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PLANO SP

Acirp entra na Justiça pedindo que
Rio Preto avance para Fase Amarela
Divulgação

A Acirp (Associação Comercial
e Industrial de Rio Preto) emitiu
um comunicado no final desta
quarta-feira (17) anunciando
a impetração de um mandado
de segurança coletivo contra
o Governo do Estado exigindo
a reavaliação imediata de Rio
Preto para a fase amarela. “Com
os números do coronavírus no
município, divulgados na última
segunda-feira (15 de fevereiro),
Rio Preto avançaria de fase”,
afirma a entidade.
Pág.A3

HOMICÍDIO

Corpo de vítima
assassinada ficou
no meio da rua no
bairro Santo Antonio ontem. É o
nono homicídio na
cidade neste ano.
Pág.A4

Detento que
fugiu do HB é
capturado em
Fernandópolis
A Polícia Militar localizou
em Fernandópolis na tarde
desta quarta-feira (17) o detento de 36 anos que fugiu do
Hospital de Base em Rio Preto
durante o banho na segunda-feira (15).
Pág.A4

Aposentado com HIV faz programa com travesti
sem preservativo e caso vai parar na policia
A travesti de 29 anos disse
que durante o programa que
rolou sem uso de preservativos, encontrou remédios de
HIV na vestimenta do aposentado e disse que chamaria
a polícia. Ainda segundo a

travesti, o homem afirmou que
não tinha dinheiro para pagar
o programa e que deixaria sua
bicicleta como forma de pagamento para que não chamasse a polícia. Já o aposentado
apresenta outra versão, que foi

chamado pela travesti para
um programa quando passava
pela rua e que aceitou, mas
disse que não tinha dinheiro e
que a mesma tinha concordado. Ambos foram levados para
a delegacia.
Pág.A4

A prefeitura de Rio Preto
manteve para esta quinta-feira
a abertura dos envelopes da
licitação visando a implantação e operação de conjunto
de serviços relativos a manutenção da limpeza de vias
públicas, coleta, tratamento e
destino final de residuos sólidos no municipio. A licitação
está agendada para 8h30 na
sede do Executivo. Pág.A3
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Famerp tem 3
rio-pretenses
e aprovados
de 67 cidades
A Vunesp divulgou a lista
de aprovados para os cursos
de enfermagem, medicina e
psicologia da Famerp no vestibular de 2021. Estudantes de
67 cidades de cinco estados
diferentes poderão realizar a
matrícula a partir desta sexta-feira (19), na sala 8 do
Pavilhão Fleury na Famerp.
Três alunos de medicina são
de Rio Preto.
Pág.A2

Prefeitura faz
hoje licitação
para coleta de
lixo e limpeza

Comissão se une
para reivindicar
terceira pista na
Washington Luís
Pág. A3

Rio Preto
passa de
30 mil pessoas
vacinadas
Estudante Louisie Buonalumi Tácito Yugar, 19 anos, rio-pretense aprovada em medicina
Divulgação

Pág. A5

EM AVENIDA

Protesto contra governador Doria
distribui 500 adesivos para veículos
Pág. A3
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POLO DE ENSINO

Famerp tem 3 rio-pretenses em medicina e
reúne aprovados de 67 cidades e 5 estados
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Vunesp divulgou nesta
quarta-feira (17) a lista de
aprovados para os cursos de
enfermagem, medicina e psicologia da Famerp no vestibular de
2021. Estudantes de 67 cidades de cinco estados diferentes
poderão realizar a matrícula a
partir desta sexta-feira (19),
na sala 8 do Pavilhão Fleury na
Famerp.
Para as 80 vagas do curso
de medicina foram aprovados
alunos dos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Goiás e Mato Grosso do
Sul. A capital paulista lidera em
aprovações, com 28 estudantes. O número é menor do que a
edição de 2020, quando foram
40 aprovados (50% das vagas).
Já em São José do Rio Preto
teve um aumento no número
de representantes, saindo de
dois aprovados em 2020 para
três em 2021.
Uma das aprovadas na cidade foi a estudante Louisie Buonalumi Tácito Yugar, 19 anos,
e que tentava uma vaga desde
2019. “Passei a semana inteira
ansiosa, mas nesta quarta-feira

eu tentei relaxar e fiquei vendo
vídeos na internet para me distrair. Acabei sabendo que tinha
passado pelo próprio cursinho e
fiquei muito feliz. Eu ainda nem
acredito”, comentou.
Segundo Louisie, ela estudou em média 10 horas por dia
e falou sobre como foi a preparação durante a pandemia. “Foi
muito difícil, pois ficar em casa o
tempo todo acabava cansando,
mas consegui manter o foco e
estudei praticamente todos dias
de manhã e tarde”, afirmou.
Ainda na região, Mirassol
e José Bonifácio tiveram um
estudante aprovado cada. Em
enfermagem, os estudantes
são de 67 cidades diferentes.
Já para ocupar as 20 cadeiras
de psicologia, os aprovados são
de 14 cidades brasileiras.
“Esses dados mostram que a
Famerp é desejada pelos estudantes que querem cursar medicina, enfermagem e psicologia.
E isso é fruto da dedicação dos
nossos estudantes, do nosso
corpo docente e funcionários
administrativos que contam com
toda a estrutura oferecida pelos
hospitais-escola Hospital de
Base (HB), Hospital da Criança
e Maternidade (HCM) e pelos

GRADUÇÃO E POS

Divulgação

ambulatórios”, afirmou Dulcimar
Donizeti de Souza, diretor geral
da Famerp.
Realizado nos dias 12 e
13 de janeiro, o vestibular da
Famerp recebeu um total de
15.389 inscritos. Para medicina, foram 14.571 vestibulandos
para 80 vagas, uma relação
candidato/vaga de 182, o que
manteve o curso entre os mais
concorridos do Brasil. O curso
de enfermagem registrou 261
inscritos para 60 vagas, uma
relação candidato/vaga por
de 4,3. O curso de psicologia
contou com 557 inscritos para
20 cadeiras, relação candidato/
vaga de 27,8.
Unesp - A Vunesp também
divulgou a lista de aprovados
para a segunda fase do vestibular da Unesp. Dos 4.434
candidatos que fizeram a prova
em Rio Preto, 2.071 passaram
para a próxima etapa (46,7%).
A segunda prova será aplicada
no dia 28/02 em 31 cidades de
São Paulo, Brasília (DF), Campo
Grande (MS), Curitiba (PR) e
Uberlândia (MG).
Os estudantes podem conferir a lista de aprovados na Unesp
e Famerp pelo site https://www.
vunesp.com.br/.

Famerp tem 3 rio-pretenses em medicina e reúne aprovados de 67 cidades e 5 estados
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Servidores de Monte Aprazível
terão desconto em cursos
Da REDAÇÃO

Assinatura da parceria ocorreu ontem e beneficia servidores municipais de Monte Aprazível

Divulgação

A Prefeitura de Monte Aprazível concretizou uma parceria
com a Faeca Dom Bosco para
oferecer descontos nas mensalidades de cursos de graduação e pós-graduação para
servidores municipais, assim
como familiares e estagiários
da Prefeitura.
O objetivo da iniciativa é
facilitar aos servidores e familiares o acesso aos cursos
superiores, gerando maiores
possibilidades de colocação
no mercado de trabalho e formação de profissionais. Além
do alcance do nível superior,
o benefício também compreende os alunos que desejam

MIRASSOL

Cobrança de água agora tem
QR Code e pagamento por Pix

se especializar, por meio da
pós-graduação ou da segunda
graduação.
“Estamos contentes com
esta iniciativa que irá facilitar
para que os nossos servidores
ou os familiares e estagiários
possam estudar numa instituição de ensino de qualidade e
tradicional da nossa região.
Em meio às incertezas que estamos atravessando, conceder
o desconto na mensalidade
para os alunos, contribui muito
para a qualificação profissional”, afirmou Márcio Miguel.
Os descontos nas mensalidades valem para os alunos
que estão iniciando o curso
em 2021, não podendo retroagir. Para a segunda gra-

HOJE

duação, os descontos podem
ser de até 50%, enquanto que
para os alunos transferidos de
outras instituições o desconto
é de até 40% durante todo o
período do curso.
Ofertas de cursos - A
Faeca Dom Bosco de Monte
Aprazível disponibiliza cursos de
Bacharelado; Direito, Administração e Ciências Contábeis e
cursos de Licenciatura, História
e Pedagogia, além dos cursos
de Pós Graduação. Os interessados podem tirar dúvidas
pelos canais de comunicação
da Faeca. O telefone é 3275
9660 ou www.faeca.com.br
e nas redes sociais @faecadombosco.
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Da REDAÇÃO

As faturas emitidas pela
Esap e pela Sanessol, controladas pela Iguá Saneamento e
Aviva Ambiental, trazem agora
a opção de pagamento pelo
PIX. As empresas que fornecem água tratada e coleta e
tratamento de esgoto param
mais de 60 mil de pessoas
de Mirassol e Palestina implantaram o novo sistema nas

contas.
Para fazer o pagamento,
o cliente deve entrar no aplicativo on-line do seu banco,
acessar o PIX e clicar na opção pagar QR Code para fazer
a leitura do código da conta
e efetuar o pagamento de
imediato.
O PIX, criado pelo Banco
Central, pode ser usado por
qualquer pessoa que tenha
uma conta bancária ou carteira digital e um celular ou
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computador com acesso à
internet. Para utilizar esta nova
forma de pagamento, basta
fazer a leitura do QR Code com
o aplicativo do banco ou da
fintech, no caso das carteiras
digitais. Os dados dos usuários
são protegidos e mantidos em
sigilo, de modo que o PIX pode
ser usado com tranquilidade e
segurança.
“Nas formas tradicionais,
leva-se alguns dias para a
empresa ser notificada que a
fatura foi quitada. Com o PIX,
o pagamento é recebido mais
rapidamente, o que pode evitar
a interrupção do fornecimento
de água por inadimplência ou
agilizar a reativação do serviço”, explicou João Luiz Guillaumon Lopes, diretor Financeiro e
Relações com Investidores da
Iguá Saneamento.
Mais informações sobre o
PIX podem ser acessadas em
www.igua.com.br.
Cidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Guapiaçu,
Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia, Potirendaba,
Tanabi, Ubarana, Uchôa
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

192 do Samu fica
indisponível das 14h às 15h
A Secretaria de Saúde informa que nesta quinta-feira, 18 de
fevereiro, será feita atualização do sistema e troca de aparelhos
de telefonia do SAMU. Desta forma, o telefone de emergência
192 não estará disponível das 14h às 15h. Neste horário, o
munícipe que necessitar de atendimento de emergência deve
acionar o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.
Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

Fintech anuncia
contratação em
Rio Preto
Da REDAÇÃO

A Stone, empresa de
tecnologia em serviços
financeiros, tem novas
oportunidades de emprego abertas em Rio Preto.
As vagas são para o time
comercial externo da fintech que busca pessoas
alinhadas à sua cultura e
que queiram transformar
o setor de meios de pagamentos no Brasil. Para se
candidatar, é só acessar o
site e se inscrever.
As vagas contam com
salário fixo mais bonificação relacionada ao cumprimento de metas. Além
disso, a empresa oferece
vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico,
seguro de vida, auxílio
creche e auxílio academia.
“São José do Rio Preto
é um polo estratégico para
a companhia., explica Augusto Lins, presidente da
Stone.
Diante do cenário de
pandemia no país e seguindo as normas de segurança ditadas pela Vigilância Sanitária, a Stone está
conduzindo os processos
seletivos com todas as
etapas de forma on-line,
garantindo a saúde dos
candidatos e dos recrutadores.
O processo de contratação inclui testes on-line
e entrevistas por videoconferência e não haverá
a etapa presencial para
conhecer as instalações da
empresa, nesse primeiro
momento.
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MANDADO DE SEGURANÇA

