoas em Rio 
Preto, suspeitas de rou-
bar uma farmácia em 
Votuporanga. Com o trio 
policiais ainda apreende-
ram drogas e uma cami-
nhonete usada no crime. 
Eles foram abordados 
próximo ao trevo de Ta-
lhado e tentaram dispen-
sar quase um quilo de 
drogas.     Pàg.A4

Queixas contra planos de saúde têm boom
Em Rio Preto, o Procon durante todo o ano de 2020 contabilizou 14 reclamações contra planos 
de saúde. Já neste ano, até último dia 5 de fevereiro, foram 27 queixas registradas. Pág.A2

   Depois de conquistar o 
título da Série D do Campe-
onato Brasileiro, o Mirassol 
voltou as atividades já focado 
na preparação para disputa 
do Campeonato Paulista. O 
Leão já confirmou alguns dos 

Após título, Leão 
volta aos treinos 
e artilheiro fica

jogadores do atual elenco que 
vão permanecer, assim como 
anunciou os primeiros reforços. 
Artilheiro do Mirassol na com-
petição nacional com 11 gols, 
Fabrício Daniel vai ficar para 
disputa do Paulistão. Pág.A5

Centro Cultural 
Vasco completa 
dez anos e faz 
festival online

Pág. A2

Pág. A3

Medida restritiva 
continua ineficaz 

para reduzir 
infecção por Covid

Olímpia vai 
subsidiar ônibus 

para segurar 
reajuste

Atualmente os usuários pa-
gam R$ 4,10 em cada pas-
sagem, porém, este valor, de 
acordo com informações do 
Executivo, não estava sendo o 
suficiente para manter as ati-
vidades do transporte coletivo, 
tendo em vista que o número de 
passageiros diminuiu durante a 
pandemia. O subsídio já havia 
sido aprovado pela Câmara de 
Vereadores em dezembro do 
ano passado.   Pág.A3

Prefeitura e lojistas do 
Shopping Azul têm acordo

Em reunião na tarde desta 
quinta-feira (11) a Prefeitura 
atendeu algumas reivindicações 
dos lojistas para que eles pos-

sam já se programar para retorna-
rem suas atividades comerciais. O 
prazo estipulado  foi de 45 a 60 
dias.                           Pág.A3

Produtos fur-
tados encon-
trados com 
acompanhan-
te de paciente

MAIS MORADIAS Prefeito Edinho recebeu ontem o secretário nacional de Habitação, Alfre-
do Eduardo dos Santos, e assinou compromisso para expandir habitação na cidade.     Pág.A3
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RIO PRETO

Procon já tem mais queixas contra 
planos de saúde do que 2020 inteiro

O Procon-SP divulgou que já 
registrou quase mil reclamações 
de consumidores contra os rea-
justes de planos de saúde em 
todo o Estado de São Paulo. 
Há casos de reajustes de 91%, 
104% e até 113%. Comparan-
do-se com o mesmo mês do ano 
passado houve um crescimento 
de mais de 10.000% (962 no 
primeiro mês de 2021, contra 
apenas nove no mesmo período 
de 2020).

Em Rio Preto, durante todo 
o ano de 2020 foram contabi-
lizadas 14 reclamações contra 
planos de saúde. Já neste ano, 
até esta sexta-feira (5), já foram 
27 queixas. “Os reajustes nos 
planos de saúde ficaram conge-
lados no ano passado e agora 
vieram de uma vez, pegando 
muitos consumidores de surpre-
sa”, afirmou o diretor do Procon 
de Rio Preto, Jean Dornelas.

Segundo Dornelas, o Procon 
está analisando os casos e ex-
plicou como consumidor pode 
identificar um possível aumento 

abusivo. “O consumidor pode 
agendar um horário no Procon e 
trazer o contrato para que pos-
samos analisar se a cobrança é 
indevida. Caso seja constatada 
alguma irregularidade, nós no-
tificamos a empresa e o consu-
midor deverá ser ressarcido em 
dobro por qualquer pagamento 
indevido que ele realizou. Temos 
uma economista aqui no Procon 
analisando esses casos e se 
percebemos algo errado toma-
remos as devidas providências”, 
comentou.

Por conta do aumento, o 
Procon-SP informou que enviou 
uma petição à Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
manifestando sua preocupação 
com os reajustes praticados 
pelas operadoras de saúde e 
pedindo que o órgão regulador 
determine a imediata redução 
dos reajustes anuais aplicados 
a partir de janeiro aos planos 
coletivos para 8,14% (índice dos 
planos individuais).

Apesar de notificadas pelo 
Procon-SP, as operadoras não 
apresentaram justificativa do 
aumento das despesas médico-

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

-hospitalares, não informaram o 
índice de sinistralidade e nem 
comprovaram ter havido nego-
ciação bilateral, sendo que o 
Código de Defesa do Consumidor 
proíbe expressamente alterações 
unilaterais dos contratos e a 
Resolução 363 de 2014 da ANS 
exige negociação bilateral para 
modificação do contrato entre 
operadora e administradora, 
de forma transparente e funda-
mentada.

 Não havendo comprovação 
pelas operadoras do aumento 
de sinistralidade nos planos 
coletivos, nem de que ocorreu 
negociação séria, transparente 
e fundamentada, o Procon-SP 
entende que também para os 
contratos coletivos deve ser 
aplicado o índice subsidiário dos 
planos individuais sugerido pela 
ANS, que é de 8,14%.

O Procon Rio Preto realiza 
atendimentos presenciais de 
segunda a sexta, das 9h às 13h. 
Para conseguir atender todos, 
a entidade pede para que os 
consumidores façam um agen-
damento antes pelo telefone 
3235-6880.

Ano passado foram contabilizadas 14 reclamações
contra planos de saúde; neste até sexta-feira (5) foram 
27 queixas
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O Procon de Rio Preto in-
formou por meio de nota que 
abrirá uma hora mais tarde 
nesta sexta-feira (12). O mo-
tivo é um treinamento sobre 
direitos básicos do consumi-
dor que será realizado com 
funcionários do órgão

Com isso, o atendimento 
no Procon terá início às 10h 
e não às 9h, que segundo 
o órgão, é o horário pratica-
do normalmente durante a 
pandemia. Desde o início da 
pandemia, os atendimentos 
estão sendo realizados após 
agendamento, por meio do 
número: (17) 3235-6880.

Órgão muda 
horário de 
abertura

Da REDAÇÃO
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Centro Cultural comemora uma 
década com festival online 

O Centro Cultural Vasco vai 
realizar entre os dias 12 e 16 
de fevereiro o “Festival Vasco 
10 anos – Uma década de 
arte, cultura e comunidade”. 
O evento será virtual por meio 
do canal oficial do Centro no 
Youtube e contará com 21 
atrações gratuitas para todas 
as idades.

Fundado em 2011 por um 
grupo de artistas de Rio Preto, 
o Centro Cultural Vasco fica 
localizado na Rua São João, 
Nº 1840, no bairro Boa Vista. 
“O Vasco surgiu da junção de 
um grupo com cerca 20 artis-
tas, a maioria do teatro, que 
queriam montar um espaço 
para se apresentar e levar a 
cultura para as pessoas que 
não podiam pagar por um 
ingresso no teatro ou que não 
tinham acesso a esse tipo de 
conteúdo”, afirmou o coorde-
nador e um dos fundadores 
do Vasco, Douglas Sendem.

Além de aulas e cursos 
voltados para a área cultu-
ra, o Centro promove festas 
populares e gratuitas como o 

“Bloco do Vasco” e o “Arraiá 
do Vasco”, além de apresen-
tações, espetáculos, saraus e 
shows. Recentemente, o local 
passou a abrigar um cursinho 
pré-vestibular que conta com 
22 professores voluntários e 
que recebe 60 alunos da rede 
pública e bolsistas de escolas 
particulares.

Desde o início da pande-
mia, o Vasco não tem recebido 
atividades presenciais. “Nunca 
tivemos confusão aqui e acre-
dito que estamos cumprindo o 
nosso papel de garantir acesso 
a cultura da população mais 
carente. Nossos eventos sem-
pre são gratuitos, mas quando 
não é possível, tentamos colo-
car apenas um valor simbólico. 
Temos pretensão de voltar em 
breve com pelo menos o cursi-
nho pré-vestibular”, comentou 
Sender.

Sobre o festival - A pro-
gramação do festival inclui 
diversas atividades com dança, 
música, oficina de hip-hop, 
espetáculos e até exibição de 
web séries. A única presencial 
será a Feira do Sol, com pro-

dutos orgânicos e brechó, que 
será no sábado (13), das 9h 
às 13h.

“Tentamos dar o máximo 
de diversidade possível neste 
festival. A Feirinha contará com 
produtos saudáveis e controla-
remos o fluxo de pessoas para 

Vinicius LIMA

evitar aglomerações”, afirmou 
o coordenador.

O festival é realizado por 
meio do auxíl io do Edital 
06/2020 da Lei Aldir Blanc. A 
programação completa pode 
ser conferida na página oficial 
do Centro no Facebook.

VASCO NOVO MANDATO

CMDCA define mesa 
diretora e empossa 
novos conselheiros

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA) realizou 
na terça-feira, dia 9, a posse 
da Mesa Diretora e dos oito 
membros das entidades da 
Sociedade Civil. Os integrantes 
deliberarão e promoverão deba-
tes sobre as políticas públicas 
municipais voltadas às ações 
de prevenção e proteção da 
criança e do adolescente.

A diretoria executiva do 
CMDCA é formada por seis pes-
soas, composta por Fernanda 
Magossi – nova presidente e 
representante da Secretaria 
Municipal de Assistência Social; 
Edna Cristina Oliveira Thomé 
de Souza - Vice-presidente e 
representante da Sociedade 
Civil – Comunidade Só Por 
Hoje; Iara Ito – 1° Secretária 
e representante da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer; 
Jessé Fernandes – 2° Secretário 
e representante de Entidades 
e Movimentos de Defesa – 
Grupo de Amparo ao Doente 
de AIDS-GADA; Elza Goes – 1ª 
Tesoureira e representante 
da Secretaria Municipal de 
Educação; Maria Galera – 2ª 

Tesoureira e representante da 
Sociedade Civil – Centro Social 
Parque Estoril.

“A curto prazo, nossa meta 
é dar continuidade nos projetos 
em andamento e avaliar a atual 
situação para entender todas 
as pendências. O diálogo entre 
os membros será um bom alia-
do para que possamos realizar 
um trabalho eficiente ao defen-
der os interesses da criança e 
do adolescente”, comenta a 
presidente.

Os conselheiros membros 
da Sociedade Civil são: quatro 
representantes de entidades 
de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente, um representante 
de entidades de Movimen-
tos Populares de Defesa da 
Criança e do Adolescente, um 
representante de Associação 
de Moradores de Bairro, um 
representante de Conselhos 
Profissionais e um representan-
te de Universidade. Além de um 
representante para cada titular.

Com vigência de 2 anos - de 
fevereiro de 2021 a janeiro de 
2023, a função dos membros 
do Conselho é considerada de 
interesse público relevante e 
com foco ao fortalecimento do 
Controle Social.

Da REDAÇÃO
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CMDCA define mesa diretora e novos conselheiros
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NO CARNAVAL
Correios avisam que vão 

atender na próxima semana
Depois de o governador 

João Doria anunciar o cance-
lamento do ponto facultativo 
nos dias de carnaval – 15, 
16 e 17 de fevereiro – todos 
os órgãos que pertencem ao 
Estado tiveram que aderir ao 
Decreto.

Com isso, a Superinten-
dência Estadual dos Correios 
de São Paulo Interior vai man-
ter suas atividades nos devidos 
dias citados. As unidades 
operacionais e de atendimen-

to funcionarão normalmente, 
havendo atendimento nas 
agências e entrega de objetos 
postais conforme as condições 
vigentes. A Central de Atendi-
mentos dos Correios (CAC), 
também atenderá normalmen-
te, das 8h às 20h.

A decisão de recuo do 
ponto facultativo segue a reco-
mendação do Centro de Con-
tingência do Coronavírus e o 
objetivo é evitar aglomerações 
e circulação de pessoas. Mais 
informações acesse: www.
correios.com.br

Andressa ZAFALON 

Centro Cultural Vasco completa uma década de atuação 
em Rio Preto

Agências do Correios vão atender segunda e terça de 
carnaval

Divulgação
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Olímpia aumenta 
subsídio e segura 
reajuste de ônibus

O objetivo é que a conta 
não chegue até o consumidor, 
por isso, o Prefeito Fernando 
Cunha, através de um Decreto 
Municipal, regulamentou a con-
cessão do subsídio à empresa 
responsável pelo transporte 
público na cidade.

Atualmente os usuários 
pagam R$4,10 em cada pas-
sagem, porém, este valor, de 
acordo com informações do 
Executivo, não estava sendo o 
suficiente para manter as ati-
vidades do transporte coletivo, 
tendo em vista que o número 
de passageiros diminuiu duran-
te a pandemia.

De acordo com o Decreto, 
o Município poderá subsidiar o 
serviço de transporte coletivo 
somente durante o período de 
pandemia. Este respaldo já ha-
via sido aprovado pela Câmara 
de Vereadores em dezembro do 
ano passado, quando foi criada 
uma lei para regulamentar o 
auxílio, já que ele não estava 
previsto no contrato com a 
empresa responsável.

A Prefeitura vai complemen-
tar mensalmente o que faltar de 

receita, baseado nas despesas 
da empresa. Este processo será 
acompanhado e fiscalizado pelo 
Prodem, empresa Municipal 
que cuida do transporte coleti-
vo, agentes de trânsitos, zona 
azul e sinalizações da cidade, 
além do Conselho Consultivo 
de Fiscalização.

Para o cálculo serão ava-
liados custos de combustível, 
insumos, veículos e mão de 
obra, remuneração do admi-
nistrativo da empresa, seguros 
e impostos obrigatórios, número 
de passageiros, quilometragem 
rodada, entre outros quesitos.

Tudo será apresentado em 
um relatório mensal e terá que 
ser aprovado pelo Conselho, 
devendo ser respeitada a dispo-
nibilidade orçamentária.

Em contrapartida o Muni-
cípio solicitou que a empresa, 
que está há dois anos operando 
na cidade, amplie as linhas e 
itinerários do serviço conforme 
a demanda da população, bem 
como melhoria na qualidade do 
transporte.

A empresa se comprometeu 
a analisar as mudanças neces-
sárias para atender de forma 
gradual, mas ainda não deu 
uma resposta definitiva.

Andressa ZAFALON 

PREFEITURA

É simples…
O governo Edinho Araújo (MDB, foto) tem seguido à risca 

as medidas restritivas impostas pelo governo do Estado para 
reduzir o número de infecções por covid-19. Mas, por enquanto, 
as infecções continuam elevadas. Segundo boletim divulgado 
diariamente pela Prefeitura, foram registrados 387 novos casos 
na cidade em 24h. Desde de o começo da pandemia no País, 
Rio Preto já registrou 43.706 casos positivos e 1.089 mortes 
até ontem pela manhã. É um indício de que depende do com-
portamento de cada para reduzir o número de casos, até que 
toda a população seja imunizada. O problema é que a vacina 
é liberada a conta-gotas pelo Ministério da Saúde por falta do 
Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), que vem da China também 
em pequenas quantidades. A vacinação poderia estar em outro 
patamar se o governo central, ao invés de negar a vacina, ti-
vesse chancelado acordo com laboratórios internacionais para 
conseguir os imunizantes. Diante do descaso federal, resta a 
consciência de cada um para evitar a contaminação. É simples: 
disciplina, distanciamento social, usar máscara, lavar as mãos 
umas 10 vezes por dia e evitar aglomeração!

