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Divulgação

Ocupação de UTIs volta a 
ficar perto do limite de 70%

PLANO SÃO PAULO

Ambiental apreende 
droga, arma e animais 

silvestres abatidos
A  Polícia Ambiental apreen-

deu uma arma de fogo, mais 
de meio quilo de maconha, R$ 
320 em dinheiro, 30 quilos de 
carne de animais silvestres, 
farto material destinado à prá-
tica de caça durante operação 
em Novo Horizonte.  Pág.A4

Outra idosa perde joias e dinheiro 
no golpe do falso sequestro da filha

Uma aposentada de 74 
anos, moradora do bairro Jar-
dim América em Rio Preto, caiu 
no golpe do falso sequestro e 
acabou perdendo dinheiro e 
joias, na madrugada desta se-
gunda-feira (15). A idosa estava 
em casa quando recebeu uma 

ligação de um homem dizendo 
que a filha dela estava seques-
trada. Os bandidos chegaram 
a ir buscar o suposto resgate 
pessoalmente. A idosa abalada 
emocionalmente entregou seu 
cartão do banco, R$ 200 em 
dinheiro e as joias.  Pág.A4

Baep prende 
acusados de roubo 

contra fotógrafa 
Segundo informações do 

boletim de ocorrência, durante 
patrulhamento pela Rua Silva 
Jardim  por volta da 1h20 da 
madrugada desta terça-feira 
(16) viram um dos homens cor-
rendo com um aparelho celular 
nas mãos.             Pág.A4

Depois de um período de 
queda, a taxa de ocupação em 
leitos de UTI voltou a subir na 
região de São José do Rio Pre-
to. Segundo dados do Seade 
(Sistema Estadual de Análise 
de Dados e Estatísticas) o ín-
dice nesta segunda-feira (15) 
estava em 68,2%, sendo que 
no dia 4 de fevereiro esse índi-
ce estava em 60%. Para avan-
çar para a fase amarela do 
Plano São Paulo na próxima 
reclassificação, a região deve 
manter uma taxa de ocupação 
inferior a 70%.  Pág.A5

Igreja lança 
Campanha da 
Fraternidade e 

inicia Quaresma
A Quaresma é um 

tempo litúrgico da igreja 
usado para a prepara-
ção da principal cele-
bração que é a Páscoa, 
a ressurreição de Jesus. 
Simboliza a reflexão do 
que está sendo propos-
to pela Campanha da 
Fraternidade, que será 
lançada nesta quarta-
-feira junto com o início 
da Quaresma. Pág.A2

As inscrições para 
vaga em pontos de rua 
para a atividade de mo-
totaxista tiveram início 
no último dia 10. Os 
interessados devem fa-
zer a solicitação pelo 
sistema Icad Transpor-
tadores no Portal do 
Cidadão, disponível no 
portal da prefeitura pelo 
endereço www.riopreto.
sp.gov.br.     Pág.A2

Cedral tem 
vacinação 

acima da média 
estadual

O município de Cedral já apli-
cou 665 doses contra Covid-19 
até às 12h desta terça-feira (16) 
segundo dados do Vacinômetro 
do Governo de São Paulo, o 
equivalente a 7,11% de sua 
população. O índice é o dobro 
da média do Estado (3,56%) e 
é o maior dentre as 17 cidades 
analisadas na região. Pág.A5

Pág. A3

Vereador Pupo 
prevê futuro 

promissor para os 
tucanos na cidade

Câmara derruba veto e mantém 
auxílio para transporte escolar
Os vereadores derrubaram o 

veto do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) ao projeto do vereador 
Anderson Branco (PL) que 
dispõe sobre a concessão de 
auxílio emergencial aos permis-
sionários do transporte escolar, 

público e privado em virtude dos 
impactos da pandemia. Já o veto 
parcial ao projeto de autoria do 
Executivo, que estima a receita 
e fixa a despesa do Município 
de Rio Preto para o Exercício de 
2021, foi mantido.  Pág.A3

Adesivaço contra Doria 
é hoje na cabeceira 

do aeroporto
Acontece nesta quarta-feira 

o ‘Adesivaço #ForaDoria’ que 
será realizado na avenida enge-
nheiro Rui Seixas, na cabeceira 
da pista do aeroporto, às 15h.
O movimento em Rio Preto é 
contra as medidas de controle do 
Covid-19 adotadas pelo governa-
dor João Dória (PSDB). Pág.A3

Trânsito abre 
vagas para 
pontos de 
mototaxis

PARTICIPAR
Vereadores ontem 
discutiram sobre a 
criação da  Região 

Metropolitana e 
pediram que tuca-
nos agendem uma 

audiência com o 
Secretário de Desen-
volvimento Regional, 

Marco Vinholi.
 Pág.A3

PEDRO AMARAL 
Prefeito Edinho esteve 
ontem visitando prédio 
da rodoviária atingido 
por incêndio e ao final 
anunciou que a rua Pe-
dro Amaral será aberta 
para o trânsito a partir 
de hoje, sendo proibi-
do o estacionamento.           
Pág.A3
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Igreja lança Campanha da Fraternidade com 
tema ecumênico e fiéis iniciam Quaresma

A Quarta-feira de Cinzas 
é marcada pelo início da 
Campanha da Fraternidade 
atrelada ao início da Qua-
resma, situação esta que é 
comum principalmente entre 
os católicos.

Mas, desde os anos 2000, 
a Igreja Católica se uniu a 
outras religiões e passaram a 
promover, a cada cinco anos, 
uma Campanha da Fraterni-
dade juntas, como forma de 
testemunhar o Evangelho em 
Cristo. O tema deste ano é 
“Fraternidade e diálogo: Com-
promisso de Amor”.

A Campanha da Fraterni-
dade de 2021 é ecumênica 
e, por isso, busca o diálogo 
com outras denominações 
cristãs. Este será o quinto ano 
com este perfil, que acontece 
a cada cinco anos,  e tem 
como objetivo geral convidar 
comunidades de fé e pessoas 
de boa vontade à reflexão e 
identificação a fim de pro-
mover um diálogo amoroso 
e testemunhar a unidade da 
diversidade.

O texto-base foi elaborado 
com o intuito de demonstrar 
que o diálogo é o nosso me-
lhor testemunho, destacando 
ainda que Jesus nos ensina a 
seguir pelo caminho da unida-
de na diversidade.

O lema da Campanha é 
“Cristo é a nossa paz: do que 
era dividido fez uma unida-
de”, em união com o tema 
já citado. A proposta é refletir 
sobre possíveis caminhos para 
o diálogo e a construção de 
pontes de amor e paz no lugar 
dos muros de ódios.

“Dialogar não é apenas 
estabelecer conversa, é es-
cutar, é compartilhar do que 
pensamos e sentimos; diálogo 
é descoberta, é percepção do 
que vai no mais profundo de 
cada criatura, é estabelecer 
um grau de conexão que 
permita sentir o que a outra 
pessoa sente. Compreender 
o modo como ela percebe a 
vida”, conta o Padre Gerson.

Quaresma - A Quaresma 
é um tempo litúrgico da igreja 
usado para a preparação da 
principal celebração que é 
a Páscoa, a ressureição de 
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Igreja lança Campanha da Fraternidade com tema ecumênico e fiéis iniciam Quaresma

Jesus. Simboliza a reflexão do 
que está sendo proposto pela 
Campanha da Fraternidade 
e se inicia nesta quarta-feira 
(17) com duração de 40 dias, 
finalizando na Páscoa. Muitas 
pessoas se inspiram pelo 
momento de renascimento e 
reavaliam seus contextos e 
valores, aproveitando até, pra 
fazer as famosas “intenções”.

A Juliana Helena é um 
exemplo disso. Ela iniciou 
suas intenções em 2019, 
quando, pela primeira vez, fez 
a intenção de ficar sem comer 
carne vermelha e isso vem se 
perpetuando até hoje.

“Vou completar três anos 
sem comer carne vermelha e 
um ano sem chocolate. A cada 
quaresma eu renovo as minhas 
intenções e a minha fé. Neste 
ano é em agradecimento pela 
recuperação do meu marido 
que teve Covid e ficou muito 
mal, mas graças a Deus, con-
seguiu sair dessa”, conta.

Padre Gerson  explica como 
chegaram até o número 40 
e, consequentemente, até a 
Quaresma. “Esse número nós 
encontramos nas sagradas es-
crituras e em várias situações. 

Divulgação

Ele assume um significado de 
preparação em vista de um 
grande acontecimento. Por 
exemplo, o dilúvio durou qua-
renta dias e quarenta noites 
e foi a preparação para uma 
nova humanidade. Quarenta 

anos passou Israel no deserto 
para preparar a entrada na 
terra prometida. Durante qua-
renta dias os habitantes de 
Nínive fizeram penitência para 
receber o perdão de Deus, 
dentre outros exemplo. E hoje, 

nós cristãos, temos quarenta 
dias e quarenta noites para 
nos prepararmos para a cele-
bração maior que é a Páscoa. 
A noite santa em que seremos 
iluminados com a luz do res-
suscitado”, ressalta o Padre.

ÀS 10 HORAS

Unesp divulga hoje 
resultado do vestibular

A Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) divulgará, a 
partir das 10 horas desta quar-
ta-feira (17), o resultado da pri-
meira fase do Vestibular 2021, 
com oferta de 7.630 vagas 
em 23 cidades. A consulta do 
desempenho na prova dos dias 
30 e 31 de janeiro e a eventual 
consulta de local de prova dos 
convocados para a segunda 
fase poderão ser feitas no site 
da Fundação Vunesp (www.
vunesp.com.br), responsável 
pelo exame.

A lista de convocados para a 
segunda fase e a tabela com o 
número mínimo de acertos por 
curso dos convocados serão di-
vulgadas no decorrer do dia 17, 
no site da Vunesp e também 
na página da Unesp (vestibular.
unesp.br). Em Rio Preto, 4.434 
candidatos realizaram a prova.

O número mínimo de acer-
tos dos convocados por curso 
será separado em duas lista-
gens a partir deste ano, sendo 
uma para os inscritos pelo 
Sistema Universal e outra para 
os inscritos pelo Sistema de 
Reserva de Vagas para Educa-
ção Básica Pública. Iniciado em 
2014, esse sistema destina, 
desde 2018, no mínimo, 50% 
das vagas por curso para candi-
datos que fizeram integralmente 
o ensino médio em escolas 
públicas, das quais pelo menos 

35% para quem se autodeclara 
preto, pardo ou indígena.

A prova comum da segunda 
fase será aplicada no dia 28 
deste mês, domingo, em 31 
cidades paulistas (além das 23 
onde estão sendo oferecidos 
cursos, os exames acontece-
rão em Americana, Campinas, 
Guarulhos, Jundiaí, Ourinhos, 
Piracicaba, Ribeirão Preto 
e Santo André) e ainda em 
Brasília (DF), Campo Grande 
(MS), Curitiba (PR) e Uberlân-
dia (MG).

Para os cursos do Instituto 
de Artes, na capital, e de Ar-
quitetura e Urbanismo, Artes 
Visuais e Design, de Bauru, é 
aplicada a prova de habilida-
des, conforme o calendário do 
Manual do Candidato, dispo-
nível para consulta na página 
da Vunesp.

As 7.630 vagas do Vesti-
bular Unesp 2021 são para as 
seguintes cidades: Araçatuba 
(170 vagas), Araraquara (855), 
Assis (405), Bauru (1.085), 
Botucatu (600), Dracena (80), 
Franca (410), Guaratinguetá 
(310), Ilha Solteira (470), Ita-
peva (80), Jaboticabal (280), 
Marília (475), Presidente Pru-
dente (640), Registro (80), Rio 
Claro (485), Rosana (80), São 
João da Boa Vista (80), São 
José do Rio Preto (460), São 
José dos Campos (120), São 
Paulo (185), São Vicente (80), 
Sorocaba (80) e Tupã (120).

Da REDAÇÃO
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ECONOMIA

Inflação em janeiro cai, mas alimentos 
e bebidas continuam pressionando IPCA

O Índice Nacional de Pre-
ços do Consumidor (IPCA) 
registrou durante o mês de 
janeiro uma alta de 0,25%, 
número abaixo da inflação 
constatada em dezembro 
(1,35%). Segundo a pesquisa, 
o setor de alimentos e bebidas 
segue liderando, com aumento 
de 1,02%.

No Estado de São Paulo, 
os legumes foram os que 
registraram o maior aumento, 
com 10% no primeiro mês de 
2021. Já no acumulado dos 
últimos 12 meses, óleos e 
gorduras lideram com uma alta 
acumulada de 62,13%, segui-
do por cereais, leguminosas e 
oleaginosas com 60,46%.

Segundo o estudo do 
Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), 
o valor da cesta básica em 
São Paulo chegou a R$ 
654,15, também causado 
pelo aumento no preço de 
alimentos. Tomate (23,04%), 
batata (8,53%), açúcar re-
finado (6,87%) e a banana 
(3,96%) foram os aumentos 
mais impactantes.

“A inflação é resultado da 
variação dos preços dos pro-
dutos. Considerando que o 
Brasil é um país continental, 
os preços ficam dos alimentos 
ficam mais suscetíveis a condi-
ções climáticas e de logística, 
já que aumentos no transporte 
e de combustíveis consequen-
temente encarecem o preço 
final nos supermercados”, afir-
mou o economista José Mauro 
da Silva. Ele ainda citou que 
no caso do tomate há o impac-
to da isenção parcial do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços).