Acirp entra na Justiça e quer
Rio Preto na fase amarela

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

A Acirp (Associação Comercial e Industrial de Rio Preto)
emitiu um comunicado no
final desta quarta-feira (17)
anunciando a impetração de
um mandado de segurança
coletivo contra o Governo do
Estado exigindo a reavaliação
imediata de Rio Preto para a
fase amarela.
“Com os números do coronavírus no município, divulgados na última segunda-feira
(15 de fevereiro), Rio Preto
avançaria de fase. A entidade entende que o Comitê de
Enfrentamento ao Coronavírus
está fazendo o seu papel na
prevenção e combate à doença, disponibilizando leitos de
UTI”, enfatiza o comunicado.
A entidade ainda alerta
para os prejuízos econômicos
na cidade. “O setor produtivo

não aguenta mais; muitos empresários já fecharam seus estabelecimentos em virtude das
restrições impostas pela fase
em que Rio Preto está atualmente classificada. A economia
está sofrendo e o município tem
segurança para avançar. Não
há motivo para continuarmos
na fase laranja”, finaliza o comunicado.
A região de Rio Preto está
atualmente com a taxa de ocupação em 68% dos leitos de
UTI, o que daria condições de
avançar para a fase amarela,
já que a taxa, neste caso, deve
estar abaixo de 70%.
De acordo com a Secretaria
da Saúde de Rio Preto, a taxa
vem aumentando porque a cidade está recebendo pacientes
da Região de Bauru e Araraquara que estão na fase vermelha.
A assessoria do Governo do
Estado informou que a próxima
reclassificação está sob análise
e ainda não tem data definida.

Os atuais 17 vereadores de
Rio Preto protocolaram 34%
mais proposituras que os vereadores da legislatura passada.
Levantamento realizado pelo
Dhoje analisou os trinta primeiros dias da legislatura atual
comparados com o mesmo
período de 2017.
De acordo com dados disponíveis no portal da Câmara,
entre 13 de janeiro e 12 de
fevereiro foram protocolados
1.010 documentos no Sistema
de Apoio ao Vereador (Siave),
sendo 856 indicações, 143
requerimentos, 2 moções e 9
projetos de Lei e Resoluções.
Na legislatura passada os 17
vereadores entre 16 de janeiro e
15 de fevereiro protocolaram no
Siave, 663 proposituras, sendo
539 indicações, 109 requerimentos, 8 moções e 7 projetos
de Lei e Resoluções.

ONTEM

Divulgação

Fraternidade

alterar o Regimento Interno da
Câmara.
As Moções utilizadas pelos
parlamentares para congratular,
aplaudir ou repudiar algo foi o
único documento que registrou
queda na atual legislatura com
apenas dois documentos protocolados, representando redução
de 75% comparado com o ano
de 2017 quanto foram protocoladas 8 Moções.
Líder disparado no protocolo
de proposituras é o presidente
Pedro Roberto (140), seguido de
perto pelo vereador Celso Peixão
(132), os dois são os únicos que
ultrapassaram a barreira de 100
documentos protocolados nos
primeiros 30 dias de protocolo.
Para o Pedro Roberto o crescimento de documentos protocolados se deve a trabalho que
desenvolve como presidente do
legislativo e a ampliação de sua
equipe de rua.
O parlamentar praticamente

triplicou a quantidade de documentos apresentados em relação ao mesmo período de 2017
quando havia protocolado 49
proposituras. “Nós estamos em
um período de muita chuva e estamos recebendo muitos pedidos
de munícipes para verificação de
mato alto e temos encaminhado
para os responsáveis, no caso
agora do trabalho na presidência
eu tenho assessor de rua e que
tem acompanhado de perto a demanda da população”, afirmou.
Na sequencia aparece Paulo
Pauléra (94), Anderson Branco
(83) e um empate entre os xarás
Bruno Marinho e Bruno Moura
(70), na sequencia aparece Cabo
Julio (65), Francisco Júnior (55),
Ranato Pupo (48), Jorge Menezes (45), Jean Charles (39),
Robson Ricci (37), Rossini Diniz
(36), Karina Caroline (33), João
Paulo Rillo (28), Odélio Chaves
(24) e na lanterninha Claudia
De Giuli (10).

Protesto contra Doria distribui
cerca de 500 adesivos

O grupo de mulheres responsável pelo ‘Adesivaço #ForaDoria’ em Rio Preto informou
no final da tarde desta quinta-feira ter distribuído aproximadamente 500 adesivos da
ação em Rio Preto, realizada
na avenida engenheiro Rui

Seixas, na cabeceira da pista
do aeroporto.
O movimento é contra as
medidas de controle do Covid-19 adotadas pelo governador João Dória (PSDB). Outras ações devem ocorrer nos
próximos dias. A reportagem
apurou que grupo recebeu 10
mil adesivos.

ÀS 8H30

Prefeitura faz licitação para coleta de lixo e limpeza
Thiago PASSOS

A prefeitura de Rio Preto
manteve para esta quinta-feira
a abertura dos envelopes da
licitação visando a implantação
e operação de conjunto de serviços relativos a manutenção da
limpeza de vias públicas, coleta,
tratamento e destino final de
resíduos sólidos no município.
O encontro entre a comissão de
Licitação e as empresas está
agendado para 8h30 na sede
do Executivo.
A administração rejeitou
dois pedidos de impugnação
apresentados pelas empresas
impugnações que foram formuladas pelas KTM Administração
e Engenharia e WJC Prestadora
de Serviços que pediram o adiamento do processo.
A empresa KTM questionou
a “ausência de Planilha Referencial de composição de preços unitários e a exigência de
apresentação de declaração de
disponibilização de estação de
transbordo e respectiva licença
ambiental no prazo exíguo de
dez dias”.
Já empresa WJC questionou
a “ausência de composição de

custos unitários dos serviços,
exigência de área de transbordo
para o Lote 1 e o prazo exíguo
para licenciamento de área de
transbordo”.
Em documento assinado por
quatro membros da Comissão
de Licitação a prefeitura informa
que o “por amor a argumentação, ressalta-se que o edital aqui
guerreado é a versão Retificada
do edital que foi impugnado no
ano de 2020 sendo que nesta
versão foram realizadas todas as
adequações determinadas pelo
Tribunal de Contas do Estado
(TCE)”.
Os responsáveis pelo processo licitatório concluem informando que “utilizando a
manifestação dos técnicos da
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e Urbanismo como
razões de decidir, a Comissão
Municipal de Licitações julga
improcedente as impugnações
que foram formuladas pelas
empresas”.
O processo foi desmembrado
em três lotes após o Tribunal de
Contas do Estado (TCE) suspender, a licitação para contratação
da empresa que faria o serviço
de coleta de lixo urbano. Na
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O plenário da Câmara debateu, na sessão de terça-feira,
requerimento de Jean Charles (MDB) que reivindica a construção
da terceira pista na rodovia Washington Luís, entre Rio Preto a
Mirassol. Bruno Marinho (Patriota, foto), presidente da Comissão
de Trânsito, diz que vai entrar em contato com autoridades do
Estado para marcar audiência com o objetivo de tentar agilizar o
processo da construção da terceira faixa. “Em consenso com os
membros da comissão, vamos agendar a audiência”, informa o
patriota. O trânsito fica travado em horário de pico e a solução é
ampliar a rodovia. O governador João Doria (PSDB) está apático e
a cobrança é fundamental para que as obras sejam executadas.

Acirp vai a Justiça para Rio Preto avançar de fase

Thiago PASSOS

Protesto contra Doria distribui cerca de 500 adesivos

por Venâncio de Mello

Terceira pista

Início de mandato dos vereadores tem 34%
mais protocolos que legislatura passada
Dentre os documentos, o número de pedidos de limpeza de
terrenos e serviços de tapa buraco ao Executivo se destacam.
A quantidade de Indicações
protocoladas neste ano cresceu
7%, quando comparada com o
mesmo período da legislatura
passada, quando foram protocoladas 539 indicações.
A quantidade de Requerimentos, utilizados para questionar e solicitar informações
ao prefeito Edinho Araújo, e
também para congratulações de
modo geral, registrou crescimento de 23,27% neste ano, com o
protocolo de 143 documentos,
enquanto que em 2017 haviam
sido protocolados 109.
O protocolo de Projetos de
Lei também registrou crescimento, totalizando 9 proposituras
apresentadas pelos vereadores
no período analisado, porém
com destaque ao protocolo de 5
Projetos de Resolução que visam
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O presidente da Câmara,
Pedro Roberto Gomes (Patriota), participou ontem do
lançamento da Campanha
da Fraternidade deste ano,
lançada pela Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). A campanha 2021
foca o tema “Fraternidade
e Diálogo: compromisso de
amor”, como forma de combater o conflito de opiniões
gerado pela pandemia. A
missa foi celebrada pelo bispo Dom Tomé, na Catedral.

Extinção
O plenário da Câmara
errou ao rejeitar o veto do
Executivo ao projeto que propõe auxílio emergencial para
os motoristas escolares que
estão sem receber desde o
começo da pandemia, que
obrigou a suspender as aulas
presenciais. Afinal, a proposta é ilegal e mesmo assim
15 vereadores votaram pela
rejeição do veto. O governo
vai recorrer e o Tribunal de
Justiça sacramentará a extinção da lei.

Contrário
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse na
semana passada que iria
propor medidas para reduzir
os preços dos combustíveis,
como forma de agradar principalmente aos caminhoneiros
que ameaçam deflagrar greve.
Quando ele promete alguma
coisa, acontece ao contrário.
Os combustíveis sofreram
reajuste ontem. A gasolina já
aumentou 7% este ano devido
ao câmbio e as perdas provocadas pela pandemia.

Desagregar

O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso pela
Polícia Federal ontem, por
ter ameaçado ministros do
STF através de um vídeo, dá
despesa de mais de R$ 2 milhões/ano ao contribuinte do
país. Ao invés de trabalhar
em prol do seu Estado que
está um caos, o parlamentar
quer desagregar o sistema
democrático com o intuito
de agradar o presidente Jair
Bolsonaro. O plenário do STF
chancelou a prisão.

Cassação
Líderes partidários da Câmara divergiram sobre a prisão de Daniel Silveira. Alguns
não apenas apoiaram a prisão
como defendem a cassação,
enquanto outros afirmam
que ele tem imunidade para
expressar sua opinião e não
poderia ter sido preso. O líder
do PT, Ênio Verri (PR), defende que, depois de preso por
“atentar contra democracia”,
o deputado seja cassado. O
plenário da Casa vai decidir
se ele fica preso ou não.

Rito sumário
A medida provisória que
facilita a compra de vacinas
e insumos necessários à vacinação contra a covid-19 é
o destaque hoje na Câmara
Federal. A MP dispensa a
licitação e prevê regras mais
flexíveis para os contratos.
O texto retoma a autorização
para que a Anvisa aplique rito
sumário para insumos e vacinas aprovados pelas autoridades dos Estados Unidos,
da União Europeia, do Japão,
da China ou do Reino Unido.