Arquiva
O Departamento Jurídico 

da Câmara deu parecer pelo 
arquivamento de um ofício 
que pedia a abertura de uma 
comissão processante para 
investigar o vereador Júlio 
Donizete (PSD), que teria 
oferecido cargo para um 
cabo eleitoral trabalhar na 
sua campanha, no ano pas-
sado. O ofício, protocolado 
por um homem identificado 
como Washington Luiz, não 
tinha endereço dele e nem o 
número de documento. Por 
falta de identificação do re-
querente, o Jurídico decidiu 
pelo arquivamento. Agora, 
áudio no WhatsApp revelou 
a encrenca!

A seca chega
Para manter tropa do Exército, na chamada Operação Verde 

Brasil 2, para combater as queimadas na região amazônica, 
o governo federal investiu R$ 410 milhões. O vice-presidente 
da República, Hamilton Mourão, que preside o Conselho da 
Amazônia, disse que o valor gasto “não é uma operação ex-
tremamente cara”. O diabo é que foi cara e não funcionou. A 
degradação ambiental continuou avançando, seja por ação de 
grileiros, madeireiros e de garimpeiros, mesmo com a presença 
dos militares naquela região. A operação será suspensa porque 
o Ministério da Defesa não tem recurso para manter a tropa. 
Agora, para garantir as eleições dos aliados Arthur Lira (PP-L) e 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidentes da Câmara e do Sena-
do, respectivamente, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
prometeu liberar R$ 3 bilhões em emendas parlamentares para 
contemplar o centrão. Enquanto isso, a floresta cai. O governo 
mata a própria galinha dos ovos de ouro e o desenvolvimento 
não vai chegar nunca… a seca chega!

Campanha
No passado, o gover-

no federal fazia campanha 
convocando a população 
para vacinar as crianças ou 
até mesmo adultos com o 
objetivo de combater doen-
ças contagiosas provocadas 
por vírus. A pandemia do 
novo coronavírus, a mais 
contagiosa da era moderna, 
o governo de plantão não 
se utilizou da mídia para 
orientar o povo de forma 
correta. Pelo contrário, usou 
a plataforma do Ministério 
da Saúde para divulgar até 
kit covid, para informar a 
população que seria o ideal 
como tratamento preventivo. 
Quem seguiu, se deu mal…

Cartilha
Para o presidente do 

PSDB de Rio Preto, Manoel 
Gonçalves, ainda é cedo 
para prever que cargo Geral-
do Alckmin irá disputar nas 
eleições do ano que vem. O 
ex-governador, no entanto, 
tem divulgado na rede social 
a intenção de concorrer a 
um cargo eletivo. “Agora não 
é o momento para pensar 
em nomes”, diz o tucano, 
acrescentando que as defi-
nições só vão começar a se 
definir a partir do início de 
2022. Como o governador 
João Doria passou a man-
dar no partido no Estado, o 
ex-governador Alckmin terá 
que ler a sua cartilha?

Desperdício
A pandemia tem gerado 

desperdício de dinheiro pú-
blico por todos os lados. O 
governo federal contratou a 
Fiocruz para produzir cloro-
quina e tamiflu para tratar 
pacientes contaminados por 
covid-19, no valor de R$ 
70,4 milhões. Como os me-
dicamentos não têm eficácia 
para tratar a doença, o re-
curso público foi jogado no 
lixo. Aliás, uma senhora do 
Rio de Janeiro tomou doses 
elevadas de ivermectina (in-
dicada para sarna e piolho), 
agora terá de submeter a 
um transplante de fígado. 
País sem comando só pode 
dar nisso!

Perfil
A direção do Patriota 

pode ficar tranquila que não 
irá perder Pedro Roberto 
Gomes para o Republica-
nos. No último sábado, o 
presidente nacional do Re-
publicanos, deputado Mar-
cos Pereira, veio à cidade 
e fez convite ao presidente 
da Câmara para se filiar ao 
partido. Para ser educado, o 
patriota disse que iria anali-
sar com “calma” o convite, 
porém, a coluna apurou 
que a transferência não se 
concretizará. O motivo é 
que o partido liderado pelo 
deputado não faz parte do 
perfil do vereador, que é de 
centro-esquerda.

Pedra lascada
A Câmara Federal apro-

vou ontem projeto que au-
menta a pena para quem 
destruir vacina ou insumo 
usado para enfrentar o co-
ronavírus. O condenado será 
punido com reclusão de um 
a cinco anos e multa. Atu-
almente, no Código Penal, 
a pena prevista para dano 
qualificado é de seis meses 
a três anos de detenção. A 
iniciativa tem o objetivo de 
combater ação de alopra-
do contra a imunização da 
população. Até parece que 
esse tipo de gente ainda vive 
na idade da pedra lascada. 
A proposta terá de ser chan-
celada pelo Senado.

Rio Preto registra alta 
habitacional maior que 

a capital paulista
Estudo da Fundação Seade 

divulgado ontem aponta que 
o crescimento habitacional  
de moradias construídas e 
entregues em Rio Preto teve 
alta de 15,84% nos últimos 
10 anos, superior aos 12,62% 
registrados na capital paulista, 
principal mercado imobiliário 
em expansão do país.

Segundo a Fundação Se-
ade, atualmente o município 
conta com 166.314 imóveis 
registrados, em 2011 eram 
139.958, um acréscimo supe-
rior a 26 mil imóveis construí-
dos regularmente no período, 
impulsionados principalmente 
pelo Programa Minha Casa, 
Minha Vida, recentemente 
substituído pelo Programa 
Casa Verde e Amarela.

O crescimento de Rio Pre-
to se destaca ainda quando 
comparados com os resulta-
dos obtidos por toda a região 
Administrativa, composta por 
96 municípios, liderados por 
Catanduva, Fernandópolis, Ja-
les e Votuporanga. Na região, 
o crescimento da quantidade 

de imóveis foi de 13,84%, to-
talizando 565.928 imóveis, ou 
seja, atualmente os imóveis de 
Rio Preto representam 29,38% 
de todas as habitações da re-
gião Noroeste do Estado.

Comparados com dados de 
municípios com população su-
perior aos 400 mil habitantes, 
o crescimento do número de 
imóveis de Rio Preto é supe-
rior as cidades de Diadema 
(14,20%), Jundiaí (15,76%) 
e Santos (6,05%), mas apre-
sentou resultados inferiores ao 
crescimento dos municípios de 
Mauá (19,49%) e Mogi das Cru-
zes (18,80), ambas integrantes 
da Região Metropolitana de São 
Paulo, formada por 39 municí-
pios e que registrou crescimen-
to de 14,85% nos últimos 10 
anos, totalizando pouco mais 
de 7 milhões de imóveis.

Rio Preto se destacou no 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida como a cidade que mais 
construiu moradias, principal-
mente imóveis destinados para 
famílias com renda de até R$ 
1,8 mil (Faixa I), ao todo os 
residenciais Lealdade e Amiza-
de, Parque Nova Esperança e 
Luz da Esperança totalizaram 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

Edinho assina compromisso para mais moradias

Nesta quinta-feira o pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
recebeu em seu gabinete o se-
cretário nacional de Habitação, 
Alfredo Eduardo dos Santos, 
que veio ao município para 
apresentação técnica do Pro-
grama Habitacional do governo 
federal, Casa Verde Amarela, 
substituto do Programa Minha 
Casa, Minha Vida lançado em 
2009.

Segundo o representante 
do governo federal, o programa 
de construção popular  pre-
tende reduzir o déficit  habi-
tacional no país ampliando as 
parcerias com as prefeituras, 
iniciativa privada e bancos, 
visando a construção de casas 
populares, financiamentos 
para melhorias nas residências 
e a regularização fundiária nos 

municípios.
O secretário municipal de 

Habitação Manoel de Jesus 
Gonçalves apresentou um pa-
norama atual dos programas 
desenvolvidos pelo munícipio 
no setor habitacional e das 

núcleos habitacionais, sendo 
63 regularizados e 24 em 
fase final de regularização e 
os demais cumprindo etapas 
de regularização e de estudos 
de viabilidade que buscam 
regularização.

Durante o encontro, Edinho 
assinou protocolo de intenções 
da participação do município 
nesse novo programa habi-
tacional do Governo Federal 
para a construção de unidades 
habitacionais e regularização 
fundiária.

“Ao ouvir as colocações 
dos técnicos e parlamenta-
res durante a reunião, tenho 
bastante convicção de que 
algumas dessas propostas 
serão atendidas pelo programa 
nacional. A probabilidade do 
município ser atendido pelo 
programa  é muito grande”, 
afirmou o secretário.

Thiago PASSOS

dificuldades enfrentadas pelo 
poder público municipal para a 
regularização de loteamentos 
irregulares e sem infraestrutu-
ra da cidade.

Segundo Gonçalves, Rio 
Preto conta hoje com 108 

Divulgação SMCS

EM DEZ ANOS

Edinho e o secretário nacional Eduardo dos Santos

6.299 imóveis. Os três empre-
endimentos contaram com a 
presença dos ex-presidentes 
Dilma Rousseff e Michel Temer.

Nesta quinta-feira a Cons-
trutora Pacaembu em soleni-
dade no gabinete do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) assinou 
simbolicamente o primeiro 
contrato de imóvel do módulo 
2 do Residencial Vida Nova Rio 
Preto, que contará com 1.048 
construções nas proximidades 
da rodovia Délcio Custódio, 
com previsão de entrega de 24 
meses após a assinatura do 
contrato.

Para o diretor comercial 

da construtora, Fred Escobar, 
o perfil dos imóveis favoreceu 
os investimentos realizados 
na cidade nos últimos anos, 
destacando a empresa cons-
truiu aproximadamente 12 mil 
imóveis desde que iniciou suas 
operações na cidade em 2010.

“É uma cidade muito re-
presentativa para o setor da 
construção civil, pois tem de-
manda, renda e sua população 
prefere morar em casas térreas. 
Rio Preto representa 20% do 
total de casas construídas pela 
Pacaembu ao longo de 29 anos 
de atuação” comenta Fred Es-
cobar, Diretor Comercial.

É simples…
É uma cidade muito representativa 

para o setor da construção civil, pois 
tem demanda, renda e sua população 
prefere morar em casas térreas. Rio 

Preto representa 20% do total de casas 
construídas pela Pacaembu ao longo de 

29 anos de atuação

“

”

Prefeitura e lojistas 
chegam a um acordo

Em reunião na tarde desta 
quinta-feira (11) a Prefeitura 
atendeu algumas reivindica-
ções dos lojistas para que eles 
possam já se programar para 
retornarem suas atividades 
comerciais. O prazo estipulado 
para que tudo esteja pronto foi 
de 45 a 60 dias.

Ficou a cargo da Prefei-
tura: projeto de implantação 
de barracas e bancas; projeto 
hidráulico/elétrico e proteção 
contra incêndio; fornecimento 
das instalações de entrada de 
água, esgoto e energia elétrica; 
fechamento com grade e colo-
cação de portões em todo o pe-
rímetro da praça; fornecimento 
de banheiros em containers, 
mais o material de limpeza 
e mão de obra da limpeza; 
varrição do local uma vez ao 
dia; poda das árvores quando 
necessário; manutenção da 
iluminação pública da praça; 
fornecimento dos extintores 
necessários; fornecimento de 
dois containers para alocar a 
administração da Associação 
e o fornecimento de barracas 
de acordo com a possibilidade 
de fornecedores e processo 
licitatório.

Para a Associação, a ques-
tão das barracas ainda não está 
100% definido. “As barracas 
não são seguras, ainda mais 
por estarmos em um local 
aberto, por isso, vou levar essa 
questão para todos os comer-
ciantes para que a gente tente 
viabilizar box ou stand”, explica 
João Willian, Presidente da 
associação.

As responsabilidades dos 
permissionários neste cenário, 
são: o pagamento de consumo 
de energia elétrica e água; a 
contratação de um profissional 
responsável técnico pela im-
plantação e acompanhamento 
da ligação elétrica e para a 
instalação e manutenção do 
sistema de proteção contra 
incêndio; formalizar um instru-
mento contratual de permissão 
de uso da praça para o período 
inicial de seis meses, podendo 
ser prorrogado.

João Willian ainda comentou 
sobre a questão da segurança. 
“Como a Prefeitura vai arcar 
somente com a grade, nós va-
mos pagar um vigia para ficar a 
noite por conta da Associação e 
vamos fazer um requerimento à 
Polícia Militar e GCM para que 
façam ronda no local durante o 
dia”, ressalta.

Andressa ZAFALON 

SHOPPING AZUL
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Clube do Sindicato do 
Comércio tem fios e 

bombas furtados
Clube de campo do Sindi-

cato do Comércio de Rio Preto 
é alvo de bandidos que furtam 
fios de rede elétrica e bombas 
da piscina.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o fato 
aconteceu  na madrugada de 
quarta-feira (10).  O clube fica 
localizado na Rodovia Assis 
Chateaubriand  km 4,5 em Rio 
Preto.

O representante do clube 
que toma conta do local, José 
Gaspar Bragheto, de 65 anos, 
foi até a Central de Flagrantes e 

informou a policia que durante a 
madrugada bandidos arromba-
ram dois alambrados e furtaram 
700 metros lineares de cabos 
de energia da rede interna de 
distribuição além de três bom-
bas hidráulicas das piscinas.

“A noite eu não trabalho, 
tomo conta do clube durante o 
dia e foi de madrugada, corta-
ram o alambrado e furtaram”, 
disse José.

Os bandidos durante a ação 
criminosa também quebraram 
diversos cadeados. O valor do 
prejuízo não foi divulgado.  O 
caso será investigado e foi re-
gistrado como furto qualificado.

Janaína PEREIRA 

NA MADRUGADA

PM prende suspeitos 
de roubo a farmácia 

em Votuporanga

Polícia Militar prende três 
pessoas em Rio Preto, suspei-
tas de roubar uma farmácia em 
Votuporanga. Segundo informa-
ções do boletim de ocorrência, o 
trio é formado por um frentista 
de 27 anos, um autônomo de 
24 anos e um desempregado 
de 23 anos.

A PM durante patrulhamento 
ostensivo de rotina pela Vicinal 
de Talhado recebeu a informa-
ção de que uma caminhonete 
S10 com placas de Iturama 
– Minas Gerais de cor verde 
estava em atitude suspeita.

A polícia chegou até a alça 
de acesso da BR 153 e abordou 
o veículo. Segundo a PM o mo-
torista da caminhonete, mesmo 
dando seta indicando que ia 
parar continuou andando por 
alguns metros da rodovia. Nesse 
momento um dos passageiros 
jogou um objeto para fora da 
janela que caiu no meio da mata 
as margens da rodovia.