Segundo o Dieese, o salá-
rio mínimo ideal neste início de 
2021 seria de R$ 5.495,52. 
Atualmente, o salário mínimo 
é de R$ 1.100,00, valor que 
seria o ideal em dezembro de 
2001. “Esse cálculo do Dieese 
é feito levando em conta a de-
manda da classe média, mas 
os valores são impraticáveis 
para a estrutura econômica 
brasileira. Uma pequena loja 
de bairro não tem condições 
de oferecer um salário mínimo 
de R$ 5 mil para o seu funcio-
nário”, comentou José.

Outros aumentos -  Agên-

cia Nacional do Petróleo (ANP) 
divulgou o levantamento pre-
ços de combustíveis e do gás 
de cozinha. Em São José do 
Rio Preto, o preço médio da 
gasolina comum subiu de R$ 
4,27 o litro para R$ 4,52 nos 
últimos dois meses. No mes-
mo período, a gasolina aditi-
vada teve um aumento de R$ 
4,52 para R$ 4,62. O etanol 
permaneceu com a mesma 

Vinicius LIMA 
Guilherme BATISTA

faixa de preço em R$ 3.
O gás de cozinha que cus-

tava R$ 74 em 12/12 subiu 
para R$ 75,95 em 13/02. 
A pesquisa foi feita em 20 
postos e o preço variou de R$ 
67,99 a R$ 90. “O preço do 
gás é determinado pela oferta 
e procura internacional e sofre 
essa variação até chegar no 
consumidor final”, explicou 
José.

INSCRIÇÕES
Trânsito abre vagas em pontos de mototaxi

As inscrições para vaga 
em pontos de rua para a ativi-
dade de mototaxista tiveram 
início no último dia 10. Os 
interessados devem fazer a 
solicitação pelo sistema Icad 
Transportadores no Portal do 
Cidadão, disponível no portal 
da prefeitura pelo endereço 
www.riopreto.sp.gov.br.

Poderão se inscrever para 
as vagas os autorizatários 

que estiverem com a situ-
ação do alvará regularizada 
para o exercício 2021. Para 
isso, deverão abrir protocolo 
pelo sistema eletrônico no 
qual manifestarão seu inte-
resse. 

As vagas disponíveis serão 
preenchidas observando-
-se a ordem cronológica de 
protocolo do requerimento, 
atendendo aos requisitos 
exigidos pela lei municipal 
8.822/2002.

Da REDAÇÃO
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COM ESTADO

Adesivaço contra 
Doria é hoje

Acontece nesta quarta-fei-
ra o ‘Adesivaço #ForaDoria’ 
que será realizado na avenida 
engenheiro Rui Seixas, na ca-
beceira da pista do aeroporto, 
e terá inicio as 15h.

O movimento em Rio Preto 
é liderado por um grupo de 
mulheres contra as medidas 
de controle do Covid-19 ado-
tadas pelo governador João 
Dória (PSDB).

De acordo com a empre-
sária Danila Azevedo uma das 
coordenadoras da ação o ma-
nifesto acorrerá simultanea-
mente em diversas cidades 
do estado, inclusive na capital 
paulista, e terá como foco 
expor eventuais distorções 

na elaboração do plano de 
contingencia para conter os 
avanços da Covid-19.

“Estamos prontos e con-
vocando todos os setores 
atingidos pelo Decreto da 
elevação do ICMS e pela Pan-
demia do FIQUE em CASA, 
que entre outros feitos está 
ceifando muitos postos de 
trabalho, dilacerando e fe-
chando empresas”, diz trecho 
da convocação do grupo 
encaminhado através do 
WhatsApp.

Em nota, o Governo do 
Estado, relatou que “respeita 
a livre manifestação, mas la-
menta que se promova esse 
tipo de ação em meio à grave 
crise sanitária provocada pela 
pandemia do coronavírus..”.

Thiago PASSOS 

PROTESTO

Edinho visita obras e anuncia 
abertura da rua Pedro Amaral
Na manhã desta terça-feira 

(16) o Prefeito Edinho Araújo, 
juntamente com o Secretário 
de Obras Israel Cestari, o 
coordenador da Defesa Civil, 
Coronel Lamin, engenheiros da 
empresa Capi e representantes 
da Sociedade dos Engenheiros, 
esteve no prédio do Shopping 
Azul. O local pegou fogo na 
noite do dia 23 de janeiro, 
deixando 167 permissionários 
sem terem onde trabalhar.

A visita foi para fiscalizar 
o que já foi feito e dar anda-
mento na continuidade deste 
processo de recuperação. De 
acordo com o prefeito, a rodo-
viária continua interditada, mas 
a partir desta quarta-feira (17) 
a Rua Pedro Amaral será libe-
rada parcialmente, o que sig-
nifica que será somente para 
tráfego e não para estacionar.

“Sabemos que existem par-
tes do prédio que estão mais 
comprometidas, outras menos, 
por isso, não dá pra falar ainda 
como será a destinação e qual 
será o prazo para realizar tudo 
isso”, disse o prefeito.

Edinho considera que o 
serviço está sendo muito bem 
feito, em tempo recorde, com 
tecnologia de ponta e garante 
que os permissionários “retor-
narão à casa”.

Em relação aos comercian-
tes que ficavam no piso inferior 
do prédio, o prefeito disse que 
a situação será resolvida o mais 
rápido possível sendo discutida 
junto à Secretária de Desen-
volvimento Econômico, preva-
lecendo critérios e bom senso.

O Secretário de Obras, Israel 
Cestari, explicou em relação ao 
escoramento do local, que, até 
então, oferecia riscos e, segun-
do ele, a obra está seguindo 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

HOJE

SESSÃO ONTEM

PREFEITO

o cronograma estabelecido. 
“Primeiro foi feito o escora-
mento para dar segurança aos 
profissionais que vão trabalhar 
na recuperação o prédio”, fala

A abertura da Rua Pedro 
Amaral só foi liberada porque, 
de acordo com o Secretário de 
Obras, antes havia o risco da 
caixa d’água tombar, porém, 
após a conclusão do escora-
mento do prédio e dos pilares 
da caixa d’água, a liberação foi 

Edinho visita obras e anuncia abertura parcial da rua Pedro Amaral

possível.
Já havia um projeto de re-

forma para a Rodoviária, antes 
de acontecer o incêndio na 
parte superior e, segundo Israel 
Cestari, parte do projeto se 
mantém, como as plataformas 
do subsolo e o piso térreo, no 
entanto, o piso superior, onde 
ficava o Shopping Azul, além dos 
projetos complementares que 
envolvem hidráulica, elétrica e 
estruturais, serão revistos.

Divulgação SMCS

Franca recuperação
O vereador Renato Pupo (foto) disse que o PSDB está em 

franca recuperação em Rio Preto. Lembrou que o partido teve 
que abortar a candidatura própria para prefeito no ano passado, 
por entender que não seria a melhor opção naquele momento. 
Mesmo não disputando as eleições majoritárias, na opinião 
dele, o partido saiu fortalecido ao eleger dois vereadores, a re-
eleição dele, e o vereador eleito Bruno Moura. Sob o comando 
do presidente Manoel Gonçalves, que também é secretário de 
Habitação, Pupo adiantou que o partido terá candidatura pró-
pria para prefeito em 2024. “Há um movimento forte, mas isso 
vamos conversar mais para frente”, finalizou.

Consciência
O número de casos de 

pessoas contaminadas pelo 
vírus continua elevado em 
Rio Preto. Boletim divulga-
do pela Prefeitura mostrou 
que nas últimas 24h, entre 
segunda-feira até ontem 
pela manhã, 177 pessoas 
testaram positivo para co-
vidp-19. O número total de 
infectados, desde o começo 
da pandemia, é de 40.320 
casos, com 1.105 óbitos. 
Vacina chega a conta-gotas, 
portanto, consciência ajuda!

Diálogo
Paulo Pauléra (PP, foto) diz que depois da tragédia provocada 

pelo incêndio que destruiu o Shopping Azul, agora é momento 
de diálogo. O primeiro passo, diz ele, é dotar a Praça Leonardo 
Gomes de estrutura para os 167 permissionários instalarem 
suas barracas. “É o momento de diálogo para enfrentar esse 
momento de sacrífico de ambos as partes”, diz, acrescentando 
que é justo a Prefeitura fazer a sua parte. O vereador frisou que a 
praça não é o ideal, no entanto, o espaço tem de ser adequado 
o quanto antes para as pessoas retomarem suas atividades. O 
prefeito Edinho Araújo (MDB) esteve no local ontem para ver a 
destruição provocada pelo incêndio. A previsão do secretário 
Israel Cestari Júnior (Obras) é que a recuperação do prédio vai 
demorar dois anos.

Racismo
A comissão de juristas 

que analisa mudanças na 
legislação com o objetivo de 
combater o racismo estrutu-
ral no Brasil volta a se reunir 
amanhã. Os integrantes do 
grupo de trabalho querem 
mais tempo, já que o prazo 
para o fim das atividades do 
grupo é dia 21 de maio. Em 
reunião, o grupo sugeriu um 
encontro com o presidente 
da Câmara Federal, Arthur 
Lira (PP-AL), a fim de obter 
apoio para o trabalho.

Desastroso
Cientistas profetizam que 

nos próximos 15 dias vai 
estourar uma nova onda de 
infectados pela covid-19 de-
vido às festas clandestinas 
no período carnavalesco, 
que não existiu oficialmente. 
Por causa da irresponsabili-
dade de parte da população, 
as festas do desrespeito pi-
pocaram pelos quatro cantos 
do País. Em Rio Preto, mes-
mo com fiscalização, não foi 
diferente. O resultado será 
desastroso.

Enquete
A rede social mudou o 

sistema de comunicação, 
agora, qualquer um pode 
fazer enquete para avaliar o 
desempenho dos pretensos 
candidatos que postulam 
a Presidência da Repúbli-
ca, nas eleições em 2022. 
Aparecem com frequência 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
João Doria (PSDB), Luciano 
Huck e Sérgio Moro, ambos 
ainda sem partido. A pergun-
ta é sim ou não! O não tem 
disparado nas enquetes.

Rateio
A Associação dos Ad-

vogados Públicos da Ad-
ministração Municipal de 
Rio Preto (APAM) entrou 
na Justiça reivindicando o 
direito de gerenciar o rateio 
recebido pelos procuradores 
do município. Na ação, alega 
que a Prefeitura não está 
repassando integralmente 
os valores dos honorários 
de sucumbência aos procu-
radores. O valor da sucum-
bência varia entre 10% a 
20% do valor de cada ação.

Bem servido
A articulação do Planalto 

com o Centrão para controlar 
o Congresso levou à cúpula 
da Câmara parlamentares 
com extensa folha de pen-
dências com a Justiça. Dos 
14 integrantes das Mesas 
Diretoras da Câmara e do 
Senado, oito respondem ou 
são investigados por crimes 
diversos que vão de estupro 
e recebimento de propina até 
contratação de funcionários 
fantasmas e fraude em licita-
ção. O povo está bem servido!

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Câmara derruba veto e mantém auxílio para transporte escolar

Os vereadores de Rio Preto 
derrubaram o veto do prefei-
to Edinho Araújo (MDB) ao 
projeto do vereador Anderson 
Branco (PL) que dispõe sobre 
a concessão de auxílio emer-
gencial aos permissionários do 
serviço de transporte escolar, 
público e privado em virtude 
dos impactos da pandemia.

Branco sofreu intensa pres-
são pela manutenção do veto, 
chegando a ser abordado 
durante a sessão por diversos 
integrantes da base aliada do 
prefeito, que contou com o 
reforço de Gibran Belasques 
nas galerias do legislativo, 

representando do secretário 
de governo Jair Moretti, que 
orientou os parlamentares a 
manterem o veto.

O veto parcial ao projeto 
de autoria do Executivo, que 
estima a receita e fixa a des-
pesa do Município de Rio Preto 
para o Exercício de 2021 foi 
mantido, assim como o veto 
total ao projeto de autoria do 
vereador Fábio Marcondes (PL), 
que institui a Política Municipal 
de Sanitização, para conter a 
transmissão de doenças infec-
tocontagiosas.

O vereador Pedro Roberto 
(Patriota), pediu aos parlamen-
tares para manterem o veto ao 
projeto de sua autoria que dis-

põe sobre a destinação de ma-
teriais didáticos e/ou de apoio 
considerados irrecuperáveis, 
desatualizados ou inservíveis, 
no âmbito da Secretaria da 
Educação.

foi mantido também o veto 
ao projeto do ex-vereador Jean 
Dornelas (MDB), que dispõe 
sobre o fornecimento e instala-
ção de válvulas de retenção de 
ar na tubulação do sistema de 
abastecimento de água.

Manobra - Já a votação do 
veto ao projeto de Lei Comple-
mentar que dispõe sobre o Pla-
no Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável de Rio Preto foi 
prejudicada com o encerramen-

to da Sessão pelo presidente 
Pedro Roberto.

O vereador João Paulo Rillo 
pediu adiamento da votação 
para analisar as emendas ve-
tadas pelo Executivo, sendo 
contrastado por Celso Peixão 
(MDB) que encaminhou contra 
a vista e automaticamente 
liderados por Pauléra os gover-
nistas iniciaram a articulação 
para evitar o adiamento, mas 
faltando cinco minutos para o 
encerramento da Sessão em 
decorrência das restrições do 
Plano São Paulo o presidente 
encerrou as atividades, e con-
vocou o parlamentares para 
discutirem o tema na próxima 
semana.

Thiago PASSOS 

Vereadores querem debater 
Região Metropolitana

Durante a Sessão da Câmara 
realizada nesta terça-feira o as-
sunto que dominou os debates 
foi a importância da implantação 
da Região Metropolitana de Rio 
Preto e a Audiência Pública que 
será realizada no próximo dia 27.