O valor estimado do Lote 2 é de R$ 17 milhões
para carregamento, transporte e processamento
dos resíduos sólidos domiciliares e
assemelhados com características de
domiciliares coletados no município

ocasião a impugnação do edital
de concorrência foi solicitada
pela empresa Sigma. A licitação
foi aberta pela Prefeitura no dia
janeiro de 2020, no valor de
R$ 68,4 milhões por um ano,
visando a realização dos mesmos serviços.
O Lote 1 possui valor estimado de pagamento de R$
48,9 milhões e prevê a coleta
convencional e transporte dos
resíduos sólidos domiciliares e
assemelhados com características domiciliares em local de
transbordo a ser disponibilizado
pela Prefeitura; varrição manual
de vias e áreas públicas; limpeza
de logradouros onde se realizam feiras-livres; fornecimento
de equipe complementar para
execução de serviços de limpeza
urbana; lavagem de praças e

”

logradouros públicos; manutenção e conservação do Aterro
Sanitário Municipal Desativado
e Tratamento dos Efluentes Líquidos (chorume).
O valor estimado do Lote 2
é de R$ 17 milhões para carregamento, transporte e processamento dos resíduos sólidos domiciliares e assemelhados com
características de domiciliares
coletados no município, em Usina de Triagem e Compostagem
(UTC), inclusive transporte dos
rejeitos resultantes do processamento até local de transbordo.
Enquanto que o Lote 3 prevê o carregamento, transporte
e destinação final dos rejeitos
oriundos do processamento
e demais resíduos em Aterro
Sanitário Licenciado tem valor
estimado de R$ 15,9 milhões.

Queda de braço
Enquanto a maioria dos prefeitos segue à risca as medidas
restritivas do governo do Estado para controlar a pandemia, Suéllen Rosim (Patriota), de Bauru, criou uma lei municipal para liberar
todas as atividades econômicas. A lei foi barrada pelo Tribunal
de Justiça. Ao ser indagado sobre a decisão da companheira de
sigla, o presidente estadual do Patriota, Ovasco Resende (foto),
diz que em relação ao enfrentamento à pandemia a prefeita está
diante de uma prerrogativa inerente à sua função, porém, tem o
dever como prefeita de defender os interesses e necessidades
do município. “Estou certo que a Suéllen possui sabedoria para
se posicionar e lutar pelas necessidades e direitos da sociedade
de Bauru, com diálogo e sem extremismo”, pontuou.
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9º HOMICÍDIO

Homem é assassinado no
meio da rua no Santo Antônio
Divulgação

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Um homem foi assassinado a tiros no bairro Santo
Antônio na manhã desta
quarta-feira (17) em Rio
Preto.
Segundo informações da
Polícia Militar o crime aconteceu na Rua Lucia Maria
Policiais fazem resguardo
do corpo da vítima, que
ficou jogado no meio da
rua no bairro após levar
três tiros

Gali altura do número 300 no
cruzamento com a Rua Karina Issas Moura, alguns vizinhos disseram aos policiais
que o homem, alto, magro,
branco de aproximadamente 40 anos levou três tiros
sendo atingido com um tiro
na cabeça, na mão direita e
na perna esquerda. A vítima
foi identificada como Cleiton
Danilo Bassi de 32 anos.
A perícia esteve no local
e o corpo do homem foi
encaminhado ao IML – Instituto Médico Legal. Esse é
o nono homicídio registrado
em Rio Preto nesse ano. O
caso será investigado pela
DEIC – Divisão Especializada
de Investigações Criminais.

PROGRAMA

Aposentado com HIV faz programa com
travesti sem camisinha e vira caso de polícia

Janaína PEREIRA

Policiais Militares do 17°
Batalhão foram acionados
via Copom para verificar uma
ocorrência de roubo de uma
bicicleta e um aparelho celular por volta das 11h30 desta
terça-feira (16) em Rio Preto.
A vítima seria um aposentado
de 42 anos, que relatou que
um travesti de cabelo longo e
camiseta amarela que tinha
lhe roubado.
Durante patrulhamento
encontraram a pessoa com as
características descritas pelo
aposentado nas proximidades
da Praça Setorial, próximo

ao Hospital da Mulher. Em
abordagem não foi localizado
nenhum celular com a travesti,
que relatou aos policiais que foi
chamada pelo aposentado para
um programa e lhe cobraria o
valor de R$50.
A travesti de 29 anos disse
que durante o programa que
rolou sem uso de preservativos,
encontrou remédios de HIV na
vestimenta do aposentado e
disse que chamaria a polícia,
pois ele estava infectando
pessoas e não avisou que era
soropositivo.
Ainda segundo a travesti o
homem afirmou que não tinha
dinheiro para pagar o programa

FATALIDADE

Morre idoso internado no
HB após cair de escada

Janaína PEREIRA

Um idoso de 74 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (17) por volta das 2h
da manhã no Hospital de Base
em Rio Preto, onde estava
internado desde à 0h da terça-feira (16) após sofrer queda
de uma escada.
Segundo o boletim de ocorrência, o comerciante foi socorrido pela Equipe do Corpo
de Bombeiros vinte minutos

após o acidente apresentando
trauma crânio-encefálico sem
perda da consciência e queixando-se de dores. O homem
já sofria de AVC –Acidente
Vascular Cerebral Isquêmico
há aproximadamente 15 anos.
Ainda segundo o boletim,
o homem teve uma intercorrência no período da tarde e
exames apontaram que a lesão
na cabeça foi aguda e evoluiu
para rebaixamento da consciência, vindo a óbito.

e que deixaria sua bicicleta
como forma de pagamento para
que não chamasse a polícia. Ela
concordou e negou que pegou
o celular do homem, afirmando
que vive nas ruas e em pensões
no centro da cidade.
Já o aposentado apresenta
outra versão, que foi chamado
pela travesti para um programa
quando passava pela rua e que
aceitou, mas disse que não
tinha dinheiro e que a mesma tinha concordado. Após o
programa a travesti pegou seu
celular que estava sem chip e
montou na bicicleta e fugiu. O
homem confirmou que é soropositivo há cinco anos e teve

relações sexuais com a travesti
sem camisinha e sem que ela
soubesse da doença. Sobre o
telefone celular afirmou a polícia que comprou o aparelho
usado e não sabia o número
do MEI.
Diante das versões apresentadas contraditórias os dois
foram encaminhados a Central
de Flagrantes e prestaram
depoimento e que tudo aconteceu em desacordo comercial.
Em seguida foram liberados e
o caso será investigado pela
polícia e foi registrado como
comunicação falsa de crime ou
contravenção, lesão corporal
e furto.

Policiais do 9° Baep –
Batalhão de Ações Especiais de Polícia - realizavam
patrulhamento ostensivo
pelo bairro Amizade, em Rio
Preto na tarde de terça-feira
(16), local conhecido como
ponto de venda de entorpecentes quando abordaram
o morador do imóvel vizinho
na Rua Eliana Aparecida de
Bianchi. Nada de ilícito foi
encontrado.
Enquanto os policiais estavam na residência, alguém
do imóvel do lado onde a
viatura estava estacionada
jogou uma sacola no quintal
com 28 pedras de crack,
uma porção de maconha,
R$1.179 em dinheiro e um
revólver calibre 32 com numeração raspada com cinco
cartuchos intactos e mais um
deflagrado.
Os PMs foram até o imóvel e localizaram um jovem
de 23 anos e sua mulher
no interior da residência.
Na casa durante buscas
os PMs ainda encontraram
mais droga, sendo um tijolo

Dinheiro, droga e arma
apreendidas durante a
operação do Baep

A Polícia Militar localizou em
Fernandópolis na tarde desta
quarta-feira (17) o detento de
36 anos que fugiu do Hospital
de Base em Rio Preto durante
o banho na segunda-feira (15).
Desde a fuga, viaturas da PM e
helicóptero do Águia estavam
em operação para tentar cap-

turar o fugitivo.
Segundo informações da
polícia, o fugitivo foi encontrado
nas proximidades do Terminal
Rodoviário Antônio Nossa, localizado na Rua Angêlo Del Grossi
no bairro Santa Rita. O preso foi
levado a delegacia de Fernandópolis e depois será transferido
para cadeia de Santa Fé do Sul.
Divulgação

Detento que fugiu do HB é capturado

NIPOÃ

Protesto pede justiça por
morte de filho de ex-prefeito

Janaína PEREIRA

Familiares e amigos do
jovem Jonas Pedrassa de 29
anos filho do ex-prefeito de
Nipoã, José Lourenço, que foi
morto a tiros na última sexta-feira (12), organizam uma
manifestação pedindo justiça
pelo crime.
Segundo Célia Maria Alves
de 53 anos, tia de Jonas, mais
de 200 camisetas já foram
confeccionadas com a foto do
sobrinho pedindo por justiça.
“Nós estamos só querendo

mostrar a verdade, era o único
filho do meu irmão”, diz.
A manifestação será na Praça matriz da cidade de Nipoã às
16h do próximo domingo (21).
Ainda de acordo com Célia o
prefeito da cidade Zé Pedro
Rampim já foi comunicado
sobre a manifestação que foi
autorizada. Todos irão de camiseta branca e máscara.
Relembre o caso: https://
dhojeinterior.com.br/filho-do-ex-prefeito-de-nipoa-e-morto-cabo-aposentado-da-pm-alega-legitima-defesa/
Divulgação

Homem morre afogado
em rio da região

Olímpia 24 HORAS

Janaína PEREIRA

Um homem de 55 anos,
morador do bairro Pedregal
em Guaraci, morreu afogado
nesta terça-feira (16) por volta
das 14h30 enquanto nadava
as margens do rio Riviera. O
homem estava pescando no
local com mais dois amigos e
resolveu nadar.
A Equipe do Corpo de Bombeiros de Olímpia foi acionada e
o corpo foi localizado no fundo
do rio e retirado da água, em

seguida foi encaminhado ao
IML – Insituto Médico Legal
que seria entregue a família
para providenciar o enterro da
vítima em Guaraci. Não se sabe
a causa do afogamento. O caso
foi registrado como morte por
afogamento.

Baep prende jovem com maconha, dinheiro e arma
de maconha enrolado em
plástico filme que estava no
telhado do quintal.
Após pesquisas descobriram que o jovem já tinha
passagem pela polícia quando ainda era menor de idade
pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso e levado a
Central de Flagrantes onde
prestou depoimento e negou
que tivesse arremessado a
sacola na casa vizinha e que
tinha a droga em casa.
Ele permaneceu detido e
ficará a disposição da justiça.
A arma e munições foram
apreendidas, as drogas 28
pedras de crack pesaram 21
gramas e o tijolo de maconha
também foram apreendidas
para perícia.

Janaína PEREIRA

TRAGÉDIA

PATRULHAMENTO
Janaína PEREIRA

Detento que fugiu do
HB é capturado

Divulgação

Grupo confeccionou camisetas que serão usadas no protesto

VILA MACENO

Casal é preso carregando
botijão furtado
Janaína PEREIRA

Um casal foi preso na madrugada desta terça-feira (16)
após furtar um botijão de gás
de uma residência na Vila Maceno em Rio Preto.
Agentes da Guarda Civil
Municipal – GCM - em policiamento pelo bairro desconfiaram da atitude do homem
de 35 anos e da mulher de
47 que carregavam uma caixa
de papelão e resolveram fazer
a abordagem. Foi constatado

que era um botijão de gás e
que o casal tentou camufla-lo
na caixa.
A mulher confessou aos
guardas civis que eles furtaram
o botijão em uma residência que estava com o portão
basculante semiaberto. Os
guardas então fizeram contato
com o proprietário do imóvel e
ele confirmou o furto.
O casal foi encaminhado
a Central de Flagrantes onde
permaneceram presos e irão
responder pelo crime de furto.