A polícia continuou acompa-
nhando sendo que a 200 me-
tros do local o motorista parou 
para estacionar e foi realizado 
a abordagem dos homens. O 
motorista era o frentista, no 
banco de trás estava o autôno-
mo e no banco do passageiro o 
desempregado. Enquanto fazia 
a abordagem, uma outra viatura 

da polícia em apoio estava no 
local.

Durante revista, com o de-
sempregado foi encontrado 
um telefone celular, dentro da 
caminhonete foram encontrados 
documentos e outro telefone 
celular  e documentos pessoais 
do motorista o frentista.

Na mochila encontrada com 
o desempregado ele confessou 
que tinha droga, 94 porções 
de maconha embaladas em 
plástico pronta para venda e 
outra porções fragmentadas da 
droga e mais R$1.089,50 em 
dinheiro.

A PM descobriu que a cami-
nhonete foi usada no roubo a 
uma farmácia em Votuporanga 
após fazer contato com o bata-
lhão da cidade e que a vítima 
forneceu imagens das câmeras 
de segurança do estabelecimen-
to. Ao serem questionados do 
roubo a farmácia o trio negou o 
crime mas na delegacia acaba-
ram confessando.

A droga foi apreendida para 
perícia e pesou 897,66 gramas, 
os celulares e o veículo também 
foram apreendidos. Os três sus-
peitos foram presos e ficarão a 
disposição da justiça.

O caso foi registrado na Cen-
tral de Flagrantes como roubo, 
drogas sem autorização ou de-
sacordo e associação de duas 
ou mais pessoas para  o crime.

Janaína PEREIRA 

REGIÃO

TANIA MARCIA BERUZO, natural de São 
José do Rio Preto/SP ,faleceu aos 59 anos 
de idade. Era divorciada e deixa os fi lhos 
Maurício Perpétuo e Mariana. Foi sepultada 
no dia 11/02/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA, 
natural de São José do Rio Preto/SP ,fa-
leceu aos 55 anos de idade. Era solteiro. 
Foi sepultado no dia 11/02/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório da Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

HILDA RODRIGUES SPALAOR, natural 
de Cosmorama/SP ,faleceu aos 72 anos de 
idade. Era casada com o Sr. Wilson Spalaor 
e deixa os filhos Sandro Marcelo, Luís 
Fernando e Wilson Roberto. Foi sepultada 
no dia 11/02/2021 às 17:00, saindo seu 

  FALECIMENTOS

féretro do velório da Capelas Prever para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS, natural 
de Paramirim/BA ,faleceu aos 79 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Alvantra 
Trídico dos Santos e deixa os fi lhos Raquel 
Maria, Rosana Maria e Cassiano José. Foi 
sepultado no dia 11/02/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório de Nova 
Aliança para cemitério municipal de Nova 
Aliança.

ADAIR PIMPINELLA, natural de Irapuã/
SP ,faleceu aos 67 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Maria Aparecida Belar-
mino Pimpinella e deixa os fi lhos Letícia e 
Cristiane. Foi sepultada no dia 11/02/2021 
às 16:30, saindo seu féretro do velório do 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

Caso foi registrado na central de Flagrantes; drogas 
apreendidas

Divulgação

Acompanhante de paciente 
é preso após furtos no HB
Após praticar três furtos 

no Hospital de Base (HB), a 
Polícia Civil efetuou a prisão 
em flagrante de um acompa-
nhante de paciente internado 
no hospital, na manhã desta 
quinta-feira (11).

De acordo com informa-
ções transmitidas pelo 1º DP 
da Polícia Civil, o homem é 
acompanhante de idoso e 
tem 38 anos. Ele praticava 
furto contra os funcionários 
do hospital.

Dois investigadores fizeram 
diligência após tomar conhe-
cimento da pratica de furtos. 
No local, a polícia identificou 
o autor do crime. Em aborda-
gem, foram localizados valores 
em espécie, xampu, camiseta, 
perfume e tablet proveniente 

de furto de três vítimas.
Nesta quinta-feira, ocorreu 

o furto do tablet,  que confi-
gurou prisão em flagrante. Na 
quarta-feira (10) ele subtraiu 
dinheiro e os perfumes.

O cuidador de idoso tem 
passagem pela polícia pela 
pratica de furto e estava preso, 
mas foi colocado em prisão 
domiciliar por causa da pan-
demia.

O ladrão foi conduzido para 
ao 1º DP da Polícia Civil para 
prestar esclarecimentos, pos-
teriormente será encaminhado 
a uma unidade prisional.

Sue PETEK   
redacao@dhoje.com.br

FLAGRANTE

Produtos de furto que 
estavam em posse do 
acusado na hora do 
flagrante

Divulgação

Polícia prende dois 
e apreende drogas e 

carros do tráfico

Policiais Civis da DISE – 
Delegacia de Investigações 
sobre Entorpecente - e da 
DEIC – Divisão Especializada de 
Investigações Criminais - de Rio 
Preto prenderam dois homens 
um de 40 e outro de 43 anos 
por tráfico de drogas durante 
investigação no bairro Jardim 
Caparroz em Rio Preto.  A in-
formação foi divulgada nesta 
quarta-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, 
durante as investigações re-
ceberam a informação que 
um dos suspeitos morador do 
bairro revendia cocaína a outros 
traficantes e constataram que 

o homem contratava outras 
pessoas para embalar a droga.

A polícia foi até o endereço 
do suspeito e o seguiu quando 
ele foi até o apartamento do 
comparsa também no Jardim 
Caparroz onde embalariam a 
droga.

No local os dois foram abor-
dados e policiais apreenderam 
embalagens com cocaína, um 
tijolo da mesma droga, uma 
balança de precisão, dois carros  
um Toyota Hilux ano 2017 e 
um Fiat Toro ano 2020 e uma 
motocicleta.

Tudo foi apreendido pela 
Polícia Civil e os suspeitos foram 
presos em flagrante e permane-
ceram a disposição da justiça.

Janaína PEREIRA 

INVESTIGAÇÃO

Drogas apreendidas com acusados durante operação 
da Polícia Civil

Divulgação

R$ 3,1 MIL NO HB

Os detentos que engoliram 
droga e estavam com ela no 
estômago continuam internados 
para expelir o entorpecente.

O fato aconteceu na sex-
ta-feira (5) por volta das 16h 
quando os reeducandos rea-
lizavam trabalhos externos do 
presídio e ao retornar passaram 
pelo scanner que identificou ob-
jetos suspeitos nos corpos dos 
presos.  Eles foram internados 
no Hospital de Base e passaram 
por raio x e tomografia mas não 
aceitaram passar por cirurgia 
para retirada da droga, sendo 
assim tinham que expelir natu-
ralmente.

Três dos detentos já tinham 
expelido uma quantidade da 
droga, na segunda-feira (8) um 
deles expeliu cinco porções e 
outro 15 porções, na terça-fei-
ra (9) outro preso expeliu 15 
porções da droga tendo jogado 
o entorpecente pela janela 
do quarto do hospital, que foi 
flagrado pelos policiais que es-
tavam fazendo a escolta.

A polícia identificou sendo 
maconha assim que recolheram 
o material que foi jogado pelo 
detento da janela. Ele perma-
nece internado para que possa 
expelir mais droga.

Na noite desta quarta-feira 
(10) mais um preso expeliu 
naturalmente 28 porções das 
drogas, sendo apreendidas e 
apresentadas na delegacia.

Todos os detentos permane-
cem internados no HB aguar-
dando expelir completamente 
todos os entorpecentes que 
serão entregues a polícia para 
perícia.

De acordo com o boletim 
de ocorrência os policiais tem 
a informação que os presos 
engoliram cada um cerca de 50 
porções da droga.

Detentos 
continuam 

internados para 
expelir drogas

Janaína PEREIRA 

Cão morre após cirurgias e 
veterinário acusa dona do animal 

de sumir sem pagar

Um médico veterinário de 
36 anos acusa uma aposen-
tada de estelionato. Segun-
do informações do boletim 
de ocorrência, a vítima tem 
uma clínica no bairro Cidade 
Jardim em Rio Preto e alega 
que uma aposentada levou 
seu cachorrinho de nome 
“Nescau” para fazer uma 
cirurgia de esplenectomia 
com a retirada do baço, 

castração e retirada de um 
tumor do ânus e mais anes-
tesias, o procedimento ficou 
em R$3.160.

A cirurgia ocorreu bem 
mas vieram complicações 
em razão dos nódulos  na 
região do fígado do animal 
que foi informado para a 
aposentada sendo realizado 
novo procedimento cirúrgico 
para salvar o cachorrinho, 
mas ele não resistiu e mor-
reu.

Janaína PEREIRA O veterinário alega que 
após isso a aposentada não 
foi mais a clínica para pagar 
o valor que devia e sequer 
preencheu a ficha do ani-
mal, alegando que estava 
triste com a situação.

A vítima relata que a apo-
sentada está agindo de má 
fé e por isso decidiu registrar 
o boletim de ocorrência. Até 
o momento o veterinário 
não recebeu o valor do ser-
viço prestado.

ESUDANTE
Filha escreve carta e foge; 

mãe registra desaparecimento

Adriana Cristina da Silva 
Martins de 41 anos está 
a procura de sua filha, 
Adrielli Camila da Silva Oli-
veira, uma estudante de 
15 anos que saiu de casa 
e desapareceu, deixando 
apenas uma carta para fa-
mília. Segundo o boletim de 
ocorrência a estudante saiu 
de casa na manhã desta 
quarta-feira (10) por volta 
das 11h.

A mãe da adolescente 
é faxineira e  saiu para 
trabalhar, o filho dela  ligou 
dizendo que encontrou a 
carta da irmã dizendo que 
tinha ido embora.

Ao retornar do trabalho a 
noite, percebeu que a filha 
não estava em casa.

Na carta a adolescente 

dizia que se sentia presa 
pela mãe que não a deixava 
sair e nem namorar. “Ela 
nunca sai de casa sozinha, é 
uma ótima filha e nunca me 
deu trabalho,” diz Adriana.

A mãe procurou a filha 
em casa de amigas e co-
nhecidos e não a encontrou, 
porém recebeu uma infor-
mação de que a filha teria 
ido até a cidade de Nova 
Granada, mas não sabe 
dizer o local.

Adrielli é morena clara, 
cabelo castanho e liso de 
tamanho médio, magra, 
1,70 de altura e tem olhos 
castanhos. A mãe não sabe 
dizer a roupa que a filha 
usava ao sair de casa.

Ela disse ainda que já 
publicou nas redes sociais 
para ter noticias do paradei-
ro da filha.

Janaína PEREIRA 

Quem tiver qualquer in-
formação sobre Adrielli pode 
entrar em contato com 
Adriana no telefone (17) 
99256-3402.

Arquivo PESSOAL

Adolescente tem 15 anos 
e deixou uma carta avi-
sando á família que iria 
embora
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A infertilidade devido ao 
tratamento do Câncer 

de Próstata

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Apesar dos melhores esforços dos cirurgiões e onco-
logistas, é quase impossível para um homem manter sua 
capacidade de gerar filhos através de relações sexuais 
após o tratamento. Durante a prostatectomia, a próstata 
e as vesículas seminais são removidas. As vesículas se-
minais são duas pequenas estruturas que ficam na base 
da bexiga. Juntamente com a próstata, elas produzem o 
fluido que transporta os espermatozóides pela uretra e pelo 
pênis durante a ejaculação. A interrupção na produção 
do líquido seminal que acontece após a cirurgia torna a 
ejaculação impossível, portanto os espermatozóides não 
têm como sair fisicamente dos testículos para fertilizar o 
óvulo da mulher.

Com a radioterapia, a fertilidade é quase sempre pre-
judicada. As células da próstata irradiada e as vesículas 
seminais tendem a produzir menos sêmen, que não tem 
a mesma capacidade de transportar os espermatozóides. 
Além disso, o espermatozóide, produzido e alojado nos 
testículos, pode ser danificado, mas isso é visto com muito 
menos frequência com um planejamento adequado das 
doses de radioterapia utilizadas.

As opções de fertilidade após o tratamento do câncer
Para os homens que desejam ter filhos após o trata-

mento do câncer de próstata, a melhor chance de fertili-
dade é o banco de sêmen homólogo. O sêmen contendo 
os espermatozóides é congelado em nitrogênio líquido e, 
embora as células ainda estejam tecnicamente vivas, toda 
atividade celular cessa. Após o descongelamento, até 50% 
dos espermatozóides se recuperam e podem ser usados 
para inseminação artificial.

Como alternativa ao banco de esperma, a extração de 
esperma diretamente dos testículos pode ser uma opção. 
Após a coleta do esperma do tecido testicular, um único 
esperma microscópico é injetado em um único óvulo. O 
embrião formado é transferido ao útero da mulher, onde 
vai se desenvolver.

Apesar dos avanços técnicos na reprodução assistida 
terem melhorado drasticamente as taxas de concepção, 
as taxas de sucesso para a combinação dos dois procedi-
mentos – extração de espermatozóides seguida de injeção 
de espermatozóides no óvulo – são inferiores a 50%.

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

Divulgação

Divulgação

COVID

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto dará início nesta 
sexta-feira (12) na vacinação 
de idosos com mais de 85 
anos. Segundo dados do Vaci-
nômetro, a cidade já imunizou 
24.828 pessoas até às 18h de 
quinta-feira (11). No momento, 
o município é o quinto com 
mais imunizações no Estado 
de São Paulo.

Assim como na vacinação 
para o público com mais de 
90 anos, a vacinação será rea-
lizada no formato de drive-thru 
no Recinto de Exposições. Em 
quatro dias, 1.661 idosos fo-
ram vacinados no local, sendo 
mais da metade somente no 
primeiro dia. A imunização 
também acontece nas unida-
des de saúde. É obrigatório 
apresentar documento com 
foto e CPF.

Segundo o Secretário de 
Saúde Aldenis Borim, quem 
não conseguiu comparecer 
para ser vacinado nesta etapa 
poderá ser contemplada nas 
fases posteriores. “Quem tiver 
mais de 90 anos e não conse-
guiu vir nesta semana por al-
gum motivo, pode ser vacinado 
nas próximas etapas. As doses 
pra eles estão guardadas aqui 
com a gente”, afirmou.

A Saúde também deu início 
a aplicação da segunda dose 
em profissionais da saúde e 

Saúde inicia vacinação de 
idosos acima de 85 anos

idosos institucionalizados nesta 
quinta-feira (11). Foram 425 
pessoas vacinadas.

Vacine Já - Com o objetivo 
de agilizar a vacinação contra a 
Covid-19, o governo do estado 
de São Paulo lançou o Portal 
VacinaJá, no qual o público-alvo 
da campanha pode acessar e 
preencher um pré-cadastro, 

otimizando desta forma o tempo 
de permanência nos locais de 
imunização. O Portal é: www.
vacinaja.sp.gov.br.

Os dados requisitados são 
nome, CPF, data de nasci-
mento, endereço, CEP, e-mail 
e telefone celular. Após o pre-
enchimento desses dados, 
basta confirmar as informações 
inseridas no formulário e enviar.