O vereador João Paulo Rillo 
(PSOL) chegou a pedir para os 
vereadores Renato Pupo (PSDB) 
e Bruno Moura (PSDB) integran-
tes do partido João Dória organi-
zem uma reunião online com o 
secretário de Desenvolvimento 
Regional, Marcos Vinholi (PSDB) 
e com o líder do governo na 
Assembleia Legislativa (Alesp), 
Carlão Pignatari para discutir o 
tema com o legislativo.

Requerimento do vereador 
Jean Charles (MDB) sobre a 
construção da terceira faixa na 

rodovia Washington Luís, projeto 
que se arrasta desde a gestão do 
ex-governador Geraldo Alckmin 
(PSDB), assim como cobrou 
definição sobre o local para 
instalação da Base da Policia 
Rodoviária e do Canil da Policia 
Militar, instalados atualmente 
nas proximidades do KM 442 
da rodovia. “Precisamos de de-
finição sobre esse assunto que 
se arrasta por muitos anos e 
precisamos discutir o assunto”, 
destacou.

O vereador Renato Pupo 
afirmou que já teria entrado em 
contato com Vinholi para tratar 
do assunto, e que tentará orga-
nizar o encontro. “No inicio do 
mês estive pessoalmente com 
o secretário Vinholi discutindo 
essa pauta, e estarei fazendo 
contato para encaminhar o 
encontro virtual”, afirmou Pupo.

Thiago PASSOS 

Secretária de Assistência Social 
vai à sabatina na Câmara

Integrantes da Frente Par-
lamentar de Acompanhamento 
e Combate a COVID-19 se 
reúnem com a secretária de 
Assistência Social, Helena Ma-
rangoni, nesta quarta-feira (17) 
para debater sobre os efeitos 
provocados pela pandemia de 
Covid-19 em relação às famí-
lias e pessoas em situação de 
vulnerabilidade, assim como as 
medidas adotadas pela pasta 
em relação ao acolhimento de 

pessoas em situação de rua.
Também foram convidadas 

para participar da reunião, de 
forma remota pela plataforma 
Zoom, outras entidades que 
podem contribuir com o debate, 
como a Comissão de Direitos 
Humanos da OAB Subseção 
de Rio Preto, o CMDCA (Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente) e 
as entidades VIAMOR e Cáritas 
rio-pretense, que cuidam de 
pessoas em situação de rua 
na cidade.

Thiago PASSOS 
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NOVO HORIZONTE
Ambiental apreende 

arma, drogas e animais 
silvestres abatidos

A  Polícia Ambiental, em 
conjunto com o Policiamento 
Territorial de Novo Horizonte, 
durante ação policial nesta 
segunda-feira (15), apreendeu 
uma arma de fogo, mais de 
meio quilo de maconha, R$ 
320 em dinheiro, 30 quilos de 
carne de animais silvestres, 
farto material destinado à prá-
tica de caça, além de 4 aves 
silvestres mantidas irregular-

mente em cativeiro.
Segundo a Polícia Ambien-

tal, o proprietário da residência 
foi preso em flagrante e condu-
zido até a delegacia de polícia 
de Novo Horizonte para registro 
da ocorrência, onde perma-
neceu à disposição da justiça 
para audiência de custódia.

O homem responderá por 
infração ambiental com apre-
ensão de todo o material 
relacionado aos crimes am-
bientais.

Janaína PEREIRA 

Ambiental apreende arma, drogas e animais silvestres abatidos

Divulgação

Aposentada perde joias e dinheiro 
em golpe do falso sequestro da filha

Uma aposentada de 74 
anos, moradora do bairro 
Jardim América em Rio Preto, 
caiu no golpe do falso se-
questro e acabou perdendo 
dinheiro e joias. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, por volta das 3h 
da madrugada desta segun-
da-feira (15) a idosa estava 
em casa quando recebeu 
uma ligação de um homem 
dizendo que a filha dela es-
tava sequestrada.

O bandido exigiu que a 
aposentada fizesse uma 
transferência bancária para 
uma conta passada por ele 
senão matariam a filha, mas 
ela não tinha aplicativo do 
banco no celular não conse-

guiu realizar a transação. En-
tão o criminoso foi até a casa 
da idosa buscar pessoalmente 
o suposto resgate.

A idosa abalada emocio-
nalmente entregou seu cartão 
do banco, R$ 200 em dinheiro 
e as joias, sendo duas corren-
tes de ouro, uma gargantilha, 
um cordão, um anel e três pul-
seiras na porta de sua casa.

Tempos depois do ocorri-
do descobriu que a filha não 
havia sido sequestrada e foi 
até a Central de Flagrantes 
para registrar o boletim de 
ocorrência. Os bandidos bem 
como o dinheiro e os perten-
ces da aposentada não foram 
localizados.

O caso foi registrado como 
roubo e será investigado para 
melhor apuração dos fatos no 
Distrito Policial da área.

Janaína PEREIRA 
redacao@dhoje.com.br

MAIS UMA VÍTIMA

Caso foi registrado como na Central de Flagrantes e será encaminhado ao DP da área 
para investigação

Arquivo DHOJE

NÃO PAGOU

A gerente de 36 anos de 
uma farmácia na Avenida Jus-
celino Kubitscheck de Oliveira 
em Rio Preto procurou a Central 
de Flagrantes para registrar 
ocorrência de furto.

Segundo informações do 
boletim, a gerente disse aos po-
liciais que por volta das 18h15 
da última sexta-feira (12) en-
trou uma mulher na farmácia de 
1,60 de altura, branca, estatura 
média, vestindo camisa cinza 
com mangas, calça preta, de 
cabelos castanhos e aparentan-
do ter uns 45 anos solicitando 
a compra de um medicamento 
controlado Duloxetina (indicado 
para tratamento de depressão) 
e apresentou receita médica.

Segundo a gerente, por ser 
um medicamento controlado 
solicitou o CPF da mulher. Uma 
atendente então entregou o 
medicamento para ser pago 
no caixa, um outro funcionário 
da farmácia percebeu que a 
mulher ficou dando voltas no 
interior do estabelecimento e 
saiu do local sem pagar fur-
tando o medicamento apenas 
deixando a cestinha em uma 
das gôndolas. A mulher não foi 
localizada, o caso foi registrado 
como furto.

Gerente de 
farmácia registra 
furto de remédio 

controlado
Janaína PEREIRA

ROSA DA SILVA BARBOSA, natural de 
Mirassol/SP ,faleceu aos 81 anos de idade. 
Era viúva e deixa os fi lhos Ivone e Leonice. 
Foi sepultada no dia 15/02/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para cemitério São João Batista.

ARGEMIRA RODRIGUES MATARAGIA, 
natural de Ipiguá/SP ,faleceu aos 92 anos de 
idade. Era viúva e deixa os fi lhos Ester, Creu-
sa (falecida), Joel, Mirna, Rubens, Elionai, 
Rute, Eliel, Elci, Cleide e Marli.Foi sepultada 
no dia 15/02/2021 às 14:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
cemitério São João Batista.

ALFEU CROZATO MOZAQUATRO, na-
tural de Araras/SP ,faleceu aos 70 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Sônia Buzolin 
Mozaquatro  e deixa os fi lhos Marcelo Buzo-
lin Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro 
e Rafael Buzolin Mozaquatro. Foi sepultado 
no dia 15/02/2021 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório do Jardim da Paz para 
cemitério Parque Jardim da Paz.

ALCEDINA MARTINS DE FREITAS, 
natural de Jataí/GO ,faleceu aos 97 anos 
de idade. Era viúva  e deixa os fi lhos Ana, 
Sebastião, Manoel e Maria Aparecida (fa-
lecida). Foi sepultada no dia 15/02/2021 
às 15:00, saindo seu féretro do velório 
do Jardim da Paz para cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ALVINA GUISSO DOMINGUES, natural 
de Taiaçu/SP ,faleceu aos 97 anos de 
idade. Era viúva  e deixa os fi lhos Nazira 
Aparecida, José João, Nabia, Nanci, João 
Robero (falecido). Foi sepultada no dia 
16/02/2021 às 11:00, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para cemitério 
da Ressurreição.

PAULO PEDRO SOBRINHO, natural de 
Guaiçara/SP ,faleceu aos 67 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Arlinda Nunes Siquei-
ra Pedro e deixa os fi lhos Leandro Pedro 
Faria (falecido) e Ana Lucia Pedro Faria. 
Foi sepultado no dia 16/02/2021 às 13:00, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para cemitério São João Batista.

MARIA ROSA PEREIRA CURADO, na-
tural de José Bonifácio/SP ,faleceu aos 87 
anos de idade. Era viúva e deixa os fi lhos 
João Pereira Curado Júnior, Perpétua Maria 
Pereira Curado, Paulo José Pereira Curado. 
Foi sepultada no dia 15/02/2021 às 17:30, 
saindo seu féretro do velório direto para 
crematório do Parque Jardim da Paz.

PAULO CÉSAR GALHARDO FILHO, 
natural de São José do Rio Preto/SP ,faleceu 
aos 38 anos de idade. Era solteiro e deixa 
os fi lhos Emanuelly e Valentim (falecido). 
Foi sepultado no dia 15/02/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

DA ESPOSAVIROU ROTINA

VIOLÊNCIA

Motorista é preso 
após descumprir 
medida protetiva

Um motorista de 54 anos 
foi preso após descumprir 
medida protetiva contra a ex 
mulher, uma autônoma de 36 
anos. Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o caso 
aconteceu por volta das 20h 
desta segunda-feira (15) no 
bairro Parque Nova Esperança.

A GCM – Guarda Civil Muni-
cipal - foi acionada via 153 para 
verificar a denúncia. Chegando 
ao endereço,  estavam os fami-
liares da vítima em frente a re-
sidência e uma prima dela que 
também mora na casa relatou 
que o homem  estava passan-
do diversas vezes em frente a 
sua residência de moto, parou 
no local e ameaçou um dos 
familiares e ofendeu os demais.

Segundo a testemunha, 
o homem disse que só sairia 
do local quando a ex mulher 
chegasse para ele lhe entregar 
uns papéis. A mulher estava 

trabalhando na hora que tudo 
aconteceu e foi informada pela 
família que homem estava no 
local ofendendo e ameaçando 
todos e esperando por ela.

Três quarteirões da residên-
cia o homem foi abordado pelos 
guardas civis e a princípio nada 
de ilícito foi encontrado com ele. 
Após consultas foi constatado 
que ele tinha medida protetiva 
contra violência doméstica da 
vítima.

Ele foi encaminhado a Cen-
tral  de Flagrantes, os documen-
tos pessoais e pertences foram 
entregues ao seu irmão.

A prima da vítima foi ouvida, 
a mulher não compareceu ao 
plantão por estar trabalhando 
mas ficou ciente da prisão do 
ex marido. Ela foi orientada a 
comparecer posteriormente na 
DDM – Delegacia de Defesa 
da Mulher para prestar depoi-
mento. O homem permaneceu 
detido e ficará a disposição da 
justiça.

Janaína PEREIRA 

Prisão foi efetuada pela Guarda Civil Municipal, após ser 
acionada por familiares

Arquivo DHOJE

Negociação de carro pela internet 
faz comprador perder R$ 6 mil

Um aposentado de 76 anos, 
morador de Mirassol, foi mais 
uma vítima de golpe de falso 
anúncio de venda de veículo 
na internet. O caso aconteceu 
nesta segunda-feira (15) por 
volta das 17h40.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o idoso 
viu um anúncio no Facebook de 
uma Saveiro que estava a venda 
e fez contato  pelo telefone com 
o suposto dono do anúncio. 
Uma pessoa atendeu o telefone 
indicando o endereço de outro 
homem de 57 anos que estava 
com o veículo, marcando horá-
rio para o aposentado ir até o 
local e ver a Saveiro.

O aposentado foi até o ende-
reço informado e se encontrou 
com o homem de 57 anos e viu 
o veículo, que lhe disse que o 

intermediador era seu irmão. O 
idoso então fechou o negócio 
com por R$6 mil e foram efe-
tuados os depósitos nos valores 
de R$ 2 mil cada um para uma 
conta do Banco do Brasil na ci-
dade de Cuiabá. A conta estava 
em nome de Leonardo.

Quando o aposentado vol-

Janaína PEREIRA 

Caso foi registrado na Central de Flagrantes; vítima 
mora na cidade de Mirassol

tou ao endereço para buscar 
a Saveiro foi informado que o 
intermediador era desconhecido 
e que o negócio estava desfeito. 
O golpista não foi localizado e 
o aposentado perdeu R$6 mil 
no golpe do falso anúncio. O 
caso foi registrado na Central 
de Flagrantes como estelionato.

Divulgação

Fotógrafa tem celular e bolsa roubados; 
Baep prende dois suspeitos no centro

Policiais do 9° Baep – Ba-
talhão de Ações Especializadas 
da Polícia Militar - prenderam 
dois homens acusado de roubo 
contra uma fotógrafa. Segundo 
informações do boletim de ocor-
rência, durante patrulhamento 
pela Rua Silva Jardim  por volta 
da 1h20 da madrugada desta 
terça-feira (16) viram um dos 
homens correndo com um apa-
relho celular nas mãos.

O homem, de 28 anos, 
tentou fugir porém foi detido 
na Rua Benjamin Constant. 
Questionado sobre o aparelho 
disse que havia comprado de 
outro homem por R$30.