FALECIMENTOS
MIRNA DUTRA TAPARO, natural de
Guapiaçu/SP ,faleceu aos 84 anos de idade.
Era casada com o Sr. Dorval Táparo e deixa
os ﬁlhos Cláudia, Roberto, Renata e Fábio.
Foi sepultada no dia 17/02/2021 às 12:00,
saindo seu féretro do velório da Capelas Prever para o cemitério Parque Jardim da Paz.
MARIA APARECIDA RAIMUNDO, natural
de Passa Vinte/MG ,faleceu aos 78 anos
de idade. Era casada com o Sr. Zelino Feliz
Soares e deixa os ﬁlhos Raquel Aparecida e
Keli Regina. Foi sepultada no dia 17/02/2021
às 13:00, saindo seu féretro do velório de
Mirassolândia para cemitério municipal de
Mirassolândia.
CRISTIANO BUARES COSTA, natural
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos
45 anos de idade. Era solteiro e deixa os
ﬁlhos Cláudia, Roberto, Renata e Fábio.
Foi sepultada no dia 17/02/2021 às 10:30,
saindo seu féretro do velório da Capelas
Prever para o cemitério São João Batista.

ANTONIO SILVA DE MORAIS, natural
de Guararapes/SP, faleceu aos 65 anos
de idade. Era casada com a Sra. Sirlei
Aparecida Alves Moraes e deixa os ﬁlhos
Rosilene e Rosimar. Foi sepultada no dia
17/02/2021 às 13:30, saindo seu féretro do
velório da Capelas Prever para o cemitério
São João Batista.

ANTONIO TEREZA CALDEIRA, natural
de Carmo da Cachoeira/MG, faleceu aos
76 anos de idade. Era divorciado e deixa
os ﬁlhos Wilson, Tania, Patrícia, Marcia e
Rodrigo. Foi sepultada no dia 17/02/2021
às 14:00, saindo seu féretro do velório da
Capelas Prever para o cemitério Parque
Jardim da Paz.

DORALICE ORLANDO, natural de Engenheiro Schmidt/SP faleceu aos 72 anos
de idade. Era solteira. Foi sepultada no dia
17/02/2021 às 16:00, saindo seu féretro do
velório da Capelas Prever para cemitério da
Ressurreição.
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COVID-19

Médica rio-pretense será
voluntária em Manaus

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Associação Médica Brasileira (AMB) criou uma força-tarefa com médicos voluntários
para ajudar no combate contra
à Covid-19 em Manaus. A
capital do Amazonas enfrenta
uma crise causada pela pandemia, com falta de cilindros
do oxigênio e insuficiência de
leitos de UTI para os pacientes
mais graves. Além disso, pelo
menos 200 casos de uma
nova variante do coronavírus
já foram confirmados no município, segundo o Ministério da
Saúde e a Secretaria Estadual
de Saúde do Amazonas.
Uma das médicas que fará
parte do grupo de voluntários
que irá atuar em Manaus é a
rio-pretense recém-formada
em medicina Beatriz Barreira
Motta Bambini. Criada em
Rio Preto, ela vive atualmente
em São Paulo, onde concluiu
o curso no final do ano passado. Em seu último ano de
medicina, ela chegou a atender
pacientes com Covid-19 no
Hospital São Paulo da Unifesp.
“No início eles quiseram
afastar os estudantes de medicina para não ter muita exposição, mas viram que o cenário
não estava melhorando e voltamos a ter aulas práticas. Com
isso, tivemos bastante contato
com pacientes na enfermaria
e da UTI. Foi uma experiência
muito rica, mas muito difícil de
lidar. Vi pacientes que conseguiram se recuperar e outros

não, e acaba sendo frustrante
fazer tudo o que você pode e
acabar não sendo o suficiente”,
comentou.
Embora não tenha ainda nenhuma especialidade, Beatriz
está começando a atuar com
estratégia de saúde da família.
Ela viajará para Manaus neste
sábado (20) e ficará até o dia
27, mas ainda não foi informada em qual hospital ela atuará.
“Sabemos que os profissionais de saúde estão sobrecarregados e eu decidi ir pra lá
ajudar. Acredito que vai ser uma
boa experiência profissional e
que vou aprender muita coisa,
além de ajudar a salvar vidas”,
comentou a médica.
Segundo a assessoria do
AMB, um grupo de 24 médicos
já desembarcou na cidade (seis
no dia 6/2 e 18 no dia 13/2).
A partir do dia 21, chegarão
mais sete médicos, incluindo
Beatriz e o coordenador da
força-tarefa, Fernando Tallo.
Desde a chegada do grupo,
21 leitos foram ativados no
Hospital Newton Lins e sete
no Instituto da Mulher. “Temos
ainda a previsão de mais 30 leitos no Hospital Delphina Aziz”,
comentou Tallo.
Os médicos que já estão no
Amazonas já relataram falta de
luvas de procedimento, óculos,
máscaras N95, além de medicações, como bloqueadores
neuromusculares, fundamentais para os pacientes graves. A
Força-Tarefa da AMB foi inspirada na missão humanitárias que
médicos voluntários brasileiros

Divulgação

SAÚDE VASCULAR

SAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.br

Sobrepeso, obesidade e
doença cardiovascular
Divulgação

A médica rio-pretense se formou no final do ano passado
realizaram em Porto Príncipe,
capital do Haiti, quando um
terremoto devastou a cidade

em 2010. Na ocasião, 300 mil
pessoas morreram e mais 300
mil ficaram feridas.

VACINÔMETRO

Rio Preto ultrapassa 30 mil vacinados
Divulgação

Vinicius LIMA

São José do Rio Preto superou a marca de 30 mil pessoas
vacinadas contra Covid-19 nesta
quarta-feira (17), segundo dados
do Vacinômetro do Governo do
Estado de São Paulo. O município
segue sendo o 8º com o maior
número de imunizações.
Segundo a Secretaria de
Saúde já foram imunizados 4.903
idosos com mais de 85 anos e
1.026 idosos institucionalizados.
Além disso, 14.115 trabalhadores da saúde foram vacinados,
sendo que 2.483 receberam a
segunda dose. Por ter recebido
a CoronaVac diretamente do
Governo, a Saúde não contabiliza
as doses administradas no Complexo Funfarme.
A vacinação da segunda dose
para profissionais da saúde está
sendo realizada no Complexo
Swift, das 10h às 18h. Quem
foi imunizado com a vacina de
Oxford só receberá a segunda
dose depois de 90 dias.
Para os idosos com mais de
85 anos a vacinação segue no
sistema de drive-thru no Recinto
de Exposições das 9h às 17h e
nas unidades de saúde não respiratórias, das 8h às 14h. Para esse
grupo ser vacinado, é necessário
apresentar documento de identidade com foto e CPF.

Rio Preto ultrapassa 30 mil pessoas vacinadas

SECRETARIA

Assistência Social atende média de 381
pessoas em situação de rua na pandemia
Thiago PASSOS

A Frente Parlamentar de
Acompanhamento e Combate
a COVID-19 recebeu nesta
quinta-feira a secretária de
Assistência Social, Helena
Marangoni, para debater os
impactos provocado pela pandemia nas famílias em situação
de vulnerabilidade social e
especialmente na população
de rua da cidade.
Durante o encontro a secretária apresentou aos parlamentares o Panorama das
Ações da Secretaria Municipal
de Assistência Social Frente à
Pandemia Covid-19. De acordo
com o documento o objetivo da
pasta é garantir atendimento

às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social com
as devidas seguranças, assim
como promover a articulação
intersetorial com as demais
políticas públicas.
Marangoni detalhou as
ações implementadas e continuadas desde o início da
Pandemia pela administração
municipal. Segundo ela, foram
comprados de produtos de limpeza e EPIs aos trabalhadores
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), foram
adquiridos aparelhos celulares
para as unidades públicas
para o atendimento remoto,
instalação de placas verticais
de acrílico nos balcões e mesas
de atendimento ao público e

realizadas orientações e apoio
a população sobre dúvidas referente ao Auxílio Emergencial
do Governo Federal, dentre
outras ações apresentadas aos
vereadores.
Ainda segundo Helena Marangoni, a média de março a
dezembro de 2020 das pessoas
“flutuantes” atendidas pelos
Serviços que atendem Pessoa
em Situação de Rua, foi de 381
pessoas, sendo 203 migrantes
com vivência de rua de 1 dia a
6 meses, 60 trecheiros, 47 migrantes sem vivência de rua, em
busca de trabalho, 37 moradores de Rio Preto que intercalam
situação de rua e moradia com
família, 30 migrantes sem vivência de rua, com data para

saída e chegada no município
e 4 migrantes sem vivência de
rua em busca de tratamento
de saúde.
Durante o encontro a secretária Helena Marangoni destacou a seleção da Associação
Lar São Francisco de Assis
na Providência de Deus para
execução do serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para
população adulta e famílias em
situação de rua.

A obesidade constitui uma das principais doenças do
mundo moderno, com elevada prevalência em países
desenvolvidos e industrializados. Segundo o Ministério da
Saúde, a taxa de obesidade no Brasil passou de 11,8%
para 19,8% nos últimos cinco anos, atingindo aproximadamente 20% da população brasileira.
A epidemia da obesidade representa um problema de
saúde pública e está presente desde a infância até a velhice. Vida sedentária, hábitos alimentares inadequados,
sobrecarga no trabalho, má qualidade do sono e estresse
diário contribuem para o aumento de peso populacional
e mantêm ativo o círculo vicioso entre a obesidade e os
seus fatores de risco.
Como já comprovado por estudos populacionais brasileiros e no exterior, o excesso de peso está intimamente
associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, aumentando as chances de um indivíduo apresentar
infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e má
circulação nos membros inferiores.
A obesidade representa uma doença de tamanha complexidade, que não deve ser encarada como um problema
isolado, mas sim como um importante componente da
síndrome metabólica, cujas características principais são:
aumento nos índices glicêmicos e pressóricos, redução nas
taxas de HDL-colesterol (“colesterol bom”), hipertrigliceridemia e obesidade abdominal e visceral.
Além de prejudicar o sistema arterial, acelerando o
depósito de placas de ateroma na parede das artérias, o
sobrepeso e a obesidade também demonstram relevantes
efeitos sobre o sistema venoso, com comprometimento da
função valvular das veias superficiais e profundas.
A insuficiência venosa em pacientes obesos é consequência da mobilidade limitada e do prejuízo funcional da
musculatura da panturrilha, responsável pelo retorno do
sangue venoso em direção ao coração. A doença venosa
avançada, exteriorizada por eczemas, úlceras, exsudações
e hiperpigmentações cutâneas são mais frequentes em
obesos. Além disso, os fenômenos tromboembólicos, tais
como, trombose venosa profunda e embolia pulmonar
apresentam maior incidência na população obesa.
A mudança no estilo de vida, com adoção de dietas
equilibradas e pobres em açúcares e gorduras, associado
a queima dos estoques de gordura visceral com exercícios
físicos aeróbicos é de extrema importância na prevenção e
no combate a obesidade. O check-up vascular com ultrassom Doppler arterial e venoso é fundamental para diagnóstico precoce das alterações provocadas pela obesidade
no sistema circulatório. Procure seu cirurgião vascular!
Para mais informações a respeito da Medicina Vascular,
acesse o site www.drsthefanovascular.com.br.
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas
de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e coordenador do curso de Medicina da
União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)
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Detalhes