“Nós fazemos a triagem na 
entrada para verificar a idade 
e quem já está cadastrado é 
vacinado. Quem não tem ca-
dastro, tem que fazer aqui e 
leva em torno de cinco minutos. 
Pedimos para fazer o cadastro 
prévio para aumentar a roda-
gem dos veículos no drive-thru 
e a fila andar mais rápido”, 
comentou Aldenis.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto já imunizou mais de 24,8 mil pessoas e hoje começa vacinar idosos com 
mais de 85 anos 

Mirassol volta aos treinos e anuncia 
novos reforços para temporada

Depois de conquistar o 
título da Série D do Campe-
onato Brasileiro, o Mirassol 
voltou as atividades já fo-
cado na preparação para 
disputa do Campeonato 
Paulista. O Leão já confir-
mou alguns dos jogadores 
do atual elenco que vão 
permanecer, assim como 
anunciou os primeiros re-
forços.

Artilheiro do Mirassol na 
competição nacional com 
11 gols, Fabrício Daniel vai 
ficar para disputa do Paulis-
tão. Além dele, o Mirassol 
já confirmou a permanên-
cia dos volantes Daniel e 
Eduardo e do atacante Lu-
cas Silva. O meio-campista 
Cássio Gabriel, que foi um 
dos destaques da equipe na 
Série D, também vai ficar.

Até o momento, a única 
baixa confirmada foi do late-
ral-esquerdo Luiz Alexandre. 
O jogador pertence a Juven-
tus-SC e estava emprestado 

ao Mirassol. O atleta agora 
será novamente empresta-
do, mas dessa vez para o 
Londrina, onde ficará até o 
fim de 2021.

O primeiro reforço anun-
ciado pelo clube foi a volta 
do volante Luís Oyama, 
revelação do Mirassol que 
estava emprestado para a 
Ponte Preta. Na equipe de 
Campinas, ele disputou 21 
jogos na Série B e três na 
Copa do Brasil. Oyama fez 
parte da campanha histórica 
do ano passado do Leão, 
quando a equipe ficou em 
terceiro lugar.

Outro que também retor-
na de empréstimo na Ponte 
Preta é o meio-campista 
Neto Moura. Ele atuou em 
28 jogos na segunda divisão 
e marcou um gol. Ele tam-
bém participou de dois jogos 
na Copa do Brasil.

O Mirassol estreia no dia 
28 contra o São Bento em 
Sorocaba. O Leão está no 
grupo D com São Caetano, 
Guarani e Santos.

Vinicius LIMA Divulgação

Mais 387 casos e três 
óbitos registrados

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quinta-feira (11) mais 387 
casos de Covid-19, sendo 
322 por exame PCR e 65 por 
teste sorológico. Com isso, o 
número total de casos subiu 
para 43.706, sendo 3.469 
em profissionais da saúde.

Também foram contabili-
zados mais três óbitos, totali-
zando 1.089 mortes desde o 
início da pandemia. A taxa de 
letalidade é de 2,5%. Consi-
derando apenas os dados de 
2021, já são 8.943 casos e 
167 óbitos. O coeficiente de 
incidência é de 9.487 casos 
para cada 100 mil habitantes.

Nas últimas 24 horas, o 
município registrou mais 120 
curados, chegando a marca 

de 39.810 recuperados, o 
equivalente a 91% dos casos.  
Rio Preto já atendeu 1.089 
pacientes com sintomas gri-
pais, com 151.174 testes 
realizados. Vale ressaltar que 
os exames coletados no in-
quérito sorológico ainda não 
foram inseridos e deverão ser 
contabilizados após a conclu-
são do estudo.

Atualmente, a cidade con-
ta com 204 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
agua grave (SRAG), sendo 97 
na UTI e 107 na enfermaria. 
Dentre os casos confirmados 
de Covid-19 são 118 inter-
nações, 70 em UTI e 48 em 
enfermaria. Segundo o Seade 
(Sistema Estadual de Análise 
de Dados e Estatísticas), a 
taxa de ocupação nos leitos 
de UTI na região é de 62,3%.

Vinicius LIMA

Unilago terá curso 
de zootecnia

O curso de graduação 
voltado à criação de animais, 
desde o solo adequado até 
o melhoramento genético 
e, assim trabalhar para o 
aumento da qualidade da 
alimentação de toda a po-
pulação, é a novidade da 
universidade este ano.

O curso de Zootecnia é 
de nível bacharelado, com 
duração de cinco anos e ca-
pacita os profissionais para 
aumentar a produtividade da 
criação animal.

As aulas começam no 
dia 22 de fevereiro, inicial-
mente somente com aulas 
remotas, mas, já a partir de 
março as aulas serão 100% 
presenciais seguindo todos 

os protocolos de segurança.
O curso foi autorizado pelo 

MEC com nota 4, sendo que 
o máximo é 5 e as inscrições 
ainda podem ser feitas na 
Instituição.

Atualmente a Instituição 
está aberta e disponível para 
levar os alunos para conhece-
rem os sítios nos quais serão 
ministradas as aulas práticas.

“A implementação deste 
curso fecha um ciclo impor-
tante para a Unilago, com-
pletando a área de ciências 
agrárias. Já temos o curso 
de Agronomia e Veterinária 
com nota 4 no Enad e agora 
o novo curso de Zootecnia”, 
comenta Crislene Almeida, 
coordenadora do curso.

Mais informações: (17) 
99194-4334

Andressa ZAFALON 

Mirassol voltou aos treinos e diretoria anunciou novos 
reforços para a temporada 2021
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SASSARICANDO IV  

Em tempos de isolamento social, a Enseada Azul com quem 
o dolce far niente rio-pretense tem uma dívida enorme de 
agradecimento, vira protagonista faça chuva ou faça carnaval, 
Não apenas a Enseada Azul, mas inclua-se aí os demais 
condomínios do entorno, que dão solidez ao descanso. 
Evidenciando entre as formas de escape, liberados durante 
o período de folia, a ressignificação de todas as formas de 
vidas, sonhos e fantasias. 

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 12, sexta-feira: 
Nasceu Abraham Lincoln, nasceu Charles Darwin, Fábio Coimbra 
Dória, Marcelo Figueiredo de Oliveira, Carlos Cury, Cidinha Corrêa 
de Mello,Edy Ribeiro, José Carlos Menezes Eid, Marco Antônio 
(Gatão) Dias, Maria Aparecida de Castro, Flávia Pinto César, Simone 
Lucas Teixeira Soubhia, Edilberto de Araújo, Carol Soler,Martinho 
da Vila. 13, sábado: Dia Nacional do Ministério Público,Vera Nilda 
Nunes Mussi, Carlinhos Mattos, Fabio Facio Abudi. 14, domingo: 
Dia da Amizade, Dia Internacional dos Namorados (Valentine´s 
Day), Antônio Alberto Affini, Oswaldir Francisco Castro, Cleiton 
Junior, Lala Osti Klajman 15, segunda-feira: Amélia do Rosário 
Guerta, Andraci Lucas Veltroni, Abelardo (Beia) Menezes Júnior, 
Carol Célico, Carlos Massa (Ratinho), Florinda Bolkan, Milton Hage, 
Oswaldo Pigini, Renato Rocha Barbosa, Waldemar Mano Sanchez, 
Wanderléia, Henrique Gandolfi, Reinaldo Navarro da Cruz Filho. 
16, terça-feira: Juliana Bonamin Polotto, Homerinho Colombini, 
Marizabel Zerati, Ricardo Di Lorenzo Arroyo, Maria  Olimpia Thiago 
Parise, Sonia Amaro, Alessandra Lobanco Cruz, Ed Mendonça, 
Gilda Figueiredo Ferraz, Marcoleti Siqueira, Mariana Daher, Roberto 
Rigonatti. 17, quarta-feira: os gêmeos Fernando Marques Alves 
e Flávio Marques Alves, Marcinha Rosa Homsi, Marcia Bocarissa. 
18, quinta-feira: Dia da Indústria, aniversário de Bady Bassitt, 
Bruna Teixeira Leite Cury, Cristiane Torloni, Eduardo Maluf, Everaldo 
Alves Nazareth Júnior, John Travolta, Maria Rita de Oliveira Cury, 
Primeira Dama Maria Elza Mori Coelho Araújo, Neusa Dalul, Roney 
César Signorini, Yoko Ono.

NETA

A rio-pretense atriz Ana Paula Ruggiero, que, como você leu aqui, 
faz parte do elenco do filme coreano “ Nova Ordem Espacial” , 
lançado dia 5 de fevereiro pela Netflix, vem a ser neta de um ex-
presidente do Automóvel Clube, o saudoso Archimedes Ary Beolchi.

SASSARICANDO III 

Este ano, o confete e a serpentina vão acabar se transformando 
em alho e cebola. Sem outro programa que inclua bailes e festas, 
as pessoas conscientes, decidiram-se a ficar cada um no seu 
quadrado, transformando o forno e o fogão em instrumentos 
para apostar em passatempo fundamentado essencialmente 
na gastronomia, tarefa à qual se entregam com afinco nossos 
socialites munidos de assumida admiração pelo vasto universo 
que sai das frigideiras e panelas, sem dúvida, um marco da vida 
moderna. Talentos culinários incorporam uma rápida Ana Maria 
Braga ou um Claude Troisgros formidável motivo para reunir 
familiares e os plus intimes. E a cachaçada acompanha em 
gênero, número e grau.

SASSARICANDO II  

O carnaval, que para nós brasileiros, sempre foi como aquela 
válvula que rodopia na tampa da panela de pressão liberando o 
vapor para não deixá-la explodir, este ano foi recolhido ao depósito. 
Cansados de maratonar pelos streamings, filmes e e-books e para 
evitar a saturação psicológica do afastamento social, mesmo 
sem carnaval, algumas pessoas resolveram picar a mula rumo 
às praias ou mesmo que seja em sítios e ranchos circundantes. 
Estão desmotivados, principalmente porque não teremos feriado 
e o movimento maior será neste finde. 

SASSARICANDO I  

Tem uma marcha-rancho de Humberto Martins, chamada “Até 
quarta-feira” que acompanhou minha infância e injetou adrenalina 
nos salões durante muitos carnavais. E é atualíssima: “Este não 
ano vai ser igual àquele que passou/Eu não brinquei/Você também 
não brincou/Aquela fantasia que eu comprei/Ficou guardada e a 
sua também/Ficou pendurada/Mas este ano está combinado/Nós 
vamos brincar separados!

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

JARDIM

O Zahtar vai ampliar seu 
espaço .  Nanda  Nasse r 
convidou Romeu Patriani para 
fazer atrás de sua lanchonete, 
um jardim de inverno para 
acomodar os clientes quando 
a pandemia passar. O projeto 
prevê um jardim de delícias.

RANKING

O ranking que aponta as cidades com maior qualidade de serviços 
– educação, segurança, saúde e saneamento – contemplou Rio 
Preto em terceiro lugar, atrás apenas de Maringá, no Paraná e 
Jundiaí, em São Paulo. Depois de nossa cidade,vêm Piracicaba, 
São José dos Campos, Franca, Curitiba,Taubaté, Campinas e 
Vitória. Wow!

CAMAROTE DA BRAHMA II

A transmissão acontece no Multishow e no canal do YouTube 
do Multishow e dos artistas, das 20h30 às 23 horas e no 
domingo, das 14 às 17horas. A apresentadora Sabrina Sato 
será responsável por comandar os shows diretamente do 
Sambódromo e interagir com o público em suas casas. 

A-6

CAMAROTE DA BRAHMA III 

E já de olho no próximo carnaval, Brahma fecha o final de semana 
presenteando alguns consumidores com ingressos para o Camarote 
Nº1 da Sapucaí - 2022, ou assim que as apresentações forem 
liberadas pelo Governo do Estado. Detalhes do sorteio estão disponíveis 
nas redes oficiais da marca.  

CAMAROTE DA BRAHMA I

A partir de amanhã, sábado, 13 de fevereiro, a Brahma promove 
transmissões ao vivo com combinações únicas, de artistas 
que nunca cantaram juntos: Zeca Pagodinho com a dupla rio-
pretense Zé Neto & Cristiano; Matheus e Kauan com Os Barões 
da Pisadinha. O local escolhido para as apresentações é nada 
menos do que o Sambódromo do Anhembi, um dos lugares mais 
emblemáticos do Carnaval. 

Um foco de luz sobre a psicóloga Patricia Abudi esposa do 
médico Mário Abudi. Ela é irmã de um dos mais incensa-
dos jornalistas brasileiros da atualidade, Augusto Nunes, 

da Jovem Pan. Ambos são de Taquaritinga.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura
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São José do Rio Preto, sexta-feira

12 de fevereiro de 2021

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS CONSELHEIROS  ELEI-
TOS  COMO MEMBROS  DO CMAS.
Data: 11 DE FEVEREIRO DE 2021    horário:  8:30 h. 
Local: Av. Bady Bassit, 3697 – Vila Imperial – São José do 
Rio Preto-SP
RENOVAÇÃO 1/3 DOS CONSELHEIROS TRIÊNIO – 
MARÇO DE 2021 A  FEVEREIRO 2024
CATEGORIA REPRESENTATIVA: ENTIDADES DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL  
TITULARES:  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CASA DE  CARIDADE PÃO DA 
VIDA 
REPRESENTANTE: CLEMILDA BAESSO PULÉGIO
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO  RENASCER
REPRESENTANTE: ANA PAULA DADÁRIO BARBOZA
ENTIDADE: GADA
REPRESENTANTE: MATHEUS APARECIDO MANFRE
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA RANCHO DE LUZ 
“PAULINO GARCIA”
REPRESENTANTE: FRANCIELE VOLPI
SUPLENTES: 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO OPERAÇÃO ALEGRIA- CASA 
DE ACOLHIMENTO THALES CARVALHO ZACHARIAS
REPRESENTANTE:  ADRIANA BUTSCHKAU PAES
ENTIDADE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CASA DA 
CRIANÇA
REPRESENTANTE: VANESSA FLORO DA SILVA
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE AS-
SIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - CASA DO CIRENEU
REPRESENTANTE: ANE CAROLINA GONÇALVES FER-
NANDES 
ENTIDADE: INSTITUTO COMBONIANO SÃO JUDAS TA-
DEU
REPRESENTANTE: MARCELA CAMARGO MARTINS CAR-
VALHO
CATEGORIA REPRESENTATIVA: UNIVERSIDADES 
 SUPLÊNCIA- MARÇO DE 2021 A  FEVEREIRO 2023
ENTIDADE: UNILAGO
REPRESENTANTE: ANA PAULA POLACCHINI DE OLIVEI-
RA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
Empresa: Regional Agropecuária e Business Ltda – CNPJ: 
34.251.376/0001-90 - Ata 0585/20 - PE 222/20 - Proc. Lic. 
12002/20
Fica indeferido o pedido de reequilíbrio econômico, nos ter-
mos legais de acordo com entendimento do TCE/SP. KATIA 
R. P. CASEMIRO. SMMAU.
COMUNICADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0353/20
PROCESSO 1.858/20 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/20
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 pre-
tensão 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. Adminis-
tração.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual - Repactuação
Pregão eletrônico nº 523/2020 – Contrato: ATA nº 0119/21
Contratada: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA
Fica retifi cada a redação da CLAUSULA PRIMEIRA do item 
1.1 da Ata mencionada. SMS
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços nº 24/20; Contrato nº TOP/0021/20
Contratada: KM & M Engenharia Projeto e Construção
Nos termos do art. 57, II §1º   da Lei 8.666/93, fi ca prorroga-