Após pesquisas os policiais 
descobriam que houve um rou-
bo nas proximidades por dois 

homens, sendo um deles de 
cor parda vestindo uma blusa 
de moletom cinza escuro. Foi 
então que a policia identificou 
o outro homem de 33 anos, 
com as características sendo 
abordado na Praça Cívica.  Ele 
negou o roubo e afirmou que 
estava indo trabalhar.

Próximo do local os policiais 
conseguiram contato com a víti-
ma, uma fotógrafa de 42 anos, 
que relatou que saía do Centro 
Espírita e caminhou a pé até 
o ponto de ônibus quando foi 
abordada pelos dois bandidos, 
um deles armado, que puxa-
ram sua bolsa com R$ 200 e 
o celular.

A vitima reconheceu os 
criminosos, que foram presos 
em flagrante. A arma não foi 
localizada, os pertences foram 

Janaína PEREIRA 

devolvidos à vítima, eles foram 
encaminhados a Central de Fla-
grantes ficando a disposição da 
justiça e preferiram permanecer 
calados.

A vítima foi ouvida e o caso 
foi registrado como roubo me-
diante grave ameaça ou violên-
cia a pessoa.

Arquivo DHOJE
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Nós não escolhemos nossos pais, avós, irmãos e tios. 
Simplesmente nascemos e, após alguns anos de maturidade 
física e mental, começamos a compreender quem é quem 
em nossa estrutura familiar. Caso tivéssemos a capacidade 
de escolher como seriam nossos familiares, buscaríamos as 
escolhas “mais perfeitas”, principalmente em relação a maior 
ou menor propensão para desenvolver algumas doenças 
cardiovasculares. 

No entanto, obviamente as coisas não acontecem desta 
forma nem de acordo com nossa vontade.

Mais do que tudo, devemos ter mente que somos um ser 
quase perfeito com diversas questões genéticas incompletas. 
Explicando melhor este contraponto: o ser humano aproxima-
-se da perfeição, mais do que qualquer outro ser vivo, porque 
seu corpo é dotado de incontáveis habilidades metabólicas, 
capacidade intelectual incomparável e senso crítico ímpar 
acerca do que seria correto ou incorreto. 

A natureza acentua isto nitidamente em situações muito 
simples: uma pessoa oferece um determinado alimento para 
um animal e este simplesmente devora este conteúdo. Este 
animal muitas vezes não tem a mesma capacidade metabó-
lica para processar o alimento e também não tem condições 
cognitivas para julgar se o alimento é saudável ou não.

Ainda que o ser humano seja a figura mais próxima da per-
feição, a “fabricação” de nosso corpo vem com defeitos, com 
falhas permanentes e que irão determinar muitas tendências 
em nossa vida. Dessa forma, quando notamos que muitas 
pessoas da mesma família -pais, avós e tios- são obesos e 
apresentam um determinado padrão físico, podemos predizer 
que os filhos destas pessoas serão consideravelmente pro-
pensos a também conviver com a obesidade.

Estou, portanto, afirmando e garantindo que estes filhos 
destas pessoas citadas serão pessoas obesas? A resposta 
é negativa, visto que as tendências, inclusive as tendências 
mais fortes, não são certezas absolutas.

Nesta linha de discussão, nossos hábitos de vida exercem 
influência marcante na manifestação de nossas tendências 
familiares. Uma pessoa que seja filha de um casal de pessoas 
obesas e diabéticas poderá, por meio de um controle alimentar 
adequado e prática regular de atividade física, manter seu 
peso dentro dos níveis apropriados e não desenvolver diabetes 
ao longo da vida. 

Mas então esta pessoa não herdou dos pais a tendência 
para obesidade e diabetes? Ela herdou sim, em algum grau 
ela herdou, mas soube atenuar esta propensão por meio de 
hábitos saudáveis.

Quando analisamos condições importantes referentes a 
saúde cardiovascular, como a hipertensão arterial, o infarto 
do coração e as arritmias, notamos que os antecedentes fa-
miliares pertinentes aos parentes de primeiro grau impactam 
verdadeiramente a nossa história natural de vida. 

E notamos, também, que adotar hábitos saudáveis ao 
longo da vida pode mudar o curso natural das tendências 
que herdamos.

A hipertensão arterial é uma condição extremamente 
ligada aos fatores genéticos. Muito comumente observamos 
quase que famílias inteiras precisando de medicamentos para 
tratamento da hipertensão arterial. 

Claro que existem algumas questões associadas a hiper-
tensão arterial, questões estas que também podem ser trans-
mitidas de pais ou avós para os filhos, como a tendência para 
obesidade e tendência para retenção de líquidos no corpo.

Assim, pode-se salientar que a transmissão genética da 
tendência para hipertensão arterial já é por si só significativa 
e pode ser agravada pela transmissão de outras tendências 
como a obesidade e retenção de líquidos corpóreos. 

Diante de todo o impacto dos fatores genéticos na ma-
nifestação de níveis elevados de pressão, não deveríamos 
manter hábitos de vida como ingestão exagerada de alimentos 
gordurosos, salgados, doces e condimentados, ingestão exa-
gerada de bebidas alcoólicas, além do consumo desordenado 
de bebidas estimulantes como café e energéticos.

Quando muitos membros de uma família morrem em de-
corrência de um infarto do coração, as medidas preventivas 
tornam-se prioritárias na vida destas pessoas. Não significa 
que todos irão infartar em algum momento, não se pode 
sentenciar isto. 

No entanto, caso haja descuido e negligência com os há-
bitos de vida, certamente o risco de desenvolver um infarto se 
agiganta, trazendo consigo complicações como a insuficiência 
cardíaca ou até a morte.

Outras condições cardiovasculares muito comuns que 
atingem milhares de pessoas, tendo como base uma possível 
transmissão genética, são as arritmias cardíacas. 

O ritmo cardíaco pode se tornar desordenado em decor-
rência de uma série de fatores como alimentação, hormônios, 
estresse e medicamentos. Todos estes fatores podem se 
somar a tendência herdada dos pais e avós para desenvolver 
arritmias.

Existem arritmias que incomodam pouco e são mais facil-
mente controladas e aquelas que requerem procedimentos 
invasivos para eliminar os focos intracardíacos. 

Seja como for, as pessoas cujos pais e avós apresentam 
um histórico consistente de arritmias cardíacas, devem evitar 
abusos na alimentação, não praticar atividade física sem orien-
tação médica e também procurar controlar o nível de estresse.

Enfim, devemos entender que todos nós herdamos tendên-
cias de nossos pais, avós e tios. Mas não necessariamente 
iremos desenvolvê-las. Dependerá essencialmente de nossas 
escolhas e nossos hábitos. 

Claro que não há como controlar absolutamente tudo que 
está em nosso material genético oriundo dos nossos pais, mas 
podemos de alguma forma intervir positivamente, evitando as 
práticas erradas, seguindo corretamente as orientações mé-
dicas, priorizando a prática de atividades físicas e buscando 
o equilíbrio mental ao longo de nossa rotina.

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe 
no Instagram: @edmoagabriel.

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Meus pais morreram por 

problemas no coração: isso 
pode acontecer comigo?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIOREGIÃO

Segundo dados do Seade, ocupação de UTIs na região 
ontem chegou a 68,2% e pressiona situação no Plano SP

Cedral tem dobro de vacinados que a 
média estadual e lidera na região

O município de Cedral já 
aplicou 665 doses contra Co-
vid-19 até às 12h desta ter-
ça-feira (16) segundo dados 
do Vacinômetro do Governo 
de São Paulo, o equivalente 
a 7,11% de sua população. O 
índice é o dobro da média do 
Estado (3,56%) e é o maior 
dentre as 17 cidades analisa-
das pela reportagem na região.

“A vacinação tem corrido 
bem. Fomos o único municí-
pio a iniciar a vacinação em 
idosos diretamente nos idosos 
maiores de 80 anos, enquanto 
que nas outras cidades tiveram 
início a partir de 90 anos. Já 
estamos aplicando a segunda 
dose em profissionais da saúde 
e imunizamos idosos institucio-
nalizados, além de pacientes e 
colaboradores de uma residên-
cia terapêutica no município”, 
afirmou a coordenadora de 
saúde em Cedral, Maria Silvia 
Zunin Scavazza.

A vacinação em Cedral está 
sendo realizada no Centro de 
Convivência do Idoso, das 9h 
às 17h, sem ser no sistema 

drive-thru. O município já regis-
trou 468 casos de Covid-19, 
com 416 curados e 14 óbitos. 
“Não estamos com ascensão 
e nem com queda de casos, 
os números vêm se mantendo. 
Esperávamos que os casos iriam 
diminuir, mas seguem em um 
patamar equilibrado”, comentou 
a coordenadora.

Foram analisados os seguin-
tes municípios: Bady Bassitt, 
Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, 
Ipiguá, Mendonça, Mirassol, 
Mirassolândia, Monte Aprazível, 
Olímpia, Potirendaba, São José 
do Rio Preto, Tanabi, Ubarana, 
Uchôa e Urupês. No total, foram 
41.225 pessoas imunizadas em 
uma população de 753.826 
habitantes.

Dentre estes municípios, 
seis estão com a média inferior 
ao do Estado, sendo Guapiaçu, 
Ipiguá, Monte Aprazível, Poti-
rendaba, Ubarana, Urupês. Em 
Ubarana, foram 168 pessoas 
imunizadas, número que corres-
ponde a 2,62% da população, 
o menor índice entre os mu-
nicípios analisados. Rio Preto 
tem 29.484 pessoas vacinadas, 
sendo o equivalente a 6,34% 
dos habitantes.

Vinicius LIMADivulgação

Município de Cedral tem o dobro de pessoas vacinadas 
que a media estadual e lidera entre 17 cidades da região

RELATÓRIO

Depois de um período de 
queda, a taxa de ocupação em 
leitos de UTI voltou a subir na 
região de São José do Rio Pre-
to. Segundo dados do Seade 
(Sistema Estadual de Análise 
de Dados e Estatísticas) o índice 
nesta segunda-feira (15) estava 
em 68,2%, sendo que no dia 4 
de fevereiro esse índice estava 
em 60%. Para avançar para a 
fase amarela do Plano São Pau-
lo na próxima reclassificação, a 
região deve manter uma taxa de 
ocupação inferior a 70%.

O município de São José do 
Rio Preto está com um índice de 
68,8% de ocupação. A cidade 
chegou a ter 59% no início do 
mês de fevereiro com a redução 
de casos e a abertura de novos 
leitos. No entanto, a média mó-
vel de casos segue diminuindo, 
saindo de 301 casos por dia 
em 10/01 para 130 casos em 
13/02.

“Embora nossa quantidade 
de casos esteja alta, os dados 
mostram que há uma diminui-
ção nas últimas semanas. Como 
o Hospital de Base tem a maior 
parte de leitos da região e está 

Ocupação de UTIs volta a 
ficar perto do limite de 70%

recebendo pacientes de outros 
locais, acredito que esse seja 
o fator que esteja causando o 
aumento de internações”, co-
mentou o assessor especial da 
saúde, André Baitello.

O HB já recebeu pacientes 
das regiões de Bauru e Arara-
quara, duas regiões que estão 
na fase vermelha do Plano São 
Paulo e com ocupações de 
leitos de UTI acima de 85%. A 
Secretaria Estadual de Saúde é 
que determina as transferências 
conforme a disponibilidade de 
leitos.

“Essas transferências com 
certeza afetam o sistema regio-
nal e vão impactar na reclas-
sificação do Plano São Paulo. 
Esperamos que o Estado leve 
isso em conta quando fizer a 
atualização, já que a taxa de 
ocupação seria bem menor com 
a queda no número de casos 
que estamos tendo”, afirmou 
Baitello.

O Hospital de Base conta 
atualmente com 206 pacientes 
internados com Covid-19, sendo 
89 na enfermaria e 117 na UTI, 
com uma ocupação de 80%. 
Dois pacientes estão na UTI do 
Hospital da Criança e Materni-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

dade. Já são 203 internações 
só neste mês de fevereiro.  Na 
Santa casa, são 42 pacientes 
internados em UTI, com uma 
ocupação de 84%.

Em Rio Preto, são 208 pa-
cientes internados com sín-

drome respiratória aguda grave 
(SRAG), sendo 94 em UTI e 114 
em enfermaria. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 125 internações, com 71 
pacientes na UTI e 54 na en-
fermaria.

Divulgação

IMUNIZAÇÃO

Rio Preto registra 
mais 177 casos de 
Covid em 24 horas

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (16) mais 177 casos 
de Covid-19, sendo 155 por 
exame PCR e 22 por teste 
sorológico. Com isso, o mu-
nicípio totaliza 44.320 casos, 
sendo 3.493 em profissionais 
da saúde.

Também foi confirmado 
mais um óbito pela doença, 
chegando a 1.105 mortes 
desde o início da pandemia. A 
taxa de letalidade é de 2,5%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021, a cidade contabiliza 

9.557 casos e 183 óbitos. O 
coeficiente de incidência é de 
9.620 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Nas últimas 24 horas, Rio 
Preto teve mais 47 recupe-
rados da doença, totalizando 
40.238 curados, o equivalente 
a 90,7% dos casos. O mu-
nicípio já registrou 174.491 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais, sendo que 
153.966 (88,2%) já foram 
testados. Os exames coletados 
no inquérito sorológico não 
foram inseridos e deverão ser 
computados após a conclusão 
do estudo.

Vinicius LIMA

TABAPUÃ
Hospital faz  live para 

arrecadar fundos

O Hospital Maria do Valle 
Pereira, que fica em Tabapuã, 
50km de Rio Preto, é um hos-
pital que depende do SUS, mas, 
atualmente, o repasse não está 
sendo suficiente para manter a 
entidade.