Roberto
Toledo

não tão pequenos...
ALESSANDRA, filha do
empresário Reinaldo Lobanco e Maria Thereza, foi muito
paparicada pelos amigos e
familiares no dia de ontem,
quando assumiu idade nova.
DA SERIE ‘Sugestões para
acabar com as aglomerações
durante a pandemia’, a PM
podia usar aqueles caminhões
com jato d’água para dispersar
multidões em festas clandestinas. Ou não?
OS IRMÃOS GÊMEOS, o
advogado Flávio Marques Alves e Fernando Marques Alves
comemoraram seus 60 anos
bem vividos, ontem.
NICOLLE TICIANELLI Bianchini e Luiz Sergio Montanari
Franzotti, empresário e vice-prefeito de Potirendaba, serão
papais pela primeira vez no
segundo semestre de 2021.
E só alegria para os avós, a
Prefeita de Potirendaba, Gislaine Franzotti e os empresários José Luiz Franzotti e Luiz
Carlos Bianchini e Josimeire
Ticianelli Bianchini. Parabéns!
ALISSON AZEVEDO, agropecuarista, competidor e campeão Team Penning Prova de
Apartação, categoria amador,
aproveita os ﬁnais de semana
sem aglomeração, ao lado da
esposa Laura Barbosa Nunes
Azevedo e da ﬁlha Maria Eduarda em fazenda da família na
cidade de Olímpia.
CONHECIDO MÉDICO otorrino Oswaldo Mazzer, que
por longos anos atuou em
sua especialidade com muito
sucesso, está deixando sua
profissão e pediu sua aposentadoria. Mas, se alguém
pensa que ele ﬁcará parado,
está muito enganado. Durante
alguns dias da semana, ele
vai cuidar de sua fazenda em
Palestina.
ESPAÇO EM FAZENDA. O
empresário e pecuarista João
Carlos Costa está precisando
urgente arrendar pasto para
gado em fazenda de aproximadamente 400 alqueiros, mas,
se tiver menos serve também,
na região de Rio Preto. Ligar
para (17) 99118-4763.

SOCIAL

Jornal

Pérola do Dia
NINGUÉM LIGA SE VOCÊ ESTÁ DOENTE, DESEMPREGADO OU
PASSANDO FOME. MAS, EXPERIMENTA SÓ SER FELIZ PRA VOCÊ
VER, COMO INCOMODA. Sorria, beba muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

Só pra começar. A quinta feira ainda é de cinzas, dia de
penitência. Acabou o que nem começou - O CARNAVAL da
pandemia sem fantasia, mas de lágrimas, num tempo no
qual a morte não era a fantasia, mas a realidade? Acabou
o carnaval que nem começou. Sem Rei Momo, vivemos
momentos de agonia, de mortes e de cinzas, mascarados
e no anonimato. Água milagrosa. Agora o Palmeiras vai ou
afoga. Afinal não é qualquer timinho que carrega em suas
bagagens uma água mineral de caixinha, com tampa abre e
fecha fabricada pelas bebidas Poty. Quem sabe este liquido
precioso mate a sede dos jogadores, da diretoria e dos torcedores que continua esperando o “milagre” da conquista
do título de Campeão do Mundo. Agora a gente não precisa
mais benzer o escudo do VERDÃO. A esperança está na água
de beber. Povo da minha terra. As eleições municipais de
2020 entrarão para a história não apenas pela pandemia,
mas também pelos vários quase candidatos, aqueles que,
tais como a Viúva Porcina, foram sem nunca terem sido.
Danila Azevedo está neste rol. Depois de tentar concorrer
à prefeitura, ela, que diz, bem como Marcos Casale e Paulo
Bassan, representar Jair Bolsonaro em Rio Preto, lançou
uma campanha inusitada. Para protestar contra o governador
João Doria, arqui-inimigo de seu ídolo, Danila convocou uma
carreata que não aconteceu e, para não passar batido, pôs
duas faixas sobre pontilhões da cidade. Apesar de ser uma
manifestação solitária, ninguém pode negar que a mulher
tem coragem. Batendo na trave. Quase um mês depois e
ainda está empacada a solução para o caso dos ambulantes
desalojados do Shopping Azul após o incêndio que destruiu
o local. O problema não está na Prefeitura, mas na demora da
associação de lojistas em deliberar suas respostas. Tudo só se
decide em assembléia entre os comerciantes. Qualquer coisa,
demora dias para ser decidido entre eles. Toque de silêncio.
A Câmara Municipal decidiu que, até que passe a pandemia,
não deverá haver sessões solenes, nem homenagens. Só isso
já deverá reduzir a marcha do Legislativo. O problema é se
os nobres edis se darem conta de que tais deferências são
mesmo dispensáveis. Ponto e basta!

Renovação 1

O empresário José Luiz Franzotti,
da empresa Bebidas Poty e a
Sociedade Esportiva Palmeiras
renovaram mais uma vez o
contrato que transformou a
indústria brasileira de bebidas
na fornecedora oficial de
água mineral para o clube
alviverde paulista. Em 2021 o
produto que será distribuído ao
Palmeiras é a A9, primeira água
mineral de caixinha, com tampa
abre e fecha, do Brasil.

Do jeito que a “coisa” vai indo
em Araraquara, que já tinha
um movimento de pessoas
nas ruas centrais dando
sonolência mesmo antes da
pandemia, imagine agora com
o LOCKDOWN. O “miolo” da
cidade está com características
de um filme de BANG-BANG,
em cena do bandido na porta
do bar esperando o “mocinho”
para o duelo final. Ta todo
mundo em casa!

Retomada

O Praça Shopping, no novo e
bonito calçadão de Rio Preto,
continua mostrando que está
em forte retomada e acaba
de receber mais duas lojas,
ambas já inauguradas. A
Urban, especializada em moda
masculina e a Nhô Bowls, com
cardápio baseado em açaí.

Tel. (17) 3233-4888

(17) 99181-4336

O requisitado médico Leandro Freitas Colturato e
Andressa Ribeiro Colturato com sua princesinha Ana
Clara Ribeiro Colturato que nasceu no dia 21 de Janeiro
de 2021. É só alegria para os familiares e, principalmente
os avós Dr. Luiz Fernando Colturato e Lucy de Freitas
Colturato e José Maria Ribeiro e Ângela Maria Ribeiro

Renovação 2

O acordo inicial foi assinado em
2019 e sua primeira renovação
foi divulgada no início de 2020.
Com o sucesso da parceria, o
contrato é novamente renovado
por mais um ano e, em 2021,
a água A9 será distribuída para
jogadores e equipe técnica
durante treinamentos, partidas
e entrevistas coletivas de
imprensa, além de outros eventos
comandados pelo Palmeiras.
A parceria contempla ainda o
fornecimento de água mineral
para a sede social do clube, para
as atletas do futebol feminino,
os times de base e também ao
departamento de arena.

Gilberto e Julieta (Juju) Mussi Passolongo e Cristina
Mussi, aniversariante desta quinta-feira. Parabéns

Em agosto

Rio Preto realizará uma edição da Aquishow Brasil, considerado
um dos maiores eventos de aquicultura do País. A feira, que em
2021 chega a sua 11ª edição, está prevista para ser realizada na
primeira semana de agosto, deste ano.

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS,
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

henriforne@gmail.com

SPOTlight

Morada do Sol

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

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp

Demi Dalben e Caroline
Mussi Passolongo que
ganhou festinha de
aniversário dos pais,
ontem
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP - EMPENHO 2701/21
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI ME - EMPENHO
2879/21
Fica INDEFERIDA a solicitação de cancelamento, conforme
manifestação do setor responsável. Notiﬁco os representantes legais das empresas supramencionadas para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar
do recebimento desta, a totalidade dos itens mencionados
nos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e
contratar com esta administração pelo prazo de até 05 anos.
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em
querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos
ditames constitucionais. – SMS - DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA - EMPENHOS 2712/21, 2713/21 e 2883/21
CONTRATADA: DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP
EIRELI ME - EMPENHO 2896/21
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP - EMPENHO
2895/21
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA - EMPENHO 2884/21
CONTRATADA: GABRIELA FIORE - EMPENHO 2880/21
CONTRATADA: COMMANDO SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI EPP - EMPENHO 3319/21
Notiﬁco os representantes legais das contratadas, para
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a
contar do recebimento desta, a totalidade dos itens mencionados nos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EMPENHO 16409/19
Considerando manifestação da Gerência de Manutenção,
quanto a não resolutividade em tempo hábil para o atendimento da garantia dos equipamentos relacionados nos
chamados em aberto OS 32693, OS 32694, OS 32695, OS
32697, OS 32699 E OS 32700 pertencentes ao empenho em
epígrafe. Considerando previsão contratual em sua Cláus.
2ª, item 2.2 e 2.2.1. Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA A REALIZAR OS ATENDIMENTOS DA GARANTIA
E FINALIZAR OS CHAMADOS, no prazo de 02 horas, contados do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento
ao processo licitatório. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
REF.: Pregão Eletrônico nº 676/18 - Contrato PRE/0033/19
INTERESSADO: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA
EIRELI – CNPJ 20.876.384/0001-18
1- Acato na integralidade o parecer do Setor de Gestão de
Contratos e aplico a multa contratual no valor de R$ 4.557,95
de acordo com a cláusula 9.2 item IV, por descumprimento
às cláusulas 7.2, 7.3 e 7.4 do referido contrato. 2- Publique-se. 3 - Comunique-se a contratada e a seguradora. Ulisses
Ramalho de Almeida.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços nº 21/20; Contrato nº TOP/0022/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, ﬁca acrescido
em aproximadamente 7,218175090498414% e ﬁca suprimido em aproximadamente 1,266157363378999% ambos do
valor inicial do contrato supramencionado. SMO. Israel C.
Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 509/2020
ATA Nº 0136/21
CONTRATADA: SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de saneantes e ﬁtas de reagentes
para Unidades de Saúde - Valor Unitário - Item 03 - R$2,40 SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 546/2020