do por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMO. Israel C. Junior.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços nº 24/20; Contrato nº TOP/0021/20
Contratada: KM & M Engenharia Projeto e Construção
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 24,07705% e fi ca suprimido em apro-
ximadamente 5,11823% ambos do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMO. Israel C. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 463/2020
CONTRATO nº PRE/0016/21
CONTRATADA: METALBAH IND E COM DE MÓVEIS LTDA
OBJETO: Aquisição de estantes de aço – SMA – Adil-
son Vedroni – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$45.000,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 547/2020
CONTRATO nº PRE/0017/21
CONTRATADA: CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRE-
LI
OBJETO: Fornecimento e instalação de aparelhos de ras-
treamento veicular com sistema de gestão para veículos da 
Secretaria – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo– Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$30.780,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 492/2020
ATA Nº 0120/21
CONTRATADA: CENTRO DE APOIO P.R.A. VIDA
OBJETO: Fornecimento de fraldas descartáveis infantil e 
adulto – Valor Unitário - Item 05 - R$0,430 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 523/2020
ATA Nº 0121/21
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos – Valores Unitá-
rios - Item 07 - R$0,82; Item 09 – R$1,30 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 546/2020
ATA Nº 0122/21
CONTRATADA: DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPA-
MENTOS LABORATORIAIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de laboratório – Valores 
Unitários - Item 03 - R$3,890; Item 08 – R$0,400; Item 09 – 
R$0,240 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 546/2020
ATA Nº 0123/21
CONTRATADA: LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORA-
TÓRIOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de laboratório – Valor 
Unitário - Item 17 - R$3,500 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 535/2020
ATA Nº 0124/21
CONTRATADA: L.F. GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI 
ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura para os ce-
mitérios municipais – Valores Unitários - Item 01 - R$49,50; 
Item 12 – R$51,50; Item 13 – R$73,00; Item 15 – R$73,00; 
Item 16 – R$124,50 – SMA – Adilson Vedroni – Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 535/2020
ATA Nº 0125/21
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura para os ce-
mitérios municipais – Valores Unitários - Item 04 - R$54,49; 
Item 17 – R$124,00; Item 18 – R$67,50 – SMA – Adilson 
Vedroni – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 535/2020
ATA Nº 0126/21
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS V.V. LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura para os 
cemitérios municipais – Valores Unitários - Item 02 - R$6,85; 
Item 03 – R$3,80; Item 06 – R$3,80; Item 07 – R$5,20; Item 
08 – R$8,05; Item 09 – R$3,70; Item 10 – R$4,65; Item 11 
– R$10,45 – SMA – Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 559/2020

ATA Nº 0127/21
CONTRATADA: LFT DE MOURA ME
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de forne-
cimento e instalação de vidro e reposição de massa para 
vidro – Lote 01 - Valores Unitários - Item 01 - R$184,42; Item 
02 – R$8,58– SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo– Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 502/2020
ATA Nº 0128/21
CONTRATADA: COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de leite longa vida UHT - Valor 
Unitário - Item 01 - R$4,98– SMS– Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 519/2020
ATA Nº 0129/21
CONTRATADA: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos - Valores 
Unitários - Item 22 - R$58,00; Item 23 – R$126,00; Item 26 
– R$10,00;Item 28 – R$106,00; Item 29 – R$106,00; item 40 
– R$131,00; Item 41 – R$109,88; Item 47 – R$19,00; Item 
50 – R$31,00; Item 55 – R$8,90; Item 57 – R$70,00; Item 
59 – R$9,00; Item 60 – R$15,05; Item 81 – R$3,50; Item 84 
– R$16,00; Item 86 – R$183,60– SMAS – Helena Cristina 
Rozales da Silva Marangoni– Prazo de vigência: 12 meses.   

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
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° 042/2021, PROCESSO 1405/2021, objetivando o 
registro de preços de equipo de infusão para a assistência 
das Unidades de saúde do município para o combate ao 
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 25/02/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 037/2021, PROCESSO 1375/2021, objetivando 
a aquisição de bicicletas para da Polícia militar. Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transp e Segurança. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 25/02/2021, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 039/2021, PROCESSO 1378/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos. 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.  O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 25/02/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
550/2020 – PROCESSO Nº 14.159/2020 
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para 
os Centros de Referência de Assistência Social. Secreta-
ria Municipal de Assistência Social. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
15/02/2021 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 549/2020 – Processo n.º 
14.156/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de sinalizadores. 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
Sessão pública realizada on line com início dia 18/01/2021, 
sendo adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: 
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QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
LTDA. (itens 01 e 02). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretário 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.

 

 

 
 

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

PORTARIA N.º 874 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, o(a) servidor(a) CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ em 
substituição a(o) servidor(a) MARCELO MESSIAS ROCHA, na 
Comissão de Sindicância, designada pela Portaria n.º 832 de 01 de 
outubro de 2019, surtindo os efeitos desta a partir da data de 
publicação. 
PORTARIA N.º 35.079 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 
EXCLUI, o nome da servidora CIRLEI BELCHIOR DE OLIVEIRA 
ELEOTERIO da Portaria n.º 34.832 de 13 de janeiro de 2021. 
OUTROSSIM, DESIGNA, CIRLEI BELCHIOR DE OLIVEIRA 
ELEOTERIO, para exercer a Função de Assessoria Administrativa, 
no Gabinete do Prefeito, criada pelo artigo 18 da Lei Complementar 
n.º 230/2007 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
janeiro de 2021. 
PORTARIA N.º 35.080 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, PAULA MARIA DE LIMA ROCHA para 
substituir o(a) servidor(a) ALINE MONTTOZO DA SILVA 
GALLERANI – ocupante da função de confiança gratificada – CHEFE 
DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 
– FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença prêmio, de 01/02/2021 a 
05/02/2021 e de 08/02/2021 a 12/02/2021. 
PORTARIA N.º 970 DE 25 DE JANEIRO DE 2021 (Republicação 
por Incorreção) 
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo Dona, para, 
sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e a ampla defesa, a fim de 
que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no 
procedimento anexo ao Interno nº 06/2021 – SMA - Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, Interno/SMS/GP/Nº 4002/2020, CI SMS/DAB Nº 
615/2019, CI Nº 111/2020/SMS – UBSF SOLO SAGRADO, o 
empregado público MARCO AURELIO DUARTE DA SILVA, responda 
como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IV e 
IX, do artigo 204; incisos IV e XV, do artigo 205; e incisos V, VI e XIII, 

 

 

do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90; alíneas “b”, “e” e 
“h”, do artigo 482, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); e 
inciso I, do artigo 10, da Lei Complementar nº 413/2014. O inteiro teor 
desta Portaria encontra-se a disposição do empregado público, o qual 
será citado nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da Lei 
Complementar n.º 05/90. 
PORTARIA N.º 35.081 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, ANA LUCIA ZANFORLIN para substituir o(a) 
servidor(a) PAULA REGINA MARTINS – ocupante da função de 
confiança gratificada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, de 10/02/2021 a 24/02/2021. 
PORTARIA N.º 828, de 23 de julho de 2018 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): ROSA LINO DE JESUS ALCANTARA 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar 
nº 05/90.  
PORTARIA N.º 35.082 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 
REVOGA, a designação para prestar serviço à Secretaria Municipal 
de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de 
março de 2020, dos(as) servidores(as) adiante elencados(as), a fim 
de que retorne à sua Secretaria de origem, conforme os efeitos 
especificados: 

SERVIDOR(A) PORTARIA SECRETARIA 
ORIGEM 

DATA DE 
RETORNO 

EMERSON 
FAVARIN 

PORTARIA Nº 
34.356 DE 
26/06/2020 

ADMINISTRAÇÃO 28/12/2020 

 
PORTARIA N.º 922, de 21 de fevereiro de 2020 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): MILTON EUGÊNIO MENEZES 
Resultado: aplicação do inciso II, do artigo 215, por infração aos 
incisos I, II, III e IX do artigo nº 204, todos da Lei Complementar nº 
05/90. 
Advogados: Fábio Gandolfi Lopes – OAB/SP 250.746 e Leticia Diniz 
Lopes – OAB/SP 445.540 
PORTARIA N.º 35.083 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUCIANA MOREIRA 
LOPES, Professor de Educação Básica  II – Educação Artística, 

 

 

lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a 
conclusão do procedimento administrativo de readaptação e com 
fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, cumulado 
com os artigos 66 e 67 da Lei Complementar n.º 138/01. 
OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá ser 
readaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, devendo 
prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação, podendo ser 
remanejado(a) de acordo com as necessidades da secretaria através 
de termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
retroagindo os efeitos desta a 08/02/2021. 
PORTARIA N.º 35.084 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) SILVIA ELENA GOMES 
DA SILVA, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, de acordo com a conclusão do procedimento 
administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei 
Complementar n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) 
deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, 
devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde, podendo 
ser remanejado(a) de acordo com as necessidades da secretaria 
através de termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) 
ano, surtindo os efeitos desta a partir de 11/02/2021. 
PORTARIA N.º 830, de 01 de agosto de 2018 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CAMARGO 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar 
nº 05/90.  
Advogados: Eduardo de Freitas Peche Canhizares – OAB/SP 
195.992, Davi Pereira Amaral – OAB 342.171 e Marina Eliza Moro 
Freitas – OAB 203.111 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 

DECRETO Nº 18.828
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021

Altera o Decreto nº 17.101, de 5 de junho de 2014 e revoga o Decreto nº 18.817, de 4 de fevereiro de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais. 
D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 3º do Decreto nº 17.101, de 05 de junho de 2014, passa a vigorar alterado e acrescido dos §§ 1º ao 4º, com 
as seguintes redações:  
“Art. 3º O reembolso de transporte será devido ao servidor integrante da carreira de Auditor Fiscal Tributário Municipal, na 
forma prevista pelo artigo 113 da Lei Complementar nº 245, de 17 de dezembro de 2007, em razão de uso efetivo de veículo 
próprio no desempenho de sua atividade, na proporção de 1/20 avos por dia de uso efetivamente comprovado, totalizando e 
limitados a 20 dias ao mês.
§ 1º A comprovação da efetividade de uso dar-se-á mediante o envio das seguintes informações ao superior hierárquico:
I - Indicação do contribuinte e do endereço no qual foi realizada a diligência;
II - Justifi cativa da diligência;
III - Outras informações solicitadas pelo superior.
§ 2º A responsabilidade funcional pelas informações que constarem no RELATÓRIO DIÁRIO DE LOCOMOÇÃO POR MEIOS 
PRÓPRIOS (conforme Anexo IV integrante deste Decreto) é do Auditor Fiscal Tributário Municipal, estando este sujeito às 
sanções cabíveis nos casos de constatação de irregularidade dolosa ou culposa.
§ 3º A autorização para utilização de veículo ofi cial do Município, no uso das atribuições do cargo, é prerrogativa do Chefe da 
Inspetoria Fiscal Tributária, cabendo a ele determinar as atividades em que o veículo será de uso obrigatório.
§ 4º O reembolso de que trata o caput, quando devido, tem como fi nalidade indenizar despesas de locomoção no desempe-
nho da atividade.” NR
Art. 2º Fica revogado o Decreto Municipal nº 18.817 de 4 de fevereiro de 2021.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 11 de fevereiro de 2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xação na mesma data e no local de costume e pela Impren-
sa local.
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C – SÁBADO/DOMINGO/FERIADO/PTO. FACULTATIVO  D – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL  

  

  

ANEXO IV – Decreto 17.101/2014 
(Alterado pelo Decreto 18.828/21) 

REEMBOLSO TRANSPORTE 
RELATÓRIO DIÁRIO DE LOCOMOÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DECRETO Nº 18.829
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021.

Autoriza a receber adiantamentos para cobertura de des-
pesas emergenciais e de pronto pagamento da Secretaria 
Municipal da Fazenda.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam autorizados a receber adiantamentos para 
cobertura de despesas emergenciais e de pronto pagamento 
da Secretaria Municipal da Fazenda, em conformidade com 
a Lei nº 13.290, de 28 de agosto de 2019 e com o Decreto 
nº 18.410, de 9 de setembro de 2019, os agentes públicos 
abaixo discriminados:
I – JOSÉ MARTINHO WOLF RAZAZZI NETO;
II – RUBIA RODRIGUES RIBEIRO;
III – RAFAELA NOGUEIRA FERREIRA.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 11 de fevereiro de 
2021; 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

P O R T A R I A   Nº 417

 De 11 de fevereiro de 2021
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de 
suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º – A partir do dia 04 de fevereiro de 2021 e enquanto a 
servidora Patrícia Nato Toninato Bartolomei permanecer em 
usufruto de licença prêmio, fi ca DESIGNADO para responder 
pela chefi a da Divisão da Gestão de Recursos e Apoio ao 
Comitê de Investimentos, o servidor e membro do Comitê de 
Investimentos MÁRIO JOSÉ PICARELLI DE CASTRO e, na 
sua ausência, o servidor e membro do Comitê de Investimen-
tos HÉLIO ANTUNES RODRIGUES, observada a restrição 
contida no inc. VII do art. 1º do Decreto nº 18.590/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 11 de fevereiro de 2021.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