Por ano, o hospital faz mais 
de 80 mil atendimentos em 
pacientes de várias cidades da 
região e busca frequentemente 
recursos externos por meio de 
doações para poder manter 
estes atendimentos.

A Live da Sorte será nesta 
sexta-feira (19), a partir das 
20h, no canal do Youtube do 
cantor Pedro Montana e terá 
o sorteio de três televisores 
smart’s e uma moto, prêmios 
esses que foram doados por 
empresas privadas.

Pedro Montana nasceu em 
Itajobi-SP e, atualmente, reside 
em Rio Preto. Iniciou a carreira 
musical ainda criança, aos oito 
anos. Pedro já fez dupla com 
outros cantores e agora se de-
dica à sua carreira solo.

Para participar da live e dos 
sorteios, basta realizar a doação 
no período em que a live estiver 
acontecendo, através de PIX ou 

pelo app Club.
Para facilitar, foram disponi-

bilizados também alguns pontos 
de vendas onde o interessado 
pode comprar os cupons de 
doações.

Serviço:
Pontos de vendas físicos:
- Tabapuã: Hospital Maria do 

Valle Pereira, Drogaria Tabapuã, 
Padaria Bom Gosto e Bazar 
Santa Rita

- Catanduva: Romu Brands 
Store, Buffet Mazzi, Ana Lê 
Semijoias, GP Carnes Nobres, 
Wagner Calçados, Chaplin Bar 
e Lanchonete, Bar do César e 
Rede Central Farmácia e Ma-
nipulação

- Itajobi: Padaria e Salgados 
do Gregio

Serviço: Live no Canal Pedro 
Montana no Youtube: https://
www.youtube.com/channel/
UCC9MVBBv1nJhtLPEJCk89bg

Da REDAÇÃO 

Rio Preto registrou mais 177 casos de Covid nas últimas 
24 horas

Divulgação



SOCIAL Jornal

CANDIDATO I

Surge um novo candidato para concorrer à Presidência da 
Faculdade de Medicina de Rio Preto, a Famerp. É o prof. Dr. Mário 
Abbud Filho, que pretende “oferecer uma opção à comunidade 
que”- segundo ele- “se tornou apática em consequência desse 
tipo de processo eleitoral, sempre chapa única, escolhida por um 
pequeno grupo, sem consultar a comunidade. Nada tenho contra 
o Cury ou Helencar” – informa ele-! Estou dando uma opção e 
não fazendo oposição”. E continua: “Tenho chances mínimas de 
ganhar porque eles puseram a máquina para trabalhar.Inclusive 
o diretor declarou apoio incondicional à chapa.” O vice de Mário 
Abud será o médico e prof. Dr. Fernando Nestor Fácio, outro nome 
de grande prestígio.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
17 de fevereiro de 2021

ANIVERSÁRIOS COM SHOW 

O Automóvel Clube voltou a oferecer encontros musicais nos 
finais de semana. Sábado foi a vez de Bozó e domingo, de Valter 
Facipieri. Para este domingo, comemorando três aniversários- 
Sônia Assaf, Ana Sara Bonfim e Sueli Gandolfi Martim- a animação 
será de Edy Carlos.

CANDIDATO II

Lí na coluna “Bastidores da Política” do meu amigo Venâncio de 
Mello, aqui no jornal, que o promotor de Justiça, Marcos Lélis, que 
também comanda na cidade um centro espírita, poderá disputar 
uma cadeira na Câmara Federal, provavelmente pelo PSDB. Trata-
se de um excelente nome, de reputação ilibada e um grande 
número de queridos amigos na cidade. Embora para que tenha 
sucesso nas urnas, rumo ao Parlamento, seja preciso um número 
grande de eleitores. Encontrei-me com ele na manhã de domingo 
e ele reafirmou o propósito de se candidatar.

FELIZ ANO NOVO

“A felicidade do pobre parece/a grande ilusão do carnaval/a gente 
trabalha o ano inteiro/por um momento de sonho pra fazer a 
fantasia/de rei ou de pirata ou jardineira/Pra tudo se acabar na 
quarta-feira/tristeza não tem fim/felicidade, sim.” Essa é parte da 
letra de Orfeu no carnaval de Antonio Carlos Jobim / Vinícius de 
Morais que bem traduzia o comportamento do brasileiro nas folias 
de Momo. Mas este ano, mergulhados numa encruzilhada sem 
saber onde essa pandemia vai nos levar, com novidades surgidas a 
cada dia, o carnaval ficou na memória.Os versos do samba enredo 
de Didi Neves da União da Ilha para o carnaval de 1978 dizem muito 
bem o momento atual:”O que será o amanhã /responda quem puder 
/ o que irá me acontecer /o meu destino será como Deus quiser 
“. Até 2020, desde os Anos 30, ao primeiro rufar dos tambores 
anunciando carnaval, as cidades brasileiras se transformavam 
numa contagiante alegria que dominava as ruas e salões. Essa 
festa popular de sentido mais democrático, igualava ricos e pobres, 
humildes e poderosos, uma instituição em que se suprimem as 
regras da vida cotidiana e onde se realiza um estado de excitação 
coletiva. Este ano, tivemos que nos contentar com encontros 
familiares, alguns com fantasias para as crianças, para manter a 
tradição e animação, ainda que pífia. Mas demonstrando um forte 
respeito pelos nossos semelhantes. Exceção aos insensatos e 
insensíveis, que debaixo do pano insistiram em promover festas e 
aglomerações. Não houve blocos, escolas de samba, trios elétricos, 
frevos, bandas, baterias, nem alas das baianas. E cara alegre. Mas 
se Deus quiser, para o ano estaremos aí, com nossas fantasias no 
corpo e na mente, festejando a vida. O ano de 2021, segundo reza 
o humor brasileiro, começa hoje. Feliz ano novo.

      Apaixonada binômio sol 
e mar, Patrícia Vendramini 
aproveitou o que seria chamado 
de feriado de carnaval, para 
curtir Trancoso, no sul da Bahia. 

    Uma pena. A vigilância 
sanitária do Covid, lacrou por um 
mês o restaurante Flor de Sal. É 
preciso estar atento e forte.

     Igor Bassitt, filho de Beto 
Silva e Cláudia Bassitt é fera. 
Foi aprovado na Fundação 
Getúlio Vargas na área de 
business.

    Maria Betânia lança 
em março, seu novo disco 
“Noturno”, com canções 
inéditas e regravações.

     Gigante Pipper, um dos 
sócios do Castellana, picou a 
mula para as praias do Ceará 
com a família, onde curtiu 
os diazinhos destinados ao 
carnaval.

    Instalados na casa de 
Rosy Verdi, na Riviera de São 
Lourenço, durante a semana 
passada, curtindo férias, Walter 
José e Solange Verdi, mais a 
filha Bruna e a irmã, Wanilda.

    A assessora de imprensa 
Marcela Cartelini e o marido, 
Guilherme Baffi foram curtir a 
Praia do Forte, na Bahia.
     
    O Rio de Janeiro perdeu 

* 

NOVO PROGRAMA

A Rádio Radical lança dia 27 de fevereiro, das 9 horas ao meio-
dia, um programa comandado por três apresentadoras -jornalistas: 
Kátia Brito, Lari Toledo e Pamela Samara. O programa chama-se 
“Agora é que são elas” e promete sucesso pelas informações e 
entretenimento.

O prof. Dr. Má-
rio Abbud Filho 
candidata-se à 
Presidência da 
Faculdade de 
Medicina de Rio 
Preto

CARTILHA I  

O Riopreto Shopping acaba de lançar uma nova edição da Cartilha 
dos Lojistas, preparando e alertando a todos sobre as mudanças e 
os novos protocolos de higienização e segurança que o Shopping 
está seguindo. O Riopreto Shopping está sempre na frente.

SPRAY  

Woo-hoo! O presidente Jair Bolsonaro disse anteontem, que 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) irá analisar 
um pedido para uso emergencial do spray nasal  EXO-CD24, 
desenvolvido em Israel contra a Covid-19. Esse medicamento 
foi testado inicialmente para tratamento de câncer e embora 
tenha tido resultados promissores — curou 29 dos 30 pacientes 
moderados em 3 a 5 dias, os especialistas que conduziram a 
pesquisa afirmaram que apenas a fase 1 de testes foi concluída 
e que mais evidências e estudos são necessários para confirmar 
a eficácia. Uma missão brasileira está estudando a ida para Israel.

PRAIA E VELINHAS 

Eduarda Bucater, filha de Luis Eduardo e Lucilene Bucater, médica 
que reside em São Paulo vai passar com seu namorado, o médico 
Diego Neiva, o aniversário dela que transcorre dia 8 de março, 
num luxuoso resort em Cancun.

PEÃO   

A  c i d a d e  d e  B á l s a m o 
está apostando na volta à 
normalidade ainda no primeiro 
semestre e anuncia sua 52ª. 
Festa do Peão para o período 
de 2 a 5 de junho, com Bruno 
e Marrone abrindo a festa. Dia 
3 tem os Barões da Pisadinha 
e as outras atrações ainda não 
foram reveladas.

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

CARTILHA II 

A Cartilha abrange orientações para o atendimento aos clientes e 
novas ideias sobre vendas não presenciais, delivery e marketing 
digital. Além de artigos sobre esse novo consumidor, as adequações 
necessárias para as lojas e os cuidados para fazer uma estratégia 
eficaz, com resultados reais e satisfatórios.

NOVA DATA

A inauguração oficial do nosso Mercadão após essa prolongada 
reforma, tem nova data, mas poderá ser mudada novamente. 
Segundo o secretário Pedro Pezutto, da Agricultura, do dia da 
cidade,19 de março, passou para o dia 19 de julho, Dia da 
criação da Comarca de Rio Preto.

A bonita Miss Rio Preto 2021 Anna Manginelli – produção 
de Adriano Chiacchio

Prof. Dr. Fernando Nestor Fácio, candidato à vice-Presidên-
cia da Famerp na chapa de Mário Abudi 
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Os números do Spotify, o aplicativo especializado em mú-
sicas e podcasts, apontam que a nossa Marília Mendonça, 
sucesso absoluto da música sertaneja, ultrapassou os Be-
atles em total de seguidores.A cantora, que já é a artista 
brasileira mais seguida na plataforma, encontra-se na 41ª 
posição mundial, ostentando mais de 18,5 milhões de fãs. 

Além dos Beatles, ela arrasta mais inscritos que AC/DC, Katy 
Perry, Kendrick Lamar e Michael Jackson, para citar alguns 

nomes. No YouTube, Marília também segue quebrando recor-
des mundiais. Ela é dona do 38º maior canal de música em 

visualizações no mundo, com mais de 12,6 bilhões. 

R$ 5,5 bilhões com o 
cancelamento do carnaval em 
razão da pandemia. O cálculo 
é do FGV IBRE.Essa bolada 
corresponde a 1,4% do PIB 
carioca.

     Embora tenha sido noticiado 
aqui, o 2º Cartório, na 
Voluntários de São Paulo, em 
frente ao Forum, não vai mais 
sair dali. As negociações com 
o proprietário do imóvel foram 
retomadas e chegaram a bom 
termo.

     João Dória deverá se 
afastar do governo do Estado 
em abril do ano que vem, para 
se candidatar à Presidência 
da República e o rio-pretense  
Rodrigo Garcia (DEM), seu atual 
vice, assumirá o posto.

     A RAI vai transmitir o Festival 
de  San Remo, de 2 a 6 de 
março

     A BR Distribuidora 
apresentará em breve, muito 
breve, aliás, ao mercado o 
formato de sua parceria com a 
Lojas Americanas no setor de 
lojas de conveniência. 

     “Noites Tropicais”, o livro em 
que Nelson Motta traça suas 
memórias, no mundo da música 
desde o final dos anos 50 até o 
início da década de 1990, vai virar 
uma série ficcional. A primeira 
temporada terá oito episódios.



Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira

17 de fevereiro de 2021

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1695
(De 17 de fevereiro de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora TANE CRISTINA ROCHA RAIMUNDO, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível 
médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0022/02/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 17/02/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1696
(De 17 de fevereiro de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à se-
nhora GRACIA DE JESUS BELASCO MANSERA, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Escriturário, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0023/02/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 17/02/2021 e revoga as 
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1697
(De 17 de fevereiro de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores teto RGPS e acrés-
cimo, à benefi ciária LÚCIA CUSTÓDIO JOLES, na quali-
dade de companheira, do extinto servidor JOSÉ CARLOS 
SIMÕES, ocupante do cargo efetivo de Administrador de 

Empresas.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.4/0024/02/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 18/12/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
EDITAL DE ELEIÇÃO DO CMDCA

 “Estabelece regulamentos para a eleição de mem-
bros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para os segmentos da Sociedade Civil, exercí-
cio fevereiro 2021 / janeiro 2023-titular e suplente.” 
O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente) de São José do Rio Preto/SP, em reunião 
extraordinária no dia 16 de fevereiro de 2021, de acordo com 
o as Leis 4.956/1992, 8.401/2001 e 9.724/2006 CONVOCA, 
nos termo do presente Edital, as instituições que integram a 
SOCIEDADE CIVIL para participarem da eleição de titular e 
suplente, biênio fevereiro/2021 a janeiro/2023, dos seguintes 
segmentos a) Entidades e Movimentos Populares de Defesa 
da Criança e do Adolescente (1 suplente); b) Universidades 
(1 titular e 1 suplente).
A eleição será realizada no dia 08 de abril de 2021 às 8h30 
em primeira chamada, e às 8h45 em segunda chamada, na 
Casa dos Conselhos, situada a Av. Bady Bassitt, 3697, Cen-
tro, encerrando o processo eleitoral às 10 horas.
O candidato deverá apresentar até às 12 horas do dia 15 de 
março de 2021 no CMDCA/Casa dos Conselhos, os seguin-
tes documentos:
a) carta de indicação de representante candidato e eleitor 
(anexo I), emitida pela instituição, por quem tenha poderes 
para tanto;
b) cópia dos documentos pessoais dos indicados (CPF e 
RG);
c) certidão de antecedentes criminais.
A relação dos candidatos inscritos e os candidatos consi-
derados elegíveis será publicada em Edital pela comissão 
eleitoral no dia 18 de março de 2021, no Diário Ofi cial do 
Município. 
Os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas po-
derão solicitar informações, por escrito, bem como suprirem 
o impedimento para a inscrição, nos termos especifi cados 
pela comissão eleitoral provisória, mediante requerimento 
protocolado no CMDCA até às 15 horas do dia 26 de março 
de 2021. 
As demais impugnações deverão ser apresentadas por es-
crito até às 15 horas do dia 26 de março de 2021 no CMD-
CA, mediante protocolo.
A relação defi nitiva dos candidatos elegíveis será publicada 
em Edital no dia 31 de março de 2021, no Diário Ofi cial do 
Município.
Os conselheiros eleitos serão empossados dia 13 de abril de 
2021, na reunião ordinária do CMDCA.
Caso alguma vaga, como titular ou como suplente, não seja 
preenchida neste pleito, repetir-se-á a eleição tantas vezes 
forem necessárias para o preenchimento da respectiva.
A função de membro do Conselho é considerada de interes-
se público relevante e não será remunerada.
No dia da eleição serão respeitadas as orientações de 
distanciamento social para prevenção de transmissão da 
Covid-19. O uso de máscara será obrigatório.
São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2021.
                                                               
     Comissão Eleitoral CMDCA

ANEXO I
(Papel timbrado)
Modelo de Carta de Indicação / Declaração
À Comissão Eleitoral CMDCA, 
conforme disposto no Edital de 09 de março de 2021, a 

Associação (colocar o nome da entidade), representada por 
seu presidente (colocar o nome de quem vai assinar), indica 
(nome do representante da entidade, qual a função na en-
tidade – se é funcionário ou faz parte da diretoria), para re-
presentar a entidade no processo eleitoral do CMDCA, como 
Candidato e Eleitor, para concorrer ao cargo de conselheiro 
no segmento (colocar o segmento) no dia 08.04.2021, para 
a gestão fevereiro de 2021 à janeiro de 2023.
Declaro que a pessoa designada participa das 
atividades desta instituição na qualidade de 
________________________________(esclarecer vínculo). 

Representante: 
Nome completo: 
Nº do RG:                                           Órgão expedidor:                     
CPF:    
Endereço Residencial:  
Telefone: (      )                                   Email:  

Data: ______/______/_______ 
____________________________________________
(Identifi cação e qualifi cação de quem assina)
Assinatura do representante legal
_________________________________
Assinatura da pessoa designada

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO DOLESCENTE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.

Resolução CMDCA nº 479/2021.
16 de fevereiro de 2021
Dispõe sobre a composição da Comissão do Processo Elei-
toral das vacâncias do CMDCA biênio 2021/2022 (de feverei-
ro/2021 a janeiro/2023).

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente), no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
n.º4.956, de 15 de maio de 1992 e alterações, em reunião 
extraordinária dia 16 de fevereiro de 2021, RESOLVE instituir 
a Comissão do Processo Eleitoral, de caráter temporário, 
responsável pela realização do Processo Eleitoral para pre-
enchimento das vacâncias CMDCA para biênio 2021/2022 
(fevereiro/2021 a janeiro/2023), com os seguintes conselhei-
ros de direitos. 
Artigo 1º- Ficam nomeados para compor a comissão os 
seguintes membros:
I - Fernanda Paula Magossi Arado (Secretaria Municipal de 
Assistência Social);
II - Iara Tocico Ito (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer);
III – Edna Cristina Oliveira Thomé de Souza (Comunidade 
Só Por Hoje);
IV – Talita Fabiano de Carvalho (Conselho Regional de Psi-
cologia).
Parágrafo Único- Ficam nomeadas como coordenadora a 
sra. Fernanda Paula Magossi Arado, e relatora a sra. Talita 
Fabiano de Carvalho, responsáveis pela coordenação e 
registro das atividades realizadas pela comissão. 
Artigo 2°- A comissão se dissolverá com o término da sele-
ção do projeto. 
Artigo 3º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2021.
CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

Contrato: PRE/0166/18 – PREGÃO ELETRONICO 447/2018
Contratada: PRIME SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI
Ofício Nº 19/2021 -Notifi camos a empresa PRIME SOLU-
ÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, para que supra 
a falta de funcionários e retome a execução dos serviços 
IMEDIATAMENTE, conforme as  cláusulas 2.5.1, 4.2.1, 
4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.16 e 4.2.18  do contrato 
supracitado. Tendo em vista os fatos relatados, concedo 05 
(cinco) dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar 
o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais, 
tendo em vista a possibilidade de, não sendo regularizadas 
as pendências, fi car a empresa sujeita às penalidades legais 
e contratuais. Rosângela Corrado Victor – Coordenadoria de 
Gestão de Contratos – José Fábio Gazzola Heredia -Asses-
sor de Secretaria – S.M. Administração.
COMUNICADO



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

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 71/2020 – PROCESSO 
1865/2020
INTERESSADO:CONSTANTINO PNEUS EIRELI
ASSUNTO: Pedido de Rescisão Contratual Amigável
Trata-se de segundo pedido de rescisão contratual amigável, 
postulado pela contratada Constantino Pneus Eireli para 
liberação de compromisso de entrega, tendo o Gabinete da 
Secretaria Municipal de Administração apresentado parecer 
pelo indeferimento do pedido. Analisando os autos, verifi co 
que a contratada insiste na Rescisão Contratual Amigável, 
negado anteriormente pela administração pública em 25 de 
janeiro de 2021, juntamente com o pedido de reequilíbrio. 
Considerando que não fi cou comprovado motivos para a res-
cisão amigável conforme previsto nos artigos 78 e 79 da Lei 
8.666/1993. Assim, acolho a manifestação da Assessoria do 
Gabinete, em consequência, INDEFIRO o pedido da referida 
contratada.
Intime-se e Publique-se. ADILSON VEDRONI - Secretário M. 
Administração.
COMUNICADO
CONTRATADA: CECIL RAMALHO 15485230890
NOTA DE EMPENHO Nº 133/2021 
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 17.847/2020
CONTRATADA: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VA-
REJISTA LTDA EPP
NOTA DE EMPENHO Nº 44/2021
Tendo em vista a penalidade atribuída à empresa supra-
mencionada, publicada no DO de São Paulo, notifi camos o 
representante legal da empresa para que efetue o pagamen-
to do boleto encaminhado no prazo determinado, em face da 
penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO DAS OBRI-
GAÇÕES ASSUMIDAS do processo em epígrafe, fundamen-
tada no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, combinado 
com a cláus. 6ª, item 6.2, inciso V do contrato, sob pena de 
inscrição do débito em dívida ativa do município para futura 
execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
MULTA
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA
NOTAS DE EMPENHO Nº 130/2021
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
NOTA DE EMPENHO Nº 800/2021
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
NOTA DE EMPENHO Nº 798/2021
CONTRATADA: PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 2.074/2021
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
NOTA DE EMPENHO Nº 88/2021
Considerando que até o momento não foi regularizada a en-
trega total do empenho supramencionado e que a empresa 
já nos posicionou que não há previsão de entrega. Conside-
rando que até o momento não foi regularizada a entrega total 
do empenho supramencionado. DECIDO: Com fundamento 
no Artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, combinado com 
a cláusula sexta, item 6.2, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa referente as obrigações contratuais não 
cumpridas; Em atendimento aos ditames constitucionais, 
fi ca concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para empresa 
apresentar defesa ou efetivar a entrega total do item.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
EMPENHO 12884/20
Diante da manifestação da Ger. de Manutenção, quanto a 
não resolutividade em tempo hábil para o atendimento dos 
chamados em aberto OS 30595, OS 30709, OS 30736, OS 
30759 e OS 30965. Fica a empresa NOTIFICADA a REA-
LIZAR O ATENDIMENTO DOS CHAMADOS nos prazos 
estabelecidos, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará 
na aplicação das penalidades administrativas. Fica conce-
dido o prazo de 5 dias úteis para a empresa em querendo, 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames consti-
tucionais. SMS-DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
EMPENHOS 1718/21, 1927/21 E 1929/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais.  
SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 551/2020
ATA Nº 0135/21
CONTRATADA: RADIOLOGIA PANORAMICA RIO PRETO 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de ima-
gem de radiografi a panoramica - Valor Unitário - Item 01 - 
R$54,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE 
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRE-
LATOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
divididos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO. INTERESSADOS: KTM ADMINISTRAÇÃO 
E ENGENHARIA S/A e WJC PRESTADORA DE SERVIÇOS 
LTDA - DECISÃO: Tendo em vista a manifestação dos técni-
cos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, 
que é utilizada como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante desta decisão, a Comissão Municipal de Licita-
ções julga improcedentes as impugnações que foram for-
muladas pelas empresas KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGE-
NHARIA S/A e WJC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. 
O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do 
processo à disposição dos interessados e no seguinte en-

dereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/
portal/apresentacao.jsp  .  Publique-se para ciência. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 01/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE 
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE 
VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FI-
NAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRELATOS 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, divididos 
em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO. Informamos que foram disponibilizados 
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte inte-
grante do instrumento convocatório, sendo válido para todos 
os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a 
disposição dos interessados.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Tomada de Preços nº 02/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVER-
SAS RUAS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHIMITT 
COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA DO DER/SP  –  SEC. 
MUN. OBRAS. Informamos que foram disponibilizados 
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte inte-
grante do instrumento convocatório, sendo válido para todos 
os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a 
disposição dos interessados.
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° 046/2021, PROCESSO 1423/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de gêneros alimentí-
cios (pão frânces e lanches) em atendimento ao Corpo de 
Bombeiros da Policía Militar e demais orgãos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 02/03/2021, 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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 507/2020 – Processo n.º 
13.913/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de 
higiene e limpeza para as unidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Sessão pública realizada on line com 
início dia 03/02/2021, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora: CARLOS EDUARDO PONTES VIAL-
LE (itens 10, 11, 30, 41, 42, 44); CONTRATA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS EM GERAL LTDA – EPP (itens 13, 14, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 46, 50, 56, 61); ERICA APARECI-
DA DE SOUZA LIMA EIRELI (itens 2, 3, 12, 48, 49, 51, 57); 
FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI 
(itens 37, 38), LUCIANA COELHO GOMES (itens 53, 54, 55), 
MARCO ANTONIO SILVA NETO (item 36), UP DENT IM-
PORTAÇÕ E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME (itens 
15, 19) e WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP (itens 
16, 18, 20, 43, 52). Os itens 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 31, 32, 33, 
34, 35, 40, 45, 47 e 62 foram Fracassados. Não houve ma-
nifestação 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. Helena Cristina R. da Silva 
Marangoni- Secretária Municipal de Assistência Social.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 10/2020 – PROC. nº 98/2020
Objeto: Aquisição e instalação de balança rodoviária na 
estação de tratamento de esgoto (ETE) Rio Preto, incluindo 
adequações necessárias, obras de construção civil, forne-
cimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas e 
equipamentos necessários à execução dos serviços.
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este 
Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJUDI-
CANDO o objeto à licitante MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 
pelo valor de R$ 410.000,00, em razão de ter oferecido o 
MENOR PREÇO GLOBAL para execução do objeto desta 
licitação. 
S. J. Rio Preto, 16.02.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE 
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 
03/2021
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, des-
cartáveis, itens para copa e cozinha a serem utilizados nas 
unidades do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto 
– SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2021
Contratada: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE
Valor: R$ 179,64  Prazo: 180 dias Data da 
assinatura: 12.02.2021.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2021
Contratada: VITOR LOLI COMERCIO DE PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS
Valor: R$ 36.000,00  Prazo: 180 dias Data da 
assinatura: 12.02.2021.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2021
Contratada: WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS EPP
Valor: R$ 45.559,60  Prazo: 180 dias Data da 
assinatura: 12.02.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
05/2021 – PROCESSO SICOM 318/2021
Objeto: Aquisição de soft starters para reposição de esto-
que e substituição em quadros elétricos de acionamento e 
controle de motores.
Sessão pública realizada on line no dia 08.02.2021 com 
continuação no dia 15.02.2021, sendo adjudicado o objeto 
às vencedoras ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÂES - 
EPP para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, CLAU-

DIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMENTOS ELETRO-
NICOS para o item 13, DENISE T.PETRY CAMEJO para o 
item 18, K9 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA para os itens 
17, 20 e 21 e SK FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
EIRELI para os itens 15, 16 e 19. O item 14 foi declarado 
CANCELADO. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 05/2021 – PROCESSO SICOM 318/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 15.02.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do 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 10/2021, 
Processo SICOM 334/2021 objetivando a Aquisição de 
componentes para sistemas de controle de nível de água 
para acionamento e proteção de bombas. Prazo de Entrega: 
45 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
01.03.2021, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 11.02.2021 – Jaqueline Freitas Reis - Geren-
te de Operação e Manutenção - Água.
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 13/2021, 
Processo SICOM 338/2021 objetivando a Aquisição de ma-
teriais de escritório e informática para serem utilizados nas 
unidades do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto 
– SeMAE. Prazo de Entrega: 15 a 90 dias, conforme Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02.03.2021, 
às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição dos inte-
ressados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 12.02.2021 – João Marcelino Ruiz - Gerente 
Administrativo-Financeiro.
S. J. Rio Preto 16.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020/SEMAS 
Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para parceria, 
em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade 
de interesse público e recíproco, para execução do Serviço de 
Acolhimento Institucional – Abrigo para população adulta e 
famílias em situação de rua que tem por objetivo principal atender 
os usuários de forma qualificada e personalizada de modo a 
promover a construção conjunta com o usuário do seu processo de 
saída das ruas, com dignidade e respeito a sua vontade e nível de 
autonomia, dentre outras. 
Aos dez (10) dias do mês de fevereiro de 2021, às 15:00 horas, na 
sala de reunião – térreo da Secretaria de Assistência Social – 
SEMAS, situada na Rua João Teixeira nº 260 – Santa Cruz, 
reuniram-se Maria Sônia dos Santos Miele, Maria Inês Gonçalves 
Pena e Vanessa Gimenez Ferreira, membros da Comissão de 
Seleção do Chamamento Público para analisar e pontuar as 
propostas apresentadas pelas OSC’s Associação Lar São 
Francisco de Assis na Providência de Deus e Associação das 
Damas de Caridade. 
Com base nos critérios de julgamento especificados no edital, 
sendo: 0 = Insatisfatório; 1= Satisfatório; 2= Plenamente 
Satisfatório, observados os pesos de cada item, sendo nota mínima 
0 e máxima 4, conforme pontuação a seguir relacionada: 
 
     NOTA 

ATRIBUIDA 
Iten
s 

Critérios Pes
o 

Pontua
ção 

 

Nota 
Máx
ima 

ASSOC
IAÇÃO 
LAR 
SÃO 
FRANC
ISCO 
DE 
ASSIS 

ASSOC
IAÇÃO 
DAMA
S DE 
CARID
ADE 

A Consonância entre os 
objetivos, metas e 
resultados.  

1 0; 1 ou 
2 

2 2 2 
 

 

B Metodologia coerente 
com os objetivos do 
serviço. 

2 0; 1 ou 
2 

4 4 4 

C 
 

Indicadores para 
acompanhamento e 
avaliação. 

1 
 

0; 1 ou 
2 

2 2 2 

D Adequação da proposta 
com os objetivos 
específicos e com valor 
de referência. 

2 0; 1 ou 
2 

4 2 4 

E Custos: detalhamento de 
todas as despesas para 
operacionalização do 
serviço através de 
planilha orçamentária.  

2 0; 1 ou 
2 

4 4 2 

F Propostas que atendem a 
legislação e normativas 
referentes à Política 
Nacional de Assistência 
Social, Sistema Único de 
Assistência Social, Lei 
Orgânica de Assistência 
Social e Norma 
Operacional Básica – 
NOBSUAS com suas 
alterações, Norma 
Operacional Básica – 
NOBSUAS/RH, 
Tipificação Nacional dos 
Serviços 
Socioassistenciais, 
Orientações Técnicas do 
MDS referentes os 
serviços de Proteção 
Social Especial de Alta 
Complexidade, e demais 
normativas pertinentes.  

2 0; 1 ou 
2 

4 4 4 

G Capacidade material e 
humana apresentada pela 

1 0; 1 ou 
2 

2 2 1 
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Entidade, referente ao 
serviço proposto no 
edital. 

 TOTAL ------------- 22 20 19 
 
De acordo com o previsto no item 7.4.3 do Edital de Chamamento 
Público fica classificado o plano de trabalho da Organização da 
Sociedade Civil Associação Lar São Francisco de Assis na 
Providencia de Deus, com 20 pontos. 
Resultado: Sendo assim, em conformidade com o item 7.7.1, foi 
declarada pela Comissão de Seleção que a Associação Lar São 
Francisco de Assis na Providencia de Deus é a organização 
selecionada no processo de Chamamento Público. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão cuja ata será assinada pelos membros presentes da 
Comissão de Seleção. 

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

MARIA INÊS GONÇALVES PENA 
 Comissão de Seleção  

__________________________________ 
MARIA SÔNIA DOS SANTOS MIELE 

 Comissão de Seleção 
______________________________ 

VANESSA GIMENEZ FERREIRA 
 Comissão de Seleção 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 02/2021, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

Substituição de Gestora de Parcerias celebrada entre a 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS e 
Organizações da Sociedade Civil - OSC para execução de 
Serviços, Programas e/ou Projetos de Assistência Social.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni, Secretária 
Municipal de Assistência Social do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro 
de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 
de 07 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores.
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar a servidora pública Ana Cristina Fiori dos 
Santos Voltani, Gestora da parceria com a Associação dos 
Amigos da Criança com Câncer e Cardíaca – AMICC/Ser-
viço de Acolhimento Institucional Provisório para crianças e 
adolescentes e suas famílias, e da parceria com a Associa-
ção Filantrópica Mamãe Idalina – AMAI/Serviço de acolhi-
mento para crianças e adolescentes, elencadas no art. 2º da 
Portaria nº 09/2020 de 01 de junho de 2020, em substituição 
a servidora pública Sonia Maria Rodrigues. 
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a execu-
ção da referida parceria.
Art. 3º - A presente Portaria, entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeito a partir de 16 de fevereiro de 2021, 
revogados as disposições em contrário. 
Art. 4º - Esta Portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, bem como registrada em livro próprio desta Se-
cretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO 
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

CONTRATO Nº 141/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: Marisa M Hattori ME
Fica rescindido amigavelmente o contrato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
08/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 40.601.805/0001-05
Razão Social: DUBAI POLIMENTOS LTDA
CNPJ: 40.669.280/0001-40
Razão Social: VOLKS RIO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 40.151.865/0001-73
Razão Social: CASA DE RAÇÃO GIANINI LTDA
CNPJ: 39.829.062/0001-46
Razão Social: PIEGAS COMERCIO DE ELETRONICOS 
EIRELI
CNPJ: 39.758.261/0001-00
Razão Social: FLAVIA ELI MATTA GERMANO OVIDIO LTDA

Conforme processamento realizado, em 16 de Fevereiro de 
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 16 de Fevereiro de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves
Auditor-Fiscal Tributário Municipal
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Danilo Medeiros Merson -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento 24/12/2020.

Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “ausente”, na 
data 21/01/2021.
São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Jean Pereira Messias -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento 29/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “ausente”, na 
data 22/01/2021.
São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Marluci Administradora e Imoveis Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de ITBI Auto de Infração (div 
402) vencimento 08/07/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procura-
do”, na data 05/02/2021.
São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Poiatti Bertelli Hamburgueria Eireli -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa de Comércio (div 031) 
vencimento 02/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procura-
do”, na data 12/02/2021.
São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Divana Mara dos Reis -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033) vencimento em 02/01/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procura-
do”, na data 12/02/2021.
São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Raimundo José Gonçalves -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033) vencimento em 18/02/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-

ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 12/02/2021.
São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5904/2021

        Fica notifi cada, Angela Paula dos Santos Almeida, 
proprietária do imóvel sito à Rua João Carlos Gonçalves, nº 
151, Village Rio Volga, que em virtude de ter sido enviado a 
Notifi cação de Embargo nº 005904, datada em 04/02/2021, 
assinada pelo agente fi scal de posturas Sérgio Coelho 
Lourencin, tratando de construção sem alvará (construção 
de acréscimo residencial. Fase da obra: colocação de laje) 
em desacordo com a Lei de Zoneamento e Código de Obras 
e Edifi cações em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo 
com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021, sendo 
que foi devolvido  pela Empresa de Correios e Telégrafos o 
AR JU 88346809  5  BR  acusando "mudou-se”.   
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2021.
Sérgio Coelho Lourencin
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5905/2021

        Fica notifi cado, João Roberto de Freitas Menezes Vas-
concellos, proprietário do imóvel sito à Rua Joaquim Antonio 
Machado de Campos, nº 961, Quadra 44, Lote 09, Conjunto 
Habitacional São Deocleciano, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo nº 005905, datada em 
04/02/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Sér-
gio Coelho Lourencin, tratando de construção sem alvará 
(construção de acréscimo residencial. Fase da obra: funda-
ção e alvenaria de elevação) em desacordo com a Lei de 
Zoneamento e Código de Obras e Edifi cações em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 
nº 13.709/2021 e 649/2021, sendo que foi devolvido  pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346808  7  BR  
acusando "mudou-se”.   
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2021.
Sérgio Coelho Lourencin
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Lei n.º 2.577, de 15 de fevereiro de 2021. 
 

“Dispõe sobre Abertura de 
Crédito Adicional Suplementar 
por Superávit Financeiro na Lei 
Orçamentária Anual para o 
exercício de 2021, para os fins 
que especifica.” 

  
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 

Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei,  

 
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um 

Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de 
R$ 394.259,14 (trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e 
cinquenta e nove reais e quatorze centavos) destinados ao 
atendimento de programas governamentais conforme discriminação 
abaixo: 
 
02-Poder Executivo 
02.03-Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.0007 2.008 – Fundo a Fundo-Proteção Social Básica 
3.3.90.39-Outros Serviços 
Terceiros - P. Jurídica 

Fonte 02-Estadual 9.597,03 

 
08.244.0007 2.014 – Bloco Gestão do Bolsa Família e Cadastro 
Único 
3.3.90.39-Outros Serviços 
Terceiros - P. Jurídica 

Fonte 05-Federal 19.976,20 

 
08.244.0007 2.015 – Bloco da Gestão SUAS-FNAS 
3.3.90.39-Outros Serviços 
Terceiros-P. Jurídica 

Fonte 05-Federal 10.843,22 

 

08.244.0007 2016 – Bloco da Proteção Social Básica – FNAS 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 32.964,17 
3.3.90.39-Outros Serviços de 
Terceiros-P. Jurídica 

Fonte 05-Federal 20.000,00 

 
02.05-Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0011 2022 – Manutenção do Programa Qualis Mais 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 02-Estado 31.212,38 
 
10.301.0011 2023 – Manutenção do Bloco Atenção Básica 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 21.006,13 
 
02.08-Alimentação e Nutrição 
12.306.0004 2027-Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 18.785,17 
 
12.306.0004 2038-Manutenção da Central de Alimentação 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 02-Estado 14.310,63 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 215.564,21 
 
TOTAL.......................................... 394.259,14 

 
Art. 2.º - O valor do crédito adicional suplementar de que 

trata o artigo 1.º será coberto com recursos provenientes do superávit 
financeiro apurado pela fonte de recurso (02-Estado e 05-Federal), 
apurado através do Balanço Patrimonial do exercício anterior (2020), 
na forma do Inciso I, § 1.º - Art. 43 da Lei 4320, de 17 de março de 
1964.  

Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 
2019/2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, 
conforme descrito nos artigos 1.º e 2.º desta Lei. 

Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – 
LDO do Exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for 
pertinente, conforme descrito nos artigos 1.º e 2.º desta Lei. 

Art. 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições e contrário. 

 
Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de fevereiro de 2021; 

90.º ano de Emancipação Político-Administrativa. 
       

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na 

mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 
 

 
Lei n.º 2.578, de 15 de fevereiro de 2021. 

 
“Dispõe sobre Abertura de 
Crédito Adicional Especial por 
Superávit Financeiro na Lei 
Orçamentária Anual para o 
exercício de 2021, para os fins 
que especifica.” 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 

Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei,  

 
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um 

Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro no valor de 
R$868.498,49 (oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e 

noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), destinados ao 
atendimento de programas governamentais conforme discriminação 
abaixo: 
 
02-Poder Executivo 
02.03-Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.0007 2.063 – Benefícios Eventuais – Increm.Temporário-
Assist. Social 
3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte 02-Estado 3.070,87 
 
08.244.0007 2.064-Ações de Enfrentamento a COVID EPI 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 15.404,34 
 
08.244.0007 2.065-Ações de Enfrentamento a COVID ALI 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 96,09 

 
08.244.0007 2.067-Ações de Enfrentamento a COVID 
ACOLHIMENTO 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 50.515,81 
4.4.90.52-Equipamentos e Mat. 
Permanente 

Fonte 05-Federal 50.000,00 

 
02.05-Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0011 1080 – Aquisição de Equip. Mat. Permanente – 
Processo nº 25000.179153/2014-13 
4.4.90.52 – Equipamentos e 
Material Permanente 

Fonte 05-Federal 121.904,48 

 
10.301.0011 1081 – Aquisição de Equip. Mat. Permanente – 
Convênio 852233 
4.4.90.52 – Equipamentos e 
Material Permanente 

Fonte 05-Federal 63.925,86 

 
10.301.0011 1082 – Aquisição de Equip. Mat. Permanente 
4.4.90.52 – Equipamentos e Fonte 05-Federal 137.135,74 
Material Permanente 
 
10.301.0011 1084 – Aquisição de Equip. Mat. Permanente – Bloco 
Investimentos 
4.4.90.52 – Equipamentos e 
Material Permanente 

Fonte 05-Federal 161.848,77 

 
10.301.0011 1094 – Repasse FNS-Bloco Investimento-Aquisição 
de Equipamento 
4.4.90.52 – Equipamentos e 
Material Permanente 

Fonte 02-Estadual 171.098,66 

 
02.06-Educação Básica 
12.361.0004 2.027-Manutenção do Ensino Fundamental 
3.1.90.11-Vencimentos e 
Vantagens Fixas-P. Civil 

Fonte 05-Federal 12.791,46 

 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.451.0005 1.190-Construção de Galerias de Aguas Pluviais 
Sub-Bacia 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 02-Estado 80.706,41 
 
TOTAL.......................................... 868.498,49 

 
Art. 2.º - O valor do crédito Adicional Suplementar de que 

trata o artigo 1.º será coberto com recursos provenientes do superávit 
financeiro apurado pela fonte de recurso (02-Estado e 05-Federal), 
apurado através do Balanço Patrimonial do exercício anterior (2020), 
na forma do Inciso I, § 1.º - Art. 43 da Lei 4320, de 17 de março de 
1964. 

Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 
2019/2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, 
conforme descrito nos artigos 1.º e 2.º desta Lei. 

Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – 
LDO do Exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for 
pertinente, conforme descrito nos artigos 1.º e 2.º desta Lei. 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições e contrário.  

Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de fevereiro de 2021; 
90.º Ano de Emancipação Político-Administrativa. 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal 
 

Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na 
mesma data e local de costume. 

 
Luis Henrique Garcia 

Secretário 
 
 
 
 

Decreto n.º 3.365, de 15 de fevereiro de 2021. 
 

“Dispõe sobre a Abertura de 
Crédito Adicional Suplementar por 
Superávit Financeiro na Lei 
Orçamentária Anual para o 
exercício de 2021, para os fins que 
especifica”. 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 

Município de Cedral, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 2.577, de 15 de 
fevereiro de 2021,  

 
DECRETA: 

 
Art. 1.º - Fica o Setor de Contabilidade autorizado a abrir 

um Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor 
de R$ 394.259,14 (trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e 
cinquenta e nove reais e quatorze centavos) destinados ao 
atendimento de programas governamentais conforme discriminação 
abaixo: 
 
02-Poder Executivo 
02.03-Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.0007 2.008 – Fundo a Fundo-Proteção Social Básica 
3.3.90.39-Outros Serviços 
Terceiros - P. Jurídica 

Fonte 02-Estadual 9.597,03 

 
08.244.0007 2.014 – Bloco Gestão do Bolsa Família e Cadastro 
Único 
3.3.90.39-Outros Serviços 
Terceiros - P. Jurídica 

Fonte 05-Federal 19.976,20 

 
08.244.0007 2.015 – Bloco da Gestão SUAS-FNAS 
3.3.90.39-Outros Serviços 
Terceiros-P. Jurídica 

Fonte 05-Federal 10.843,22 

 
08.244.0007 2016 – Bloco da Proteção Social Básica – FNAS 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 32.964,17 
3.3.90.39-Outros Serviços de 
Terceiros-P. Jurídica 

Fonte 05-Federal 20.000,00 

 
02.05-Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0011 2022 – Manutenção do Programa Qualis Mais 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 02-Estado 31.212,38 
 
10.301.0011 2023 – Manutenção do Bloco Atenção Básica 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 21.006,13 
 
02.08-Alimentação e Nutrição 
12.306.0004 2027-Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 18.785,17 
 
12.306.0004 2038-Manutenção da Central de Alimentação 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 02-Estado 14.310,63 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 215.564,21 
 
TOTAL.......................................... 394.259,14 

 
Art. 2.º - O valor do crédito adicional suplementar de que 

trata o artigo 1.º será coberto com recursos provenientes do superávit 
financeiro apurado pela fonte de recurso (02-Estado e 05-Federal), 
apurado através do Balanço Patrimonial do exercício anterior (2020), 
na forma do Inciso I, § 1.º - Art. 43 da Lei 4320, de 17 de março de 
1964.  

Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 
2019/2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente. 

Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – 
LDO do Exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for 
pertinente. 

Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições e contrário. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de fevereiro de 2021; 
90.º ano de Emancipação Político-Administrativa. 
       

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro próprio e Publicado por afixação na 

mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 
 

Decreto n.º 3.366, de 15 de fevereiro de 2021. 
 
“Dispõe sobre Abertura de 
Crédito Adicional Especial por 
Superávit Financeiro na Lei 
Orçamentária Anual para o 
exercício de 2021, para os fins 
que especifica.” 

 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 2.578, de 15 de 
fevereiro de 2021,  

 
DECRETA: 

 
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um 

Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro no valor de 
R$868.498,49 (oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), destinados ao 
atendimento de programas governamentais conforme discriminação 
abaixo: 
 
02-Poder Executivo 
02.03-Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.0007 2.063 – Benefícios Eventuais – Increm.Temporário-
Assist. Social 
3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte 02-Estado 3.070,87 
 
08.244.0007 2.064-Ações de Enfrentamento a COVID EPI 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 15.404,34 
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08.244.0007 2.065-Ações de Enfrentamento a COVID ALI 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 96,09 

 
08.244.0007 2.067-Ações de Enfrentamento a COVID 
ACOLHIMENTO 
3.3.90.30-Material de Consumo Fonte 05-Federal 50.515,81 
4.4.90.52-Equipamentos e Mat. 
Permanente 

Fonte 05-Federal 50.000,00 

 
02.05-Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0011 1080 – Aquisição de Equip. Mat. Permanente – 
Processo nº 25000.179153/2014-13 
4.4.90.52 – Equipamentos e 
Material Permanente 

Fonte 05-Federal 121.904,48 

 
10.301.0011 1081 – Aquisição de Equip. Mat. Permanente – 
Convênio 852233 
4.4.90.52 – Equipamentos e 
Material Permanente 

Fonte 05-Federal 63.925,86 

 
10.301.0011 1082 – Aquisição de Equip. Mat. Permanente 
4.4.90.52 – Equipamentos e 
Material Permanente 

Fonte 05-Federal 137.135,74 

 
10.301.0011 1084 – Aquisição de Equip. Mat. Permanente – Bloco 
Investimentos 
4.4.90.52 – Equipamentos e 
Material Permanente 

Fonte 05-Federal 161.848,77 

 
10.301.0011 1094 – Repasse FNS-Bloco Investimento-Aquisição 
de Equipamento 
4.4.90.52 – Equipamentos e 
Material Permanente 

Fonte 02-Estadual 171.098,66 

 
02.06-Educação Básica 
12.361.0004 2.027-Manutenção do Ensino Fundamental 
3.1.90.11-Vencimentos e 
Vantagens Fixas-P. Civil 

Fonte 05-Federal 12.791,46 

 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.451.0005 1.190-Construção de Galerias de Aguas Pluviais 
Sub-Bacia 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 02-Estado 80.706,41 
 
TOTAL.......................................... 868.498,49 

 
Art. 2.º - O valor do crédito Adicional Suplementar de que 

trata o artigo 1.º será coberto com recursos provenientes do superávit 
financeiro apurado pela fonte de recurso (02-Estado e 05-Federal), 
apurado através do Balanço Patrimonial do exercício anterior (2020), 
na forma do Inciso I, § 1.º - Art. 43 da Lei 4320, de 17 de março de 
1964. 

Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 
2019/2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente. 

 
Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – 

LDO do Exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for 
pertinente. 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições e contrário.  

Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de fevereiro de 2021; 
90.º Ano de Emancipação Político-Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro próprio e Publicado por afixação na 

mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 
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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 

deste Conselho, que será realizada no dia 18/02/2021, quinta-feira, virtualmente através de 

plataforma on-line no seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira 

convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros para 

instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 

convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

 

ORDEM DO DIA: 

 

I. Aprovação dos dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 

de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2020 - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 

 

 

 
São José do Rio Preto, 15 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 

deste Conselho, que será realizada no dia 18/02/2021, quinta-feira, virtualmente através de 

plataforma on-line no seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira 

convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros para 

instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 

convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

 

ORDEM DO DIA: 

 

I. Aprovação dos dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 

de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2020 - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 

 

 

 
São José do Rio Preto, 15 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

IMPERIAL V.I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 20.290.234/0001-28, na qualidade de coproprietária do 
empreendimento VILLAGE IMPERIAL, localizado na cidade de São Jose do Rio Preto SP, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários das unidades abaixo 
relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para 
comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira 1041 – 2° Andar – Jd. 
Pinheiros, em São José do Rio Preto - SP, tendo em vista a existência de pendências em relação ao mesmo. 
Assim, pelo presente, ficam NOTIFICADOS na forma das Leis supracitadas em contrato, para que ninguém possa alegar ignorância, expede-se esta notificação com o prazo de 
15 dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda 
firmado entre as partes, ficando eventuais valores de restituição a crédito dos proprietários. 
 
 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
RENATO NUMER DE SANTANA  41878053 365.527.788-13 B 16 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à Rua Penita, 3155, 
nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme 
faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 
2”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação 
Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os 
mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste 
edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS 
na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a 
esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do 
contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais 
valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante 
de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 

WILKER ALVES PEREIRA 
41.371.824-

4 
044.319.975-

20 01 04 

RENATO LUIS DA SILVA 
43293066 451.945.398-

43 07 10 

LUCIANO JOSÉ DA SILVA 
247632326 119.840.648-

86 22 29 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
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Editais de
PROCLAMAS

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

FABIANO GOMES DA MOTA e TATIANE VIANNA DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de Igarassu, 
Estado de Pernambuco, nascido aos dois (02) de janeiro de um mil novecentos e oitenta e cinco (1985), com trinta  
e seis (36) anos de idade, operador de empilhadeira, divorciado, filho de INALDO GOMES DA MOTA e de dona 
MARIA JOSÉ DA MOTA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  
dois (02) de janeiro de um mil novecentos e oitenta e oito (1988), com trinta  e três (33) anos de idade, babá, 
solteira, filha de MARCOS ANTONIO DA SILVA e de dona ELIZABETH MARQUES VIANNA.

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

São José do Rio Preto - SP, quinze (15) de fevereiro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

ITAMAR DA SILVA JORGE e HISLEIDA SORAYA ARAUJO SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte (20) de novembro de um mil novecentos e oitenta 
(1980), com quarenta (40) anos de idade, contador, solteiro, filho de JOSÉ ANTONIO JORGE e de dona MARIA 
SALETE DA SILVA JORGE. Ela, brasileira, natural de Bragança, Estado do Pará, nascida aos  quatorze (14) de 
abril de um mil novecentos e noventa (1990), com trinta (30) anos de idade, operadora de caixa, solteira, filha de 
BENEDITO HAROLDO GATINHO DA SILVA e de dona MARIA DOLORES ARAUJO SILVA.

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

São José do Rio Preto - SP, quinze (15) de fevereiro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

ALCIMAR ANTONIO CABRAL e LUCIANE SCARAMAL 
CABRAL. Ele, de nacionalidade brasileira, agricultor, 
divorciado, nascido em José Bonifácio, SP, no dia 25 de 
dezembro de 1970, fi lho de ANTONIO CABRAL e de ALICE 
BERTATI CABRAL. Ela, de nacionalidade brasileira, empre-
sária, divorciada, nascida em José Bonifácio, SP, no dia 07 
de dezembro de 1978, fi lha de ANTONIO EDGARD SCARA-
MAL e de MARIA ANGELICA MENANDRO SCARAMAL. 

GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA e PAOLA AGUIAR 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de crm 
junior, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 18 de dezembro de 1999, fi lho de DANI DANIEL BAR-
RIOS DE OLIVEIRA e de ANDREIA CRISTINA GONÇAL-
VES BARRIOS DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, atendente, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 30 de julho de 1996, fi lha de EPITACIO GOMES 
DA SILVA FILHO e de ELIZABETE DINIZ FREITAS AGUIAR. 

RENATO FERREIRA e KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de 
fevereiro de 1987, fi lho de WILSON FERREIRA e de . Ela, 
de nacionalidade brasileira, caixa, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 22 de outubro de 1976, fi lha de ANIZIO DE 
OLIVEIRA e de JAIR DE OLIVEIRA. 

WESLEY WEIDER CAMPOFREDO TEIXEIRA e TATIANE 
DE LIMA DANTAS COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 05 de fevereiro de 1992, fi lho de CLAUDIO LUIZ 
TEIXEIRA e de LUCIMARA APARECIDA CAMPOFREDO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de vistoriador, 
divorciada, nascida em MATÃO, SP, no dia 11 de junho de 
1993, fi lha de SILVAL COSTA e de KATIA SILENE DE LIMA 
DANTAS COSTA. 

 
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, 16 de fevereiro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. GILERIO ALVES PEREIRA e MARILEIDE DA SIL-
VA, sendo ELE fi lho de GILENO DOS REIS PEREIRA e de 
LENI AGOSTINHO ALVES e ELA fi lha de ERCILIO CARDO-
SO DA SILVA e de HILDA MARIA DA SILVA;

2. RAFAEL TAVARES SIMÃO e NAYARA CHALIE 
CURY, sendo ELE fi lho de FERNANDO GERALDO SIMÃO 
e de STELLA FATIMA TAVARES LUIZ SIMÃO e ELA fi lha de 
RICARDO CURY e de MARIA HELENA SCARPASSA CURY; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 13/02/2021.
 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. JOÃO PEDRO DA SILVA FERNANDES e NIELY 
RENATA LOPES RODRIGUES, sendo ELE fi lho de ANDRÉ 
HENRIQUE FERNANDES e de MARICI QUINTINO DA SIL-
VA FERNANDES e ELA fi lha de GELSON ANTONIO RODRI-
GUES e de EBIA CAROLINA LOPES;

2. BRUNO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA e 
AMANDA NOGUEIRA PERES, sendo ELE fi lho de SAULO 
MARTINS DE OLIVEIRA e de LUCIANA CRISTINA SANTOS 
OLIVEIRA e ELA fi lha de VANIA NOGUEIRA PERES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/02/2021.