ATA Nº 0137/21
CONTRATADA: DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS
LTDA
OBJETO: Fornecimento de saneantes e ﬁtas de reagentes para Unidades de Saúde - Valores Unitários - Item 01
- R$0,160; Item 02 – R$0,160; Item 04 – R$3,920; Item 10
– R$0,010; Item 12 – R$28,000; Item 15 – R$0,040 - SMS –
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 546/2020
ATA Nº 0138/21
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de saneantes e ﬁtas de reagentes
para Unidades de Saúde - Valor Unitário - Item 05 - R$4,280
- SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 546/2020
ATA Nº 0139/21
CONTRATADA: NL COMERCIO EXTERIOR LTDA
OBJETO: Fornecimento de saneantes e ﬁtas de reagentes
para Unidades de Saúde - Valor Unitário - Item 13 - R$2,700
- SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 561/2020
ATA Nº 0140/21
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de cantoneiras de ferro, ferro chato
e outros para o setor de Serralheria - Valores Unitários - Item
01 - R$954,80; Item 02 - R$314,80; Item 03 - R$63,30; Item
04 - R$103,10; Item 05 - R$63,25; Item 06 - R$90,10; Item
07 - R$130,00; Item 08 - R$192,80; Item 09 - R$282,90; Item
10 - R$1.222,00; - Item 11 - R$158,60; Item 12 - R$32,00;
Item 13 - R$187,80; Item 14 - R$61,45; Item 15 - R$82,20;
Item 16 - R$109,70; Item 17 - R$281,00; Item 18 - R$109,00;
Item 19 - R$482,00; Item 20 - R$685,00; Item 21 - R$139,00;
Item 22 - R$200,00; Item 23 - R$163,00; Item 24 - R$191,00;
Item 25 - R$163,00; Item 26 - R$1.237,60; Item 27 R$78,80; Item 28 - R$199,00; Item 29 - R$68,00; Item 30
- R$251,60; Item 31 - R$123,10; Item 32 - R$75,80; Item 33
- R$99,12 – SMSG – Ulisses R. Almeida - Prazo de vigência:
12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021
ATA Nº 0141/21
CONTRATADA: ODONTOSUL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos - Valores Unitários - Item 01 - R$12,00; Item 02 - R$6,00; Item
03 - R$6,00; Item 04 - R$4,50; Item 05 - R$4,50; Item
06 - R$4,50; Item 07 - R$4,50; Item 08 - R$4,50; Item
09 - R$4,50; Item 10 - R$4,50; - Item 35 - R$15,00; Item
36 - R$9,00; Item 37 - R$9,00; Item 38 - R$9,00; Item
39 - R$9,00; Item 40 - R$9,00; Item 41 - R$9,00; Item
42 - R$9,00; Item 43 - R$9,00; Item 44 - R$9,00; Item
45 - R$9,00; Item 46 - R$9,00; Item 47 - R$9,00; Item
48 - R$9,00; Item 49 - R$9,00; Item 50 - R$9,00; Item 51
- R$26,00; Item 52 - R$26,00; Item 53 - $26,00; Item 54 R$26,00; Item 55 - R$15,00 – SMS- Prazo de vigência: 12
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 531/2020
CONTRATO nº PRE/0019/21
CONTRATADA: JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA ELIRELI ME
OBJETO: Prestação de serviços de serralheria no CRAS
Cidadania – SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
– Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$12.700,00
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 03/2021 – Processo n.º
134/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para o DADM. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão
pública realizada on line com início dia 27/01/2021, sendo
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras:
EXCELLENCE MEDICAL COM. DE SERVIÇOS LTDA (itens
6, 9, 10, 15 e 18); MARINGÁ HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ( item 16); MEDGRAN
IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
( itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 e 14) ; NACIONAL COML
HOSPITALAR S/A ( itens 19 e 20) e PONTUAL COMERCIAL
EIRELI ( item 17). Não houve manifestação de intenção de

recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de
Compras”. – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim - Secretário
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 554/2020 – Processo n.º
14165/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de
laboratório para a Secretaria Municipal de Saúde. Sessão
pública realizada on line com início dia 15/01/2021, sendo
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras:
DAHER & DAHER COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA – EPP (item 3), DECIO CAMARGO
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA
(itens 1, 7), INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA (itens
4, 5, 8) e NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A (itens
2, 6, 10). O item 9 foi Deserto. Não houve manifestação de
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no
“Portal de Compras”. – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim - Secretário
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 002/2021 – Processo n.º
128/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos
para atender ações judiciais – DAF. Secretaria Municipal
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia
25/01/2021, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (itens 24, 44), DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (item
40), INDMED HOSPITALAR EIRELI (itens 6, 27, 50, 51). Os
itens 2, 19, 48, 49 e 53 foram fracassados; itens 1, 3, 4, 5,
7 ao 18, 20 ao 23, 25, 26, 29, 30 ao 39, 41, 42, 43, 45, 46,
47,52, 54 e 55 foram desertos. Não houve manifestação de
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no
“Portal de Compras”. – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim - Secretário
Municipal de Saúde.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 38/2021 - Processo
1377/2021
Interessada: RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de
postos de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra,
saneantes domissanitários e equipamentos para atender as
necessidades da Administração, por um período de 12 meses, conforme Termo de Referência anexo ao edital – para
diversas Secretarias Municipais. Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela empresa RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. O
inteiro teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’.
Pregoeira.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO - EMURB
PAD nº 002/2020
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo
São José do Rio Preto - EMURB, Rodrigo Ildebrando Juliano, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 87 do
Ato Normativo n.° 01/2018, e pelo Decreto n.° 17.163 de 24
de setembro de 2014, considerando o apurado no Processo
Administrativo Disciplinar n°. 002/2020 e nos fundamentos
constantes no Art, 146 do Ato Normativo n.º 01/2018 e demais disposições legais correlatas, RESOLVE:
Acolher integralmente os argumentos contidos no relatório
ﬁnal da comissão processante do processo em questão, que
recomendou a aplicação da penalidade de demissão (com
motivação) sem justa causa ao funcionário E. A. S., matrícula
funcional: 1405, pela perda da capacidade para exercer função á qual mantém contrato junto á EMURB, nos termos do
Artigo 50, §3° (Grupo III) alíneas “p” e “u” e artigo 77 alínea
“m” do ato normativo nº 001/2018 c.c. artigo 482, alínea “m”
da CLT, e inciso V, do Artigo 16 da Lei nº 7.102/1983, inciso
V do Artigo 16 do Decreto nº 89.056/83 e inciso V, do Artigo

B-2

São José do Rio Preto, quinta-feira
18 de fevereiro de 2021

109 da – Portaria nº 387/06-DG/DPF, procedendo-se as
anotações de praxe.
São José do Rio Preto, 16 de Fevereiro de 2021.
_________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Diretor Presidente
EMURB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 972 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues
Costa Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo
Dona, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem
a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e
ampla defesa, a ﬁm de que, tendo em vista os fatos narrados
nesta Portaria, bem como no procedimento anexo ao Interno
nº 02/2021 – SMA - Coordenadoria de Gestão de Pessoas,
Interno/SMS/GP/Nº 0093/20, e CI nº 69/2020/CER II/DAE/
SMS, que integram a presente, a servidora SILVIA MARGARETE GONCALVES, responda como incursa nas penas
atribuídas à violação dos incisos I, II, III e X, do artigo 204;
inciso XV, do artigo 205; e incisos II, III e XIII do artigo 220,
e artigo 227, com nova redação dada pela L.C. 539/2017,
todos da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta
Portaria encontra-se a disposição da servidora pública, a
qual será citada nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da
Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 35.087 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto
18.596, de 28 de abril de 2020, REGINA RIBEIRO PINTO
NUNES para substituir o(a) servidor(a) LAURA LUIZON
PADILHA BORGES – ocupante da gratiﬁcação por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de
licença prêmio, de 15/02/2021 a 19/02/201 e de 22/02/2021
a 26/02/2021.
PORTARIA N.º 849, de 26 de novembro de 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): MARCELO JOSÉ COLOMBO
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar nº 05/90.
Advogado: Danilo D. Vietti – OAB/SP 223.336
PORTARIA N.º 35.088 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto
18.596, de 28 de abril de 2020, CLAUDIO RODRIGUES DE
ANDRADE FILHO para substituir o(a) servidor(a) ALEX DOS
REIS RECIO – ocupante da gratiﬁcação por função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de
12/02/2021 a 26/02/2021.
PORTARIA N.º 893, de 30 de setembro de 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): ANTONIO DA SILVA PEREIRA
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 215, por infração
aos incisos I e III do artigo nº 204, todos da Lei Complementar nº 05/90.
Advogados: Eduardo de Freitas Peche Canhizares – OAB/
SP 195.992, Davi Pereira Amaral – OAB 342.171 e Marina
Eliza Moro Freitas – OAB 203.111
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

Jornal
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 65/2020 – PROCESSO SeMAE Nº
90/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamento completo (duas unidades) de rosca
transportadora helicoidal sem eixo tipo SSC250/13000, acionamento por motorredutores, dotada de calhas com válvulas
guilhotinas de comando motorizado, para instalação na Casa
de Desidratação de Lodo da ETE Rio Preto.
Contratada: GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
PARA SANEAMENTO LTDA ME
Ordem de Fornecimento nº 10/2021, recebida em
08.02.2021. Valor: R$ 302.000,00.
Prazo de entrega/instalação: 120 dias. Item: 1
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE nº 023 de 16/02/2021. Nomeia os novos membros da Comissão Especial Permanente
para dispor sobre a participação dos servidores do SeMAE
em Cursos de Extensão, Seminários, Congressos ou Conferências, seu Presidente e respectivos Suplentes. RESOLVE:
ART. 1º - Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para integrar a Comissão Especial Permanente, na
condição de membro TITULAR e seu respectivo SUPLENTE,
para ﬁns de aplicação do disposto nas Portarias 139/09 e
53/11, relativo a participação dos servidores do SeMAE em
cursos de Extensão, Seminários, Congressos ou Conferências, ﬁcando assim constituída: I - FLAVIA MONIZE BARBOSA – Analista de Recursos Humanos – matricula n. 965,
lotada na Gerência Administrativo-Financeira, na condição
de membro TITULAR e DANIELLE DE SOUZA ANTONIAZI
– Agente Administrativo – matricula n. 561, lotada na Gerência Administrativo-Financeira, na condição de SUPLENTE;
II- CARLA CRISTINA BERNARDO – Gestor de Saneamento – matricula n. 149, lotada na Gerência de Planejamento, Projetos e Obras, na condição de membro TITULAR
e MARIENY MACHADO MENDES – Agente Administrativo
– matricula n. 689, lotada na Gerência Administrativo-Financeira, na condição de SUPLENTE; III- JOÃO VITOR VIEIRA
SANGA – Agente Administrativo – matricula n. 737, lotado na
Gerência Administrativo-Financeira, na condição de membro
TITULAR e JAQUELINE FREITAS REIS – Gestor de Saneamento – matricula n. 148, lotada na Gerência de Operação
e Manutenção - Água, na condição de SUPLENTE; § 1º - A
comissão será presidida pela servidora FLAVIA MONIZE
BARBOSA. ART. 2º - As decisões da Comissão devem considerar a necessidade e utilidade da pretensão solicitada, bem
como os custos envolvidos e a pertinência do ato em relação
as funções desempenhadas pelo servidor. ART. 3º - Fica
revogada a Portaria n. 168 de 21 de junho de 2016. ART. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Extrato de Portaria nº 24 de 17/02/2021 – RESOLVE: Nomear o servidor, JOSÉ ROBERTO BIROLI, matrícula 1170, para
responder pela Gerência de Operação e Manutenção - Esgoto do SeMAE, a partir de 18 de fevereiro de 2021, enquanto
durar a ausência do titular. Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação.
S. J. Rio Preto 17.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.