P O R T A R I A    Nº   418
 De 11 de fevereiro de 2021

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de 
suas atribuições legais, considerando a novas regras oriun-
das do DECRETO MUNICIPAL Nº  18.803/21;
RESOLVE:
Art. 1º O artigo 2º da Portaria nº 384, de 11 de setembro de 
2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º Fica mantido o regime de teletrabalho extraordinário, 
destinado aos servidores e estagiários, até o dia 30 de abril 
de 2021.
§1º Todos os servidores deverão obrigatoriamente compa-
recer à Autarquia ao menos em regime de revezamento, 
cumprindo o horário de trabalho e auxiliando nos trabalhos 
presenciais do setor, observadas as restrições estabelecidas 
nesta norma.” (NR)
Art. 2º O artigo 5º da Portaria nº 384, de 11 de setembro de 
2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 5º. Salvo necessidade premente e manifesta do serviço, 
se requerido nas condições abaixo expostas, até o atingi-
mento da fase verde, os seguintes servidores e estagiários 
podem atuar exclusivamente em teletrabalho sem reveza-
mento:
I - portadores de doenças crônicas devidamente comprova-
das, desde que apresente atestado médico emitido recente-
mente descrevendo a comorbidade;
II - portadores de defi ciência, conforme documentação com-
probatória.
Parágrafo único: para concessão do teletrabalho sem reve-
zamento e comparecimento presencial, conforme previsto 
no caput, o servidor deverá submeter-se a avaliação médico 
pericial, que decidirá a respeito.” (NR)
Art. 3º O artigo 9º da Portaria nº 376, de 23 de março de 
2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 9º. Para que o teletrabalho se estabeleça, fi ca permitida 
a abertura de usuário para home offi ce, a ser solicitado à 
EMPRO por meio da Coordenadoria Administrativa.” (NR)
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor:
I – Na data da sua publicação em relação ao disposto nos 
arts. 1º e 2º;
II – Em 1º de março de 2021, em relação ao disposto no art. 
3º.
                                       Registre – se, Publique – se e Cum-
pra – se.
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Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 11 de fevereiro de 2021.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, arquivada no livro de Portarias da RIOPRE-
TOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 06/2021, 
Processo SICOM 325/2021 objetivando a Aquisição de 
cabos elétricos para reposição no almoxarifado do SeMAE. 
Prazo de Entrega: 60 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 24.02.2021, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 01.02.2021 – Jaqueline Freitas Reis - Ge-
rente de Operação e Manutenção – Água/ Wagner Castilho 
Botaro - Gerente de Operação e Manutenção – Esgoto.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 11/2021, 
Processo SICOM 335/2021 objetivando a Contratação de 
empresa para prestação de serviços de controle, opera-
ção, e fi scalização de portarias e edifícios, nas unidades do 
SeMAE, localizados na cidade de São José do Rio Preto. 
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 25.02.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 09.02.2021 – João Marcelino Ruiz - Gerente 
Administrativo-Financeiro.
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
07/2021 – PROCESSO SICOM 326/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
182.000 kg de Cal Hidratada para Tratamento de Água para 
Abastecimento Público, na ETA Palácio das Águas em São 
José do Rio Preto – SP.
Sessão pública realizada online no dia 11.02.2021, sendo 
declarado pelo pregoeiro o pregão FRACASSADO em razão 
do valor do item ter fi cado acima da estimativa inicial do 
edital. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Renato Eduardo de Freitas - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 – PROCESSO SICOM 
326/2021 
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em 
razão do valor do item ter fi cado acima da estimativa inicial 
do edital.”
São José do Rio Preto, 11.02.2021 – Nicanor Batista Júnior - 
Superintendente.
S. J. Rio Preto 11.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000205914 00641/03 ADL AMBIENTAL LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210708 01377/12 ADRIANA CLAUDIA LOURENCO LUZ
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030797 01090/19 AMARILDO BARREIRA 06013460841
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000254770 00813/17 C R DA SILVA ENCERRADA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000210742 00471/98
CAMF CENTRO DE AVALIACAO 

MATERNO FETAL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210648 00395/14
CAMF CENTRO DE AVALIAÇÃO 

MATERNO FETAL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000240925 02327/15
CAMINHO AUTOMOVEIS E 

CAMINHOES LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000075775 00925/17
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000075791 00925/17
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000243972 00925/17
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000304899 01740/11
CASA DE CARNES E MERCEARIA DE 

PAULA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000282918 00872/15
CASSEB & FREDERICO CLINICA MEDICA 

LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000209234 02193/16
CDV CENTRO DIAGNÓSTICO VASCULAR 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000029991 00448/17
CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA 

LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000205007 00822/03
CIRURGIA PLASTICA D'ANDREA S/S 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210555 00557/07 CLAUDIA DORIA PERON ROSA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202095 01340/06
CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR 

FABIO FRANCO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202675 00905/06
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA 
ESTÉTICA E REPARADORA S/S

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000201198 00565/03
CLINICA DE GINECOLOGIA DR ROSAN 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210623 01664/15
CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA 

MIRIAM TARRAF LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000210630 00550/00
CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DRA 

MIRIAM TARRAF LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210682 00242/14
CLINICA DERMATOLOGIA DRA LARISSA 

BEGA & VIANA S/S
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000242912 02373/20 CLINICA DR LUCAS BORELLI BOVO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210766 01112/05
CLINICA DRA MARTA FERRARI TEIXEIRA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210759 00476/03 CLÍNICA MÉDICA DONZELINI LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000211131 00283/98 CLINICA MEDICA DR AMERICO EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202461 01325/17
CLÍNICA MÉDICA GINARE 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000137444 00805/19
COMPRE FACIL COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210585 00805/19
COMPRE FACIL COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000210597 00805/19
COMPRE FACIL COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000258927 00346/09 CONDOMINIO GREEN VILAGE III
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000258944 00346/09 CONDOMINIO GREEN VILAGE III
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000258954 00346/09 CONDOMINIO GREEN VILAGE III
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000025238 00346/09 CONDOMINIO GREEN VILAGE III
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000257777 00381/04
CONDOMINIO RESIDENCIAL BOM 

JARDIM I E II
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017452 00381/04
CONDOMINIO RESIDENCIAL BOM 

JARDIM I E II
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000209295 00874/18 DANIELA F CEZARINO CLINICA MEDICA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207151 01257/18 DEBORA YONE OKANO DE ALMEIDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000211717 00035/05 DERMAVASC SERVIÇOS MÉDICOS S/S
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000188948 01694/20
ELENCO MEDICAL DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS MEDICOS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000149942 01083/20
ELITECLIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000204824 01083/20
ELITECLIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000204830 01083/20
ELITECLIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000030781 02588/19
FABIANA MATURI VISMARA 

13343210862

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000308458 00633/20
FARMACIA CONFIANÇA RIO PRETO 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000308460 00633/20
FARMACIA CONFIANÇA RIO PRETO 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000202051 01415/12 FAVARON OFTALMOLOGIA S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000211744 299/05
FEMME GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000007144 01537/20 GABRIELA MARTINS MAXIMO
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000202474 01229/00
GIN ECO DR WARLEY E DRA ELIANA 

NOGUEIRA S/C LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030787 01289/19
GIOVANNI JOSE DA FONSECA 

35234350800

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000030790 01760/19
GIOVANNI JOSE DA FONSECA 

35234350800

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000210665 00303/03
GUARACI GARCIA MEDICINA FETAL 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210669 00333/17
GUARACI GARCIA MEDICINA FETAL 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202056 01932/11
GUILHERME DE OLIVEIRA E CASTRO 

FAVARON
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206892 00006/19 KARLA CRISTINA TIAGO PASTORELLI
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000202647 01098/00 LIMA & NOGUEIRA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205540 01430/16
LODO & MOTA DEDETIZADORA E 

DESENTUPIDORA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000275151 01175/99 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000267696 00119/08 LUCIANA DO NASCIMENTO MARCATO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000007152 01582/15
LUIS FERNANDO CALDEIRA & CALDEIRA 

LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000210667 01684/13 LUZ CONSULTÓRIOS ASSOCIADOS S/S
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000205049 00409/08 MAB FURLAN
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210576 00556/07 MARCELLO PERON ROSA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202659 00166/11 MARCELO LUCIO DE LIMA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304688 01222/11
MARIA ALICE SPERTO FERREIRA 

BAPTISTA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000206701 00875/98 MARIA F FERES BUCATER & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210196 00130/18
MARIANA STAFORD CARAN JACOB 

BUCHALLA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206541 01780/17 MARINA PEREIRA OLIVIO CAVASSANI
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000210710 00444/03 MARISA COSTANTINI CORTEZ
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210643 00521/06
MASSONI EMPREENDIMENTOS EM 

IMAGEM LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000003611 02205/15 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210758 00553/08 MONICA REGINA LOURENCO LUZ
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210770 01304/18 MONICA REGINA LOURENCO LUZ
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304684 01221/11
MORUMBI CONSULTORIA E SERVICOS 

MÉDICOS LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000231827 01851/19 O J B NICESIO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000231829 01852/19 O J B NICESIO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000231833 01853/19 O J B NICESIO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210730 01676/13 OCTAVIO AUGUSTO LOURENCO LUZ
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210734 01826/13 OCTAVIO DE ALMEIDA LUZ
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000200336 00668/18
OFTALMOLOGIA LEONARDO BERALDO 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000200355 00668/18
OFTALMOLOGIA LEONARDO BERALDO 

LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000267771 00668/18
OFTALMOLOGIA LEONARDO BERALDO 

LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000210700 00460/02 OLAVO AMORIM JUNIOR
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206261 01437/10
OTOCLINE SERVICOS MEDICOS S/S 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206353 00674/98 PAULO ROBERTO BRAOJOS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000291371 00948/19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000291373 00948/19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000291374 00948/19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000291362 00240/09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000291364 00240/09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000291368 00240/09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000291353 00636/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000291355 00636/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000291357 00636/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000300563 00678/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000300588 00644/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000300594 01613/10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000028288 02508/20
RAFAELA SILVA ESTÉTICA AVANÇADA 

LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000030784 00036/20
REINALDO ALEXANDRE VERONEZI 

21774428857

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000030549 00158/20
RENATA GUAPO OCCHIUCCI 

22179729871
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000210749 01193/18 SAES CLINICA MEDICA EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000368231 01490/13 SH PARDO ODONTOLOGIA EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2019000368238 01490/13 SH PARDO ODONTOLOGIA EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2019000368241 01490/13 SH PARDO ODONTOLOGIA EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000294033 02664/20 SH PARDO ODONTOLOGIA EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000294043 00366/17 SH PARDO ODONTOLOGIA EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000294050 00364/17 SH PARDO ODONTOLOGIA EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000294056 00367/17 SH PARDO ODONTOLOGIA EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304534 02709/20
SILVA & TOBAL SAUDE E BEM ESTAR 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000265430 01970/16
UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000207041 01659/15 VISAO CLINICA DE OLHOS LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000187270 02208/09
VIUDES RIO PRETO APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000263741 01231/18 VMBE LANCHONETE LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS
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2020000242767 02402/15 3M DO BRASIL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202034 00767/18
CLINICA INFANTIL ANTONIO AUGUSTO 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000202045 00767/18
CLINICA INFANTIL ANTONIO AUGUSTO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000308481 00633/20
FARMACIA CONFIANÇA RIO PRETO 

LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

2018000241502 01521/18 PATINI LOGISTICA EIRELI ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2019000187277 01521/18 PATINI LOGISTICA EIRELI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2019000187289 01521/18 PATINI LOGISTICA EIRELI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2019000187297 01521/18 PATINI LOGISTICA EIRELI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000209116 01521/18 PATINI LOGISTICA EIRELI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000211634 01685/11
SAO PAULO SECRETARIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000211659 01685/11
SAO PAULO SECRETARIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000202769 01017/06 SERGIO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210674 01689/14 VITTA DERMATOLOGIA RIO PRETO S/S
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000202037 00679/20 VITTA ESTÉTICA RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

       São José do Rio Preto, 12 de fevereiro de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA 

 PORTARIA SMTTS/Nº 04/2021. 
Dispõe sobre a extinção do 
alvará de permissão para 
exercer a atividade relativa 
aos serviços de transporte 
individual de passageiros 
em motocicletas mediante 
aluguel – mototáxi.  
O Engº Amaury Hernandes, 
Secretário                         
Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, no 
uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do 
inciso XV, § 1º, artigo 4º, da 
Lei Complementar 
Municipal nº 145/02.  

Considerando que a Lei Municipal nº 8822/2002, com nova 
redação dada pelas Leis Municipais nº 9722/2006 e 
10198/2008, pelo seu artigo 5º, estabelece a extinção dos 
alvarás de permissão para a atividade de mototaxistas neste 
Município após 30 (trinta) dias da data do vencimento:  
RESOLVE: 
Artigo 1º - Declarar a extinção da permissão dos 
mototaxistas, constante da relação abaixo, que se encontram 
com o alvará de permissão vencido, nos termos do Artigo 5º da 
Lei Municipal nº 8822/2002, com a nova redação dada pelas 
Leis Municipais nºs. 9722/2006; 10198/2008 e 12009/2009 e 
conforme as alterações da Portaria SMTTS-Nº 30/2020: 

ALVAR
Á NOME 

INSCRIÇÃ
O 
MUNICIPAL 

036 SANDOVAL TOMAZ DE AQUINO 1107860 
059 BENEDITO ALVES PRIMO 1228710 
065 JOSE FRANCISCO DE ASSIS      1206630 
088 VALDERI BORTOLOTO 3697860 



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

 

 

101 FABIANO PAPALARDI    3415060 
143 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 3272110 
152 JOSE CARLOS DAS CHAGAS 1309070 
172 LUIZ ANTONIO MARCELO    3629690 

197 CARLOS ALBERTO MAGALHÃES DE 
SOUZA 3293530 

214 DEUSDETI PEDRO DE SOUZA 3306060 
218 SERGIO STRAMASSO      3386550 
221 MARIO DONIZETI RAMIN 1422580 
233 JULIERME FERREIRA DOS SANTOS       3311200 
253 SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA 3320530 
273 GLEDSON SANTOS BARROS    3082920 
299 PAULO ADRIANO DE ALMEIDA 1252970 
300 JOÃO CARLOS CALDEIRÃO 1203140 

306 PAULO SÉRGIO PAULINO DOS 
SANTOS      3394020 

309 FABIO FARIAS NEVES 1390910 
334 EZEQUIEL PIRES DA SILVA 3477930 
343 ANDERSON PEREIRA DA SILVA 3412950 
372 JOAO BARBOSA SOBRINHO 1383570 
396 MOISÉS DOS SANTOS 3451700 

403 MANSUETO RODRIGUES DE 
OLIVEIRA FILHO 1226760 

421 EDMUNDO BORDUQUI FABIAN      1372330 
453 SILVIO ANTONIO DA SILVA        3352290 
459 SIDNEI JOSE DE FREITAS 1212090 
472 ALEX ROBERTO VEDOVELI       1249760 
482 APARECIDO ROCHA 1212500 
488 JAIR FREITAS NUNES 1430630 
495 NELSON PRACONE 3043550 
540 LEANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA      3411890 
552 PAULO CESAR FERNANDES 3422560 
563 JACOB MARQUES DA COSTA 1393460 
586 ALESSANDRO GABRIEL SERGIO 3519910 
587 AMARILDO MARCELO PERES 3488760 
611 MIGUEL BATISTA NUNES 1256600 
666 NELSON APARECIDO DA ROCHA 1389720 

 

 

670 SIDNEI BATISTA DE ALMEIDA 1212520 
706 WELINGTON ROSSI DA SILVA 3551480 
740 MAURICIO ANTONIO ZANOVELLI       3685810 
783 JESUS MACHADO 1307580 
800 OLIVIO APARECIDO CARDOSO 1432730 
807 RENATO DA COSTA CARVALHO 3478570 

842 ANDERSON VALENTIM BAILO 
CORREA 3012740 

874 ALEX ALVES RIBEIRO 3134510 
897 GABRIEL VASCONCELOS 3423500 
958 JOSÉ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 3601530 
963 JOSEVALDO SOARES DE SOUZA    3367700 
984 CLAUDEVIR MATEUS VEIGAS   1228280 
990 WANDERLEI SABINO FERNANDES 3341780 
995 VAGNER MARQUES PIMENTEL 3010190 
1017 ANDRÉIA VALDIRENE DE LIMA      3016730 
1025 ROSENEY PIRES BARBOZA     3341110 
1028 WAGNER APARECIDO VENÂNCIO 3432360 
1069 MILTON SEBASTIÃO FRANCESCHI 3121190 
1072 WANDO PEREIRA LAGE 3521720 
1124 JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO       3135230 

1135 HUMBERTO LEIVAS DE OLIVEIRA 
MEDEIROS 1468320 

1209 RILDO DE ALMEIDA CARDOSO      3156290 
1213 RODRIGO CARVALHO FEITOSA 3158360 
1237 WALDIR RODRIGUES COSTA 1411880 

1260 CARLOS ROBERTO SOARES DE 
JESUS 3175520 

1289 ADÃO BORGEM    3291790 
1308 RENATO RAFAEL ZOCA 3139790 
1309 WILSON CRISTIANO VELLOSO 3300820 
1310 HERBET FERNANDO DA SILVA  3483070 

Artigo 2º - Determinar para que seja oficiado ao Diretor da 17ª 
CIRETRAN solicitando o bloqueio do licenciamento na 
categoria aluguel das motocicletas vinculadas nos respectivos 
alvarás extintos. 

 

 

Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
       Registre-se; 
    Publique-se; 
   Cumpra-se. 
   São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 
2021. 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 005/2021 
Dispõe sobre a designação de 

agente de trânsito.  
O Engº Amaury 
Hernandes, Secretário 
Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, 
no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
         

RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuar como agente da Autoridade de Trânsito no âmbito 
de sua competência no município de São José do Rio Preto, 
a seguinte policial militar, objeto do Ofício nº. 17° BPM/I-
081/300/21 expedido pelo respectivo Comandante. 
- Soldado PM Milena Fernandes, RE: 170809-A. 
Artigo 2º -Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 06 
de fevereiro de 2021.  
      Registre-se;    
   Publique-se;    
   Cumpra-se.    

São José do Rio Preto, 11 de fevereiro de 2021. 
 

 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Prefeitura Municipal de
TANABI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 002/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 002/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e 
parcelada de carnes e derivados, para atender as necessida-
des do Município de Bady Bassitt/SP. Sessão: 10h00 do dia 
05/03/2021, na sede da Prefeitura, na Rua Camilo de Mora-
es, 475. Edital completo e maiores informações poderão ser 
obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo 
e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 11 de 
fevereiro de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito 
Municipal

Pregão Presencial nº 003/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 002/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e 
parcelada de frios, para atender as necessidades do Muni-
cípio de Bady Bassitt/SP. Sessão: 14h00 do dia 05/03/2021, 
na sede da Prefeitura, na Rua Camilo de Moraes, 475. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 11 de fevereiro de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO Modalidade: PREGÃO Nº 007/2021 PROCESSO Nº 009/2021. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços de Engenharia Sanitária visando a Coleta, Transbordo (se necessário), Transporte, Tratamento 
e Disposição Final dos Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS e de Carcaças de Animais de Pequeno Porte, gerados pelo Município 
de Guapiaçu, classificados nos Grupos “A”, “B” e “E” da Resolução CONAMA nº 358/05, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC 
ANVISA nº 306/2004. O município de Guapiaçu, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Jean Carlos Vetorasso, torna 
pública a homologação para a empresa CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. o objeto do processo em epígrafe no 
valor global de R$ 115.620,00 (cento e quinze mil seiscentos e vinte reais). Data: 10/02/2021. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2021

DISPENSA Nº 08/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: NAGLIATI E BELATTI SERVIÇOS MÉDI-
COS S/S
CNPJ sob nº 22.161.033/0001-56
OBJETO Contratação de empresa para prestação de 
serviços médicos na especialidade de Ginecologia II, para 
atendimento nas unidades de saúde.
VIGENCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, com vigência até para 30 dias, ou seja, 
27/02/2021, ou até a formalização do Consórcio, podendo 
ser prorrogado até o limite de 180 dias, nos termos do artigo 
24, IV da Lei Federal 8.666/93
Valor: R$6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais)
Monte Aprazível, 27 de janeiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2021
DISPENSA Nº 06/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: HAMMOUD SERVIÇOS MÉDICOS S/S 
LTDA
CNPJ sob nº 17.821.820/0001-47
OBJETO Contratação de empresa para prestação de servi-
ços médicos na especialidade de Clínica Geral, para atendi-
mento nas unidades de saúde.
VIGENCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, com vigência até para 30 dias, ou seja, 
27/02/2021, ou até a formalização do Consórcio, podendo 
ser prorrogado até o limite de 180 dias, nos termos do artigo 
24, IV da Lei Federal 8.666/93
Valor: R$8.250,00 (Oito mil, duzentos e cinquenta reais)
Monte Aprazível, 27 de janeiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 08/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 06/2021
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado e 
climatizadores.
Data da realização da Sessão Pública: 02/03/2021
Horário: 09h30min.
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, 10 de fevereiro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
01/2021. Objeto: Registro de preços para aquisição futura e 
parcelada de gêneros alimentícios para suprimento da me-
renda escolar e de diversos setores da Prefeitura do Municí-
pio de Tanabi, fi cando designada para o dia 23 de fevereiro 
de 2021, as 09h15min, à sessão de entrega, credenciamen-
to e abertura dos envelopes. O edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha 
Jr. nº 242 – Centro – todos os dias úteis das 09h00 às 
15h00, ou mediante solicitação pelo email: licitacao@tanabi.
sp.gov.br. Tanabi, 10 de fevereiro de 2021. João Paulo da 
Silveira. Técnico de Licitação. Norair Cassiano da Silveira. 
Prefeito do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
02/2021. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e 
parcelada de gêneros farmacológicos (medicamentos), para 
o município de Tanabi, conforme especifi cações e quantitati-
vos estimados, fi cando designada para o dia 26 de fevereiro 
de 2021, as 09h15min, à sessão de entrega, credenciamento 
e abertura dos envelopes. O edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. 
nº 242 – Centro – todos os dias úteis das 09h00 às 15h00, 
ou mediante solicitação pelo email: licitacao@tanabi.sp.gov.
br. Tanabi, 10 de fevereiro de 2021. João Paulo da Silveira. 
Técnico de Licitação. Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do 
Município.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, CONSIDERANDO A NE-
CESSIDADE DE RETIFICAÇAO DO EDITAL DO PREGAO 
PRESENCIAL 05/2021, QUE ACONTECERIA NO DIA 10 DE 
FEVEREIRO DESTE ANO, DESIGNA NOVA DATA PARA 
REALIZAÇAO DO REFERIDO PREGAO QUE SERÁ REA-
LIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, SENDO  DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO DE 
LUBRIFICANTES A SER UTILIZADO PELA FROTA DE VEI-
CULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE MIRASSOLAN-
DIA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO 
RETIFICADO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELE-
TRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br - CELIA APARECI-
DA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MUNI-
CIPAL. MIRASSOLANDIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, CONSIDERANDO A 
NECESSIDADE DE RETIFICAÇAO DO EDITAL DO PRE-
GAO PRESENCIAL 02/2021, QUE ACONTECERIA NO DIA 
12 DE FEVEREIRO DESTE ANO, DESIGNA NOVA DATA 
PARA REALIZAÇAO DO REFERIDO PREGAO QUE SERÁ 
REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021, SENDO  
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO 
DE MATERIAL HOSPITALAR A SER USADO NO CENTRO 
DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE 
MIRASSOLANDIA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE 
LICITAÇAO RETIFICADO DISPONIBILIZADO NO ENDE-
REÇO ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br - CELIA 
APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEI-
TA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 08 DE FEVEREIRO DE 
2021.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, CONSIDERANDO A 
NECESSIDADE DE MUDANÇA DA DATA DE REALIZAÇAO 
DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021, QUE ACONTECERIA 
NO DIA 22 DE FEVEREIRO DESTE ANO, DESIGNA NOVA 
DATA PARA REALIZAÇAO DO REFERIDO PREGAO QUE 
SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021, 
SENDO  DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA 
AQUISIÇAO DE ALIMENTOS A SER EMPREGADO NA 
MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MIRASSOLAN-
DIA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO 
DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, www.
mirassolandia.sp.gov.br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI 
DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSO-
LANDIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

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

PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
WELLINGTON SILVA FRANCO e VANESSA CRISTINA DA SILVA 
TITOTO. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em Santo André, SP, no dia 25 de outubro de 1987, fi lho 
de JOÃO BOSCO FRANCO e de MARIA DE LOURDES DA SILVA 
FRANCO. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, 
nascida em Paraíso do Tocantins, TO, no dia 03 de janeiro de 
1989, fi lha de OLICIO TITOTO e de MARIA PERPETUA DA SILVA. 
ISRAEL ANTUNES DE AGUIAR e JOSEANE CRISTINA DA SIL-
VA. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, divorciado, nascido 
em São Bernardo do Campo, SP, no dia 13 de agosto de 1986, 
fi lho de  e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE AGUIAR LEDUINO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, cuidadora, solteira, nascida em 
João Pessoa, PB, no dia 11 de março de 1980, fi lha de ANTONIO 
CARLOS DA SILVA e de . 
ALEXANDRE JOSÉ TABARINI SCHIAVINATTO e SIMONE 
SOARES. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário público 
municipal, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
27 de junho de 1964, fi lho de ED ANTONIO SCHIAVINATTO e de 
IVANIR TABARINI SCHIAVINATTO. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, agente de viagens, divorciada, nascida em Brasília, DF, no dia 
11 de fevereiro de 1971, fi lha de MANOEL SANTINO SOARES e 
de TERESINHA CARMEM DE CASTRO SOARES. 
FERNANDO BERTINI FERREIRA LUZ e ÉLIDA AMÁLIA DIO-
NISIO. Ele, de nacionalidade brasileira, gerente regional, solteiro, 
nascido em Santa Fé do Sul, SP, no dia 10 de dezembro de 1980, 
fi lho de NILSON FERREIRA LUZ e de DORACI BERTINI LUZ. Ela, 
de nacionalidade brasileira, bancária, divorciada, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 01 de julho de 1985, fi lha de ELCIO 
JOSÉ DIONISIO e de ELZA GALDINO DE SOUSA DIONISIO.  
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 11 de fevereiro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.



B-5Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
12 de fevereiro de 2021

Editais de
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ 
nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o 
art. 13, parágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Sú-
mula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, 
notifi ca os consumidores abaixo relacionados, para regula-
rizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta 
data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 1º andar 
do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz 
- CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 450.820.438; contrato nº 34909, valor devido: R$ 
444,78, referente às competências de 10/2020, 11/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
207. CPF: 070.321.388; contrato nº 35095, valor devido: R$ 
775,15, referente às competências de 11/2020, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
156. CPF: 343.179.528; contrato nº 39158, valor devido: R$ 
720,95, referente às competências de 10/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 114. 
CPF: 090.371.698; contrato nº 42231, valor devido: R$ 
322,55, referente às competências de 11/2020, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
146. CPF: 080.759.278; contrato nº 43262, valor devido: R$ 
899,18, referente às competências de 12/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 58. CPF: 
467.145.878; contrato nº 48270, valor devido: R$ 306,22, 
referente às competências de 11/2020, 12/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 146. 
CPF: 620.831.478; contrato nº 50410, valor devido: R$ 
1.438,73, referente às competências de 11/2020, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
156. CPF: 168.665.778; contrato nº 51245, valor devido: R$ 
789,29, referente às competências de 11/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 
088.048.568; contrato nº 66498, valor devido: R$ 1.596,91, 
referente às competências de 11/2020, 12/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 156. 
CPF: 521.914.038; contrato nº 85019, valor devido: R$ 
115,37, referente às competências de 10/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 114. 
CPF: 537.963.408; contrato nº 90653, valor devido: R$ 
119,86, referente às competências de 12/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 63. CPF: 
485.127.288; contrato nº 92388, valor devido: R$ 120,08, 
referente às competências de 11/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 
055.874.495; contrato nº 94047, valor devido: R$ 215,48, 
referente às competências de 10/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 119. CPF: 
489.213.048; contrato nº 95179, valor devido: R$ 217,28, 
referente às competências de 11/2020, 12/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 156. 
CPF: 552.906.368; contrato nº 96410, valor devido: R$ 
217,08, referente às competências de 11/2020, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
136. CPF: 302.088.708; contrato nº 96501, valor devido: R$ 
429,70, referente às competências de 10/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 119. 
CPF: 508.895.888; contrato nº 96819, valor devido: R$ 
227,06, referente às competências de 11/2020, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
146. CPF: 454.284.108; contrato nº 97955, valor devido: R$ 
686,93, referente às competências de 10/2020, 11/2020, 
12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 240. CPF: 573.477.968; contrato nº 99366, valor 
devido: R$ 289,38, referente às competências de 11/2020, 
12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 136. CPF: 378.757.998; contrato nº 99624, valor 
devido: R$ 390,75, referente às competências de 11/2020, 
12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 136. CPF: 502.461.511; contrato nº 100212, valor 
devido: R$ 319,60, referente às competências de 10/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
114. CPF: 566.487.768; contrato nº 100756, valor devido: R$ 
213,80, referente às competências de 11/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 83. CPF: 
010.680.851; contrato nº 101648, valor devido: R$ 609,17, 
referente às competências de 11/2020, 12/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 136. 
CPF: 609.984.843; contrato nº 102003, valor devido: R$ 
248,73, referente às competências de 10/2020, 11/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
197. CPF: 523.861.998; contrato nº 102127, valor devido: R$ 
248,77, referente às competências de 11/2020, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
136. CPF: 571.370.978; contrato nº 102458, valor devido: R$ 
319,52, referente às competências de 11/2020, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
136. CPF: 491.451.928; contrato nº 103091, valor devido: R$ 
231,97, referente às competências de 11/2020, 12/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 156. CPF: 573.240.498; contrato nº 104106, valor 
devido: R$ 222,64, referente às competências de 11/2020, 
12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 156. CPF: 580.718.088; contrato nº 106122, 
valor devido: R$ 284,44, referente às competências de 
10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 197. CPF: 062.279.638; contrato nº 
106270, valor devido: R$ 477,66, referente às competências 
de 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 93. CPF: 448.971.658; contrato nº 106689, 
valor devido: R$ 477,55, referente às competências de 
11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 136. CPF: 560.149.878; contrato nº 
106788, valor devido: R$ 238,78, referente às competências 
de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 146. CPF: 582.772.118; contrato 
nº 107208, valor devido: R$ 238,78, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 136. CPF: 345.519.008; contrato 
nº 107343, valor devido: R$ 441,35, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 146. CPF: 413.271.838; contrato 
nº 107408, valor devido: R$ 363,56, referente às competên-
cias de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 197. CPF: 427.905.238; contrato 
nº 107418, valor devido: R$ 337,35, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 156. CPF: 453.652.098; contrato 
nº 107669, valor devido: R$ 120,00, referente às competên-
cias de 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 119. CPF: 454.091.438; contrato nº 
108066, valor devido: R$ 238,74, referente às competências 
de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 197. CPF: 298.066.508; contrato 
nº 108080, valor devido: R$ 354,38, referente às competên-
cias de 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 93. CPF: 463.358.678; contrato nº 
108335, valor devido: R$ 321,54, referente às competências 
de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 136. CPF: 133.428.058; contrato 
nº 109145, valor devido: R$ 747,54, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 146. CPF: 345.371.648; contrato 
nº 109146, valor devido: R$ 285,84, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 146. CPF: 558.494.018; contrato 
nº 109205, valor devido: R$ 229,64, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 146. CPF: 435.032.238; contrato 
nº 109207, valor devido: R$ 348,77, referente às competên-
cias de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 197. CPF: 314.366.608; contrato 
nº 109292, valor devido: R$ 211,28, referente às competên-
cias de 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 83. CPF: 214.387.778; contrato nº 
109304, valor devido: R$ 918,87, referente às competências 
de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 197. CPF: 447.642.268; contrato 
nº 109384, valor devido: R$ 477,48, referente às competên-
cias de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 197. CPF: 202.716.818; contrato 
nº 109539, valor devido: R$ 637,95, referente às competên-
cias de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 197. CPF: 480.470.928; contrato 
nº 109555, valor devido: R$ 477,55, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 136. CPF: 238.693.928; contrato 
nº 109579, valor devido: R$ 398,94, referente às competên-
cias de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 197. CPF: 586.931.548; contrato 
nº 109592, valor devido: R$ 238,78, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 136. CPF: 472.152.668; contrato 
nº 109594, valor devido: R$ 238,78, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 136. CPF: 583.117.548; contrato 
nº 109978, valor devido: R$ 447,45, referente às competên-
cias de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 207. CPF: 506.738.518; contrato 
nº 109987, valor devido: R$ 240,18, referente às competên-
cias de 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 141. CPF: 587.998.618; contrato 
nº 110027, valor devido: R$ 185,86, referente às competên-
cias de 10/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 156. CPF: 588.538.708; contrato 
nº 110124, valor devido: R$ 120,78, referente às competên-
cias de 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 83. CPF: 462.494.288; contrato nº 
110146, valor devido: R$ 176,94, referente às competências 
de 10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 114. CPF: 507.395.608; contrato nº 110207, 
valor devido: R$ 280,69, referente às competências de 
10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 197. CPF: 404.836.098; contrato nº 
110219, valor devido: R$ 631,73, referente às competências 
de 10/2020, 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 239. CPF: 718.921.339; 
contrato nº 110399, valor devido: R$ 1.451,00, referente às 
competências de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 197. CPF: 
100.323.581; contrato nº 110461, valor devido: R$ 273,02, 
referente às competências de 11/2020, 12/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 136. 
CPF: 469.546.298; contrato nº 110591, valor devido: R$ 
376,46, referente às competências de 11/2020, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 136. CPF: 220.961.958; contrato nº 110634, valor 
devido: R$ 787,03, referente às competências de 11/2020, 
12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 136. CPF: 362.299.768; contrato nº 791802, 
valor devido: R$ 167,64, referente às competências de 
10/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 114. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo 
indicado acima, o contrato em referência estará rescindido 
de pleno direito conforme cláusula contratual em face do 
atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, 
além da cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente e 
da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, 
ligue (17) 3203-1418.