DECRETO Nº 18.834
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021.
Altera dispositivos do Decreto nº 18.747, de 16 de dezembro
de 2020, que nomeia membros para o Conselho Municipal
de Desenvolvimento Econômico - COMUDE.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica
deste Município;

(REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO 8082/2017)
Considerando que a notiﬁcação encaminhada via correio foi
devolvida com o informe: “não encontrado”, ante o prejuízo
causado ao erário municipal decorrente de não prestação
de contas de viagem para Tratamento Fora do Domicílio do
usuário Andreza Perpetua Bertini credora de Richard Ryan
Bertini Cezário no dia 14 e 15 de maio de 2017, para a cidade de Bauru, notiﬁcamos a mesmo a comparecer perante a
Central Municipal de Regulação (Rua São Paulo, 2330 Vila
Maceno) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para
amigavelmente reparar monetariamente os prejuízos causados ao erário municipal, a ﬁm de evitar a inscrição em dívida
ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de
proteção ao crédito.
São José do Rio Preto, 17 de fevereiro de 2021.
José Antonio Carvalho
Chefe de Departamento do Tratamento Fora do Domicílio –
TFD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO 7879/2017)
Considerando que a notiﬁcação encaminhada via correio foi
devolvida com o informe: “não encontrado”, ante o prejuízo
causado ao erário municipal decorrente de não prestação
de contas de viagem para Tratamento Fora do Domicílio do
usuário Vera Lucia Barbosa de Matos credora de Andressa
Barbosa de Matos no dia 10 de fevereiro de 2017, para a
cidade de São Paulo, notiﬁcamos a mesmo a comparecer perante a Central Municipal de Regulação (Rua São
Paulo, 2330 Vila Maceno) no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, para amigavelmente reparar monetariamente os
prejuízos causados ao erário municipal, a ﬁm de evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras
instituições de proteção ao crédito.
São José do Rio Preto, 17 de fevereiro 2021.
José Antonio Carvalho
Chefe de Departamento do Tratamento Fora do Domicílio –
TFD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO
8429/8456/8457/8458/2017)
Considerando que a notiﬁcação encaminhada via correio foi
devolvida com o informe: “não encontrado”, ante o prejuízo
causado ao erário municipal decorrente de não prestação
de contas de viagem para Tratamento Fora do Domicílio do
usuário Catia Santos da Silva credora de Soﬁa Silva Góes,
nos dias 26 de setembro, 09,16 e 23 de outubro de 2017,
para a cidade de São Paulo, notiﬁcamos a mesmo a comparecer perante a Central Municipal de Regulação (Rua São
Paulo, 2330 Vila Maceno) no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, para amigavelmente reparar monetariamente os
prejuízos causados ao erário municipal, a ﬁm de evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras
instituições de proteção ao crédito.
São José do Rio Preto, 17 de fevereiro de 2021.
José Antonio Carvalho
Chefe de Departamento do Tratamento Fora do Domicílio –
TFD
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO 10331/2020)
Considerando que a notiﬁcação encaminhada via correio foi
devolvida com o informe: “não encontrado”, ante o prejuízo
causado ao erário municipal decorrente de não prestação
de contas de viagem para Tratamento Fora do Domicílio do
usuário Gustavo Rafael Cortazzo Conceição, no dia 18 de
março de 2020, para a cidade de São Paulo, notiﬁcamos a
mesmo a comparecer perante a Central Municipal de Regulação (Rua São Paulo, 2330 Vila Maceno) no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, para amigavelmente reparar monetariamente os prejuízos causados ao erário municipal, a ﬁm
de evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito.
São José do Rio Preto, 17 de fevereiro de 2021.
José Antonio Carvalho
Chefe de Departamento do Tratamento Fora do Domicílio –
TFD

D E C R E T A:
Art. 1º O inciso I do artigo 1º do Decreto nº 18.747, de 16 de
dezembro de 2020, passa a vigorar alterado, com a seguinte
redação:
“Art. 1º ...
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO:
a) Titular: Marcia Aparecida Silvério Domingues
b) Suplente: Matheus de Oliveira Guiduce.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 17 de fevereiro de
2021; 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
ANDERSON THIAGO DOS SANTOS
00657/21
PIZZARIA ME

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 25/2020 – PROCESSO SeMAE Nº
39/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de
retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em
poços exploratórios do Aquífero Guarani.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2020 – Pedido 04.
Contratada: UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES
EIRELI.
Ordem de Serviço nº 011 de 26.01.2021 recebida em
04.02.2021. Valor de R$ 36.000,00.
Prazo de execução: 5 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 164/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 52/2020 – PROCESSO 74/2020
Contratada: LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E
SERVIÇOS ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entrega do objeto contratual até o dia 24.03.2021.
Data da autorização: 08.02.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO 8070/2017)
Considerando que a notiﬁcação encaminhada via correio
foi devolvida com o informe: “mudou-se”, ante o prejuízo
causado ao erário municipal decorrente de não prestação
de contas de viagem para Tratamento Fora do Domicílio do
usuário Adenir Santiago Pedrosa, credor de Aurélio Ricardo
Santos Pedrosa, no dia 17 e 18 de maio de 2017, para a cidade de Bauru, notiﬁcamos o mesmo a comparecer perante
a Central Municipal de Regulação (Rua São Paulo, 2330
Vila Maceno) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para
amigavelmente reparar monetariamente os prejuízos causados ao erário municipal, a ﬁm de evitar a inscrição em dívida
ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de
proteção ao crédito.
São José do Rio Preto, 17 de fevereiro de 2021..
José Antonio Carvalho
Chefe de Departamento do Tratamento Fora do Domicílio –
TFD

BAR OFICIAL RIO PRETO LTDA

00648/21

DC ODONTOLOGIA EIRELI ME

00654/21

GABRIELA FERREIRA SOARES TEIXEIRA
ME
MATIOLLI MERCEARIA E LANCHES LTDA
ME
PAULO CESAR DA SILVA MINIMERCADO
ME

00659/21
00652/21
00656/21

RESTAURANTE FLOR DE SAL EIRELI ME

00658/21

T GOMES DA CONCEIÇÃO ME

00660/21

TABOCÃO DISTRIBUIÇÃO E
CONVENIENCIA LTDA

00655/21

TATIANA GOMES MATIAS 21545084807

00635/21

THIAGO ALEXANDRE DA CRUZ

00653/21

AUTO
AIF-P-C
000276
AIF-S-D
000208
AIF-S-D
000209
AIF-A-LF
000226
AIF-L-C
000141
AIF-A-N
000304
AIF-P-C
000277
AIF-A-LF
000225
AIF-A-N
000305
AIF-S-F
000152
AIF-S-V
000102

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO
TOTAL DE ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
VILA KIDS BRINQUEDOTECA
AIP-M-L
00651/21
RECREACAO INFANTIL LTDA
000087
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO
PARCIAL DE ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
AIP-S-D
BAR OFICIAL RIO PRETO LTDA
00648/21
000172
AIP-P-C
RESTAURANTE FLOR DE SAL EIRELI ME
00658/21
000270

São José do Rio Preto, quinta-feira
18 de fevereiro de 2021

Jornal

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO VALOR
AUTO
ALESSANDRO PIMENTEL
20
AIP-M-L
COMERCIO DE AUTO PEÇAS
01795/20
UFM
000085
EIRELI
20
AIP-P-C
ALESSANDRO RODRIGUES
01905/20
UFM
000180
20
AIP-P-C
AURELITA ANISIA DOS SANTOS
01908/20
UFM
000183
20
AIP-P-C
BENEDITO EUGENIO MOREIRA
01907/20
UFM
000182
CENTRO DE ENDOSCOPIA RIO
20
AIP-P-C
01913/20
PRETO S/S LTDA
UFM
000176
HOTELARIA ACCORINVEST
30
AIP-P-C
01920/20
BRASIL S/A
UFM
000173
20
AIP-P-C
ISMAEL LEONCIO
01901/20
UFM
000177
20
AIP-P-F
JULIO CESAR DOS SANTOS
01895/20
UFM
000102
20
AIP-P-C
KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA
01942/20
UFM
000170
M W A COMERCIO DE
30
AIP-A-LF
01921/20
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
UFM
000229
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
40
AIP-P-A
01951/20
01514872196
UFM
000206
NOVO SABOR RP RESTAURANTE
20
AIP-M-L
01757/20
LTDA
UFM
000086
20
AIP-P-C
PROSPERA CALCADOS LTDA
01943/20
UFM
000174
RODOLPHO OLIVEIRA DOS
20
AIP-P-F
01896/20
SANTOS
UFM
000103
20
AIP-P-C
ROSA COITINHO FERREIRA
01912/20
UFM
000175
20
AIP-P-C
ROSEMEIRE DE LIMA
01902/20
UFM
000178
SILVA & VIEIRA SERVICOS
20
AIP-P-C
01941/20
ESTETICOS LTDA
UFM
000171
20
AIP-P-C
SILVANI APARECIDA CERQUEIRA
01904/20
UFM
000179
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO PROTOCOLO
AUTO
ALESSANDRO
AIF-P-C
01905/20 2020000222326
RODRIGUES
000208
AURELITA ANISIA DOS
AIF-P-C
01908/20 2020000227276
SANTOS
000205
CENTRO DE
AIF-P-C
ENDOSCOPIA RIO
01913/20 2020000209310
000217
PRETO S/S LTDA
HOTELARIA
AIF-P-C
ACCORINVEST BRASIL
01920/20 2020000227593
000219
S/A
JULIO CESAR DOS
AIF-P-F
01895/20 2020000227584
SANTOS
000089
KYLY INDUSTRIA TEXTIL
AIF-P-C
01942/20 2020000182693
LTDA
000222
M W A COMERCIO DE
AIF-A-LF
PRODUTOS
01921/20 2020000213971
000148
ALIMENTICIOS LTDA
ROSA COITINHO
AIF-P-C
01912/20 2020000228407
FERREIRA
000203
AIF-P-C
ROSEMEIRE DE LIMA
01902/20 2020000222182
000211
SILVA & VIEIRA
AIF-P-C
SERVICOS ESTETICOS
01941/20 2020000228178
000224
LTDA
São José do Rio Preto, 18 de Fevereiro de 2021.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