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
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AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO DE SÓCIOS

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, CNPJ n. 59.987.651/0001-60, com endereço à Av. Eng°.
Antônio Tavares Pereira Lima, n. 900, Jardim Primavera, na cidade de São José do Rio
Preto (SP), CEP 15.061-220, através do presente edital, afixado na sede social na data de
11 de fevereiro de 2021, na forma do Estatuto do América Futebol Clube, CONVOCA os
sócios remidos do América Futebol Clube, com o objetivo de recadastrar seus títulos, nos
termos e condições a seguir: 1. OBJETO 1.1. O presente instrumento convocatório tem
por finalidade a regularização dos sócios remidos do América F. C., a ocorrer na sede
localizada no Estádio Benedito Teixeira, visando a possibilidade de participação nas elei-
ções determinadas  pelo i. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto,
SP, nos autos do Processo nº 0022665-33.2020.8.26.0576, e Edital de Convocação para
as Eleições do triênio 2017/2020, publicado na edição do jornal DHOJE, do dia 11/02/
2021, eleições marcadas para o dia 01/03/2021, através dos procedimentos a seguir es-
tipulados: 1.2. O Recadastramento será realizado para se obter a atualização cadastral
dos sócios remidos, tendo em vista o total perdimento dos dados referente a essa catego-
ria de sócios, em decorrência do furto dos livros, fichas e demais registros do quadro
associativo do América Futebol Clube, conforme comunicado à Polícia Civil por meio dos
BOs nº 1631/2017 e 1477/2019, do 3º DP de São José do Rio Preto/SP. 1.3. O Presidente
da Diretoria Executiva do América F. C., nomeará 02 (dois) sócios para procederem com
o recebimento e registros dos pedidos de recadastramento. 2. RECADASTRAMENTO
DOS SÓCIOS. 2.1. DA ABRANGÊNCIA E PERÍODO DO RECADASTRAMENTO. 2.1.1.
Deverão participar do recadastramento todos os SÓCIOS REMIDOS do América F. C.,
associados estes com direito de votar e serem votados, de acordo com o Estatuto Social.
2.1.2. O período de recadastramento ocorrerá entre os dias 15 e 20 de fevereiro de 2021,
no horário das 14h00 às 17h00; 2.1.3. O recadastramento ocorrerá no seguinte endereço:
Av. Engº. Antônio Tavares Pereira Lima, nº 900, Jardim Primavera, na cidade de São José
do Rio Preto (SP), CEP 15.061-220, no Estádio Benedito Teixeira (Teixeirão); com entrada
pelo portão principal, na Secretaria administrativa do Estádio; 2.1.4. É obrigatório o com-
parecimento pessoal do sócio remido, não sendo permitido a representação por procura-
ção, tendo em vista a necessidade de colheita de assinatura, impressão digital e fotogra-
fias do associado no ato do recadastramento; 2.1.5. Será cobrada a Taxa de
recadastramento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), por sócio a ser recadastrado, para
confecção da carteira de associado remido; 2.1.6. O pagamento da taxa de recadastramento
se dará no ato do protocolo do recadastramento; 2.1.7. O formulário de recadastramento
será preenchido e assinado pelo Titular, no ato da entrega dos documentos relacionados
no item seguinte. 3. DOS DOCUMENTOS. 3.1. O sócio Titular, deverá comparecer pesso-
almente no período e no local do recadastramento indicado no item 2.1.2. e 2.1.3., com
todos os documentos, em sua via original e uma cópia autenticada, necessários para
proceder à validação de seu pedido de recadastramento. 3.2. Deverão ser apresentados
os seguintes documentos: a) formulário de pedido de recadastramento preenchido (for-
necido no local); b) documento de identidade válido no território nacional; c) inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF); d) comprovante de resi-
dência (últimos 2 meses); e) documento apto a comprovar a condição de sócio remido
(carteira social, título ou diploma), regularmente emitido pelo clube. 4. DAS CONSIDERA-
ÇÕES FINAIS 4.1. O associado que não se recadastrar no período mencionado no item
2.1.2., terá seus direitos associativos suspensos imediatamente e por tempo indeterminado.
4.2. O associado que não se recadastrar no período mencionado no item 2.1.2., poderá,
ainda que tardiamente, para retomar o efetivo gozo dos seus direitos sociais, requerer
seu recadastramento para a nova diretoria a ser eleita em conformidade com o estatuto
social, fazendo acompanhar seu pedido com toda a documentação exigida neste edital,
cumprindo, ainda, as demais exigências aqui estipuladas. 4.3. O foro da cidade de São
José do Rio Preto (SP) é designado como o competente para dirimir quaisquer controvér-
sias relativas a este procedimento. 4.5. Esse Edital deve ser publicado em jornal de circu-
lação no município.

São José do Rio Preto/SP, 11 de fevereiro de 2021.

LUIZ DONIZETTE PRIETO
PRESIDENTE DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE
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CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
Prezados Senhores Associados:
O Presidente da ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA E ADMINISTRA-
DORA ESTÂNCIA SÃO MANOEL nos termos do disposto na lei nº 
4591/64, convoca Vª. Sª, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
à se realizar no dia 28 de Março de 2021 (Domingo) às 9:00 horas 
em primeira chamada e as 9:30 horas em segunda chamada com 
qualquer número de presença, na sede 2 dessa Associação, nesta 
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para deli-
berarem exclusivamente sobre a seguinte ordem do dia: 
1º Prestação de contas 2020
2º Eleição para a nova Diretoria 2021/2023 
- Assembleia será realizada na sede 2 – Rua das Margaridas nº 
168 com toda regras conforme o Decreto 64.959 de 04 de maio de 
2020, com distanciamento de 1,5 mts, uso obrigatório de máscaras 
de proteção facial, uso de álcool gel 70%, a reunião será breve e 
objetiva.
- Caso Vª Vª, esteja com sintomas de gripe e febre NÃO compare-
ça no local .
- Traga caneta de casa para assinar lista de presença e votar. 
Os proprietários que se encontrarem em débito com taxas de ma-
nutenção ou multas que lhes tenham sido aplicadas, poderão tomar 
parte na assembleia, contudo, não terão direitos a voto. 
Lembramos ainda que, de acordo com o nosso estatuto, todos os 
proprietários que tenham interesse em  formarem uma chapa para  
concorrerem para a próxima gestão 2021/2023, os mesmos deve-
rão observar os requisitos abaixo: 
1º Os integrantes das chapas não poderão estar em débito com 
sua taxa de manutenção, bem como estarem desembaraçados de 
qualquer ônus para a prática de atividades fi nanceiras, nos termos 
do Estatuto da associação.
2º Devem ser Proprietários e residir no Condomínio.
3º As chapas contendo nomes dos candidatos, à Presidente, vice-
-presidente, secretário e tesoureiro, deverão ser entregues em pra-
zo legal de 15 (quinze) dias  antes da data da Assembleia conforme 
o art. 18 paragrafo 2 do Estatuto, para que sejam confeccionadas 
as cédulas para o dia da eleição.
4º O Conselho Fiscal, cuja eleição é de competência da nova admi-
nistração, será indicado na mesma Assembléia.
São José do Rio Preto, 09 de fevereiro de 2021. 
ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA E ADMINISTRADORA ESTÂN-
CIA SÃO MANOEL
(Estância São Manoel)

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. JACKELINE FOLCHINI FARES e KELLY REGINA THO-
MAZ DA SILVA, sendo JACKELINE fi lha de MARCO ANTONIO 
FARES e de RITA DE FÁTIMA FOLCHINI FARES e sendo KELLY 
fi lha de ADEMIR THOMAZ DA SILVA e de APARECIDA CAMPASSI 
DA SILVA;
2. ÁLISSON FERREIRA DE SOUZA ASSIS e GABRIELA 
AMANDA DA ROCHA, sendo ELE fi lho de LUIZ EDNO ROCHA DE 
ASSIS e de ELENICE FERREIRA DE SOUZA ASSIS e ELA fi lha de 
RONEY FABRÍCIO DA ROCHA e de ELIANE VALÉRIA RUSSINI 
ROCHA;
3. BRUNO ANTONIO CORREIA LOPES e BEATRIZ BIAN-
CHI LOURENÇO, sendo ELE fi lho de JONAS LOPES DA SILVA e 
de APARECIDA MARIA CORREIA DA SILVA e ELA fi lha de JOSÉ 
CELSO LOURENÇO e de FATIMA APARECIDA BIANCHI LOUREN-
ÇO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 
– Tel: 3202-9090). 11/02/2021.

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

TO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  - Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
MURILO LINDOSO DE OLIVEIRA e KEROLAYNE PRISCILA SE-
CONTE. Ele, de nacionalidade brasileira, construtor, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de agosto de 1992, 
fi lho de JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA e de CELIA MARIA 
LINDOSO DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
fi nanceiro, solteira, nascida em PITANGUEIRAS, SP, no dia 06 de 
agosto de 1994, fi lha de FÁBIO LUIS SECONTE e de VIVIANE DE 
PAULA DA CUNHA SECONTE. 
JORDAN MELO DE SOUZA e MARIA DEOVANIA SILVA DE 
LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nasci-
do em Rio Branco, AC, no dia 15 de julho de 1993, fi lho de FRAN-
CISCO OZIMAR DE FREITAS SOUZA e de MARIA INÊS PEREIRA 
DE MELO. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida 
em Sena Madureira, AC, no dia 16 de julho de 1997, fi lha de JOSÉ 
MIGUEL OLIVEIRA DE LIMA e de CLEMILDA OLIVEIRA DA SILVA. 
BRUNO FERNANDES e NATALIA SANTANIELO SILVA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, policial militar, divorciado, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de junho de 1988, fi lho de 
CLAUDINEI FERNANDES e de DARLENE APARECIDA CHIAROTI 
FERNANDES. Ela, de nacionalidade brasileira, policial militar, divor-
ciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de outubro 
de 1989, fi lha de MARCELO SILVA e de DORCELINA NAZARETH 
SANTANIELO SILVA. 
CLAUDY MACILLON e LARISSA RODRIGUES LOPES. Ele, de 
nacionalidade Haitiana, engenheiro de produção, solteiro, nascido 
em Delmas, República do Haiti, EX, no dia 09 de fevereiro de 1981, 
fi lho de JEAN CLAUDE MACILLON e de ADELINE PIERRE. Ela, 
de nacionalidade brasileira, pedagoga, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 29 de novembro de 1998, fi lha de EDSON LOPES 
BATISTA e de LISANGELA JACINTO RODRIGUES. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 09 de fevereiro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

TO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
DANILLO MARTINS DA SILVA e LUMA BELMIRO ALONSO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, analista administrativo, solteiro, nascido 
em Duque de Caxias, RJ, no dia 30 de janeiro de 1992, fi lho de 
IVALDEMIR MARTINS DA SILVA e de JOSILENE ALEXANDRE DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar contábil, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 22 de setembro de 1990, fi lha 
de ALDO CARDENAS ALONSO e de MARCIA MARIA BELMIRO 
ALONSO. 
CARLOS ALESSANDRO SARTORI e VÂNIA FABIANA CUNHA 
MODENEZ. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de fevereiro de 
1982, fi lho de LEONILDO ANGELO SARTORI e de MARIA LUIZA 
FERREIRA SARTORI. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de 
fevereiro de 1981, fi lha de JOÃO LAURINDO DA CUNHA JUNIOR 
e de MARLI DE SOUZA COSTA CUNHA. 
PAULO HENRIQUE DE JESUS CARVALHO e ANA CAROLINA 
RICARDO. Ele, de nacionalidade brasileira, montador de equipa-
mentos médicos, solteiro, nascido em São Carlos, SP, no dia 03 de 
agosto de 1993, fi lho de ANTONIO DE JESUS CARVALHO e de 
BENEDITA MARIA DE JESUS CARVALHO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, babá, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 22 de junho de 1990, fi lha de CARLOS DOS SANTOS RICAR-
DO e de SILVANA APARECIDA DA SILVA RICARDO. 
DIEGO MARCELO LÁZARO CORRÊA e MARIA CÂNDIDA GON-
ÇALVES DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, protético, 
solteiro, nascido em Jales, SP, no dia 26 de dezembro de 1992, 
fi lho de VALDOMIRO LUCIANO CORRÊA e de MARIA DE FATI-
MA LÁZARO CORRÊA. Ela, de nacionalidade brasileira, bancária, 
solteira, nascida em Araraquara, SP, no dia 25 de março de 1985, 
fi lha de EDMILSON DE OLIVEIRA e de VERA LUCIA GONÇALVES 
DE OLIVEIRA. 
 Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.