Extrato de portaria n°006/2020-GCM de 01 de agosto
de 2020: REF. Substituição dos membros da comissão de
Sindicância Administrativa n°006/2020 CGCM/SMTTS- Presidente José Carlos Floriano, João Roberto de Oliveira Lima.
Nomeando-se os servidores estáveis, Presidente, Carlos
Marcelo Nogueira do Prado, Secretário, Adenilson de Morais
Luca, Mantendo o membro, Wellington Aurélio Aparecido da
Silva, para comporem esta Comissão Sindicante Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
Extrato de portaria n°008/2020-GCM de 10 de junho de
2020: REF. Substituição dos membros da comissão de
Sindicância Administrativa n°008/2020 CGCM/SMTTS- Presidente José Carlos Floriano, João Roberto de Oliveira Lima.
Nomeando-se os servidores estáveis, Presidente, Carlos
Marcelo Nogueira do Prado, Secretário, Adenilson de Morais
Luca, Mantendo o membro, Wellington Aurélio Aparecido da
Silva, para comporem esta Comissão Sindicante Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
Extrato de portaria n°003/2020-GCM de 11 de julho de
2020: REF. Substituição dos membros do Processo Administrativo n°003/2020 CGCM/SMTTS - Presidente José Carlos
Floriano, secretário Oswaldir Fialho de Brito e João Roberto
de Lima. Nomeando-se os servidores estáveis, Presidente,
Carlos Marcelo Nogueira do Prado, Secretário, Adenilson de
Morais Luca, Membro, Wellington Aurélio Aparecido da Silva,
para comporem esta Comissão Sindicante Administrativa
Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
Extrato de portaria n°004/2020-GCM de 22 de fevereiro de 2020: REF. Substituição dos membros do Processo
Administrativo n°004/2020 CGCM/SMTTS - Presidente
José Carlos Floriano, secretário Oswaldir Fialho de Brito e
Eziquiel de Andrade. Nomeando-se os servidores estáveis,
Presidente, Carlos Marcelo Nogueira do Prado, Secretário,
Adenilson de Morais Luca, Membro, Wellington Aurélio Aparecido da Silva, para comporem esta Comissão Sindicante
Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
Extrato de portaria n°005/2020-GCM de 14 de julho de
2020: REF. Substituição dos membros do Processo Administrativo n°05/2020 CGCM/SMTTS decorrente da sindicância
019/2019 CGCM/SMTTS- Presidente José Carlos Floriano,
secretário Osvaldir Fialho de Brito e membro Eziquiel de
Andrade. Nomeando-se os servidores estáveis, Presidente,
Carlos Marcelo Nogueira do Prado, Secretário, Adenilson
de Morais Luca, membro, Wellington Aurélio Aparecido da
Silva, para comporem esta Comissão Sindicante Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°007/2020-GCM de 10 de julho de
2020: REF. Substituição dos membros do Processo Administrativo n°007/2020 CGCM/SMTTS - Presidente José Carlos
Floriano, secretário Eziquiel de Andrade. Nomeando-se os
servidores estáveis, Presidente, Carlos Marcelo Nogueira do
Prado, Secretário, Adenilson de Morais Luca, Mantendo o
membro, Wellington Aurélio Aparecido da Silva, para comporem esta Comissão Sindicante Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
Extrato de portaria n°009/2020-GCM de 29 de agosto de
2020: REF. Substituição dos membros do Processo Administrativo n°009/2020 CGCM/SMTTS- Presidente José
Carlos Floriano, secretário Osvaldir Fialho de Brito e membro
Eziquiel de Andrade. Nomeando-se os servidores estáveis,
Presidente, Carlos Marcelo Nogueira do Prado, Secretário,
Adenilson de Morais Luca, membro, Wellington Aurélio Aparecido da Silva, para comporem esta Comissão Sindicante
Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Editais de
INTIMAÇÃO
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ADAMANTINA/SP
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de BEM IMÓVEL e para intimação dos executados, SÉRGIO MIGUEL FERNANDES
e JOÃO MIGUEL FERNANDES, da exequente COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA, e demais
interessados, expedido nos autos de EXECUÇÃO DE
TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA
AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA - Proc. nº 000075274.2010.8.26.0081 – (323/2010).
Dr. CARLOS GUSTAVO URQUIZA SCARAZZATO, MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Adamantina,
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER que, com fulcro no artigo 882 e 887 do CPC
e regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/2009 do
TJSP, através da empresa Gestora de Leilões Judiciais,
Arremate Leilão LTDA, portal de leilões eletrônicos, www.arremateleilao.com.br, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça início dia 01/03/2021 às 14h00; término dia 04/03/2021 às 14h00, entregando-o a quem mais
der valor igual ou superior ao da avaliação, ﬁcando desde
já designado a 2ª Praça início dia 04/03/2021 às 14h00;
termino dia 26/03/2021 às 14h00 (art. 12, Prov 1625/09),
caso não haja licitantes na 1ª Praça, seguirá à 2ª Praça não
sendo aceito lance inferior a 60% do valor de avaliação (Art.
891 e 899, CPC e art. 13 do Prov. 1625/09), conforme condições de venda constantes do presente edital. DESCRIÇÃO
DO BEM: 33,33% DO IMÓVEL OBJETO DA MATRICULA
DE Nº 2.469 DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA
COMARCA DE MONTE APRAZÍVEL/SP:- “UMA PROPRIEDADE AGRÍCOLA COM A ÁREA DE SETENTA HECTARES,SETENTA E OITO ARES E CINQUENTA CENTIARES
(70,78,50 HÁ), DE TERRAS, ENCRAVADA NO IMÓVEL
COM A DENOMINAÇÃO GERAL DE FAZENDA TAQUARUÇU, DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE MONTE
APRAZÍVEL, CONTENDO 1 CASA, I COMODO, 1 TULHA,
1 CURRAL, 1 BARRACÃO, 1 GARAGEM, POÇO ARTESIANO E CERCAS DE ARAME, DENTRO DAS SEGUINTES
DIVISAS: COMEÇA NA MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO
SÃO JOSÉ DOS DOURADOS, NA DIVISA COM TERRAS
DE JOÃO CATAN. DE ONDE SOBE EM RUMO NE 35°40’
NA DISTANCIA DE 712 METROS, ATÉ A ESTRADA QUE
DE MONTE APRAZÍVEL VAI AO BAIRRO JARAGUÁ; DAÍ
VIRA A ESQUERDA E SEGUE POR ESSA ESTRADA EM
RUMO NO 4°20’ NA DISTANCIA DE 1.054 METROS, ATÉ
A DIVISA COM O QUINHÃO N° 2, DE JOSÉ FERNANDES
GOMES; DESSE PONTO VIRA A ESQUERDA E DESCE
EM RUMO SO 34°10’, NA DISTANCIA DE 1.410 METROS
ATÉ O RIBEIRÃO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS E PELO
VEIO DESSE RIBEIRÃO ACIMA, ATÉ O PONTO DE PARTIDA.” AVALIADO EM R$ 2.600.000,00 (DOIS MILHÕES E
SEISCENTOS MIL REAIS). AVALIAÇÃO A PARTE PENHORADA (33,33%) R$ 866.658,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO
REAIS), QUE SERÁ ATUALIZADO DESDE 25.09.2019 até
a data da alienação judicial. DEPOSITÁRIO: Sr. SERGIO
MIGUEL FERNANDES, CPF 018.535.028-39 e SR. JOÃO
MIGUEL FERNANDES, CPF 025.679.968-77. ÔNUS: 1)
R.61/M-2.469 – HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE 3°
GRAU EM FAVOR DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS - CREDICITRUS. 2) R.67/M-2.469
– HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE 1° GRAU EM
FAVOR DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS - CREDICITRUS. 3) R.3/M.7923 – HIPOTECA
– R.68/M-2.469 – HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE
2° GRAU EM FAVOR DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS - CREDICITRUS. 4) R.69/M-2.469
– HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE 3° GRAU EM
FAVOR DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS - CREDICITRUS 5) R.70/M-2.469 – HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE 4° GRAU EM FAVOR DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS
- CREDICITRUS. 6) R.71/M-2.469 – HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE 5° GRAU EM FAVOR DA COOPERATIVA
DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS - CREDICITRUS.
7) R.72/M-2.469 – HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE
6° GRAU EM FAVOR DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS - CREDICITRUS. 8) R.73/M-2.469
– HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE 7° GRAU EM
FAVOR DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS - CREDICITRUS. 9) R.74/M-2.469 – HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE 8° GRAU EM FAVOR DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS CREDICITRUS. 10) R.75/M-2.469 – HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE 9° GRAU EM FAVOR DA COOPERATIVA
DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS - CREDICITRUS.
11) AV.76/M-2.469 –AJUIZAMENTO DE AÇÃO – TRATA-SE
DE AVERBAÇÃO DE AÇÃO, TENDO COMO EXEQUENTE A COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA E EXECUTADO SERGIO MIGUEL FERNANDES. 12)
AV.77/M-2.469 –AJUIZAMENTO DE AÇÃO – TRATA-SE
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DE AVERBAÇÃO DE AÇÃO, TENDO COMO EXEQUENTE
A COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA E
EXECUTADOS SERGIO MIGUEL FERNANDES E JOAO
MIGUEL FERNANDES. 13) R.79/M-2.469 – HIPOTECA
– HIPOTECA CEDULAR DE 11° GRAU EM FAVOR DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS
– CREDICITRUS. 14) R.80/M-2.469 – HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE 12° GRAU EM FAVOR DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS – CREDICITRUS. 15) R.81/M-2.469 – HIPOTECA – HIPOTECA
CEDULAR DE 13° GRAU EM FAVOR DA COOPERATIVA
DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS – CREDICITRUS.
16) R.85/M-2.469 – HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR
DE 14° GRAU EM FAVOR DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS – CREDICITRUS. 17)
R.93/M-2.469 – HIPOTECA – HIPOTECA CEDULAR DE 14°
GRAU EM FAVOR DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS – CREDICITRUS. 18) AV.95/M-2.469
–AJUIZAMENTO DE AÇÃO – TRATA-SE DE AVERBAÇÃO
DE AÇÃO, TENDO COMO EXEQUENTE A COOPERATIVA
DE CRÉDITO CREDICITRUS E EXECUTADOS CELSO
MIGUEL FERNANDES E OUTROS. 19) AV.96/M-2.469 –
AJUIZAMENTO DE AÇÃO – TRATA-SE DE AVERBAÇÃO
DE AÇÃO, TENDO COMO EXEQUENTE A COOPERATIVA
DE CRÉDITO CREDICITRUS E EXECUTADOS CELSO
MIGUEL FERNANDES E OUTROS. 20) AV.97/M-2.469 –
PENHORA – TRATA-SE DE PENHORA SOBRE 100% DO
IMÓVEL, TENDO COMO CREDORA A COOPERATIVA DE
CRÉDITO CREDICITRUS. 21) AV.98/M-2.469 –PENHORA
– TRATA-SE DE PENHORA SOBRE 100% DO IMÓVEL,
TENDO COMO CREDORA A COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTIORES DE SÃO PAULO - COOPERCITRUS. 22) AV.102/M-2.469 –PENHORA – TRATA-SE DE PENHORA SOBRE 33,33% DO IMÓVEL, TENDO
COMO CREDORA A COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE
ADAMANTINA. TERCEIROS INTERESSADOS:- Ficam desde já devidamente intimados todos os terceiros interessados,
sendo: SERGIO MIGUEL FERNANDES, CPF 018.535.02839, JOÃO MIGUEL FERNANDES, CPF 025.679.96-77,
IDALINA DE FATIMA FERNANDES, CPF 062.327.208-30,
CELSO MIGUEL FERNANDES, CPF 025.679.568-16,
MARIA APARECIDA FERNANDES SOLER, RG 19.929.247
SSP/SP, SERGIO ANTONIO SOLER DE OLIVEIRA, CPF
025.861.368-88, SANDRA DOS SANTOS GAUDIOZO FERNANDES, CPF 277.733.688-13, ANITA GAUDIOZO, CPF
070.453.508-48, ORLANDO PINATTI, CPF 130.699.348-20,
INES CATAN PINATTI, CPF 246.572.738-92, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCTRUS – CREDICITRUS, CNPJ 54.037.916/0001-45, COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO –
COOPERCITRUS, CNPJ 45.236.791/0001-91, BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO S/A, CNPJ 61.411.633/0001-87.
CONDIÇÕES DE VENDA: A íntegra das condições de venda
encontra-se publicado no Portal de Leilões com acesso através do endereço eletrônico www.arremateleilao.com.br
Caso os exequentes, executados, cônjuges e 3°s interessados não sejam encontrados, notiﬁcados ou cientiﬁcados,
por qualquer motivo, das datas de Leilão Eletrônico, quando
da expedição das respectivas notiﬁcações, valerá o presente Edital como notiﬁcação. Publicado e aﬁxado na sede do
Orgão, bem como no sítio eletrônico: www.arremateleilao.
com.br
Esclarecimentos: Diretamente na 2ª Vara Cível da Comarca
de Adamantina/SP ou através do e-mail arremateleilao@arremateleilao.com.br : telefones (18) 3351-3634 (18) 996563634 (VIVO) (11) 9455-4466 (TIM).Faça o seu cadastro e dê
seu lance agora mesmo via internet.
A íntegra do Edital encontra-se publicado no Portal de Leilões conforme Art.887 § 2º do CPC com acesso através do
endereço eletrônico www.arremateleilao.com.br
Arremate Leilão – Gestora de Leilões Judiciais / José Ricardo Ferreira– Leiloeiro Oﬁcial - Jucesp: 800
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São José do Rio Preto, quinta-feira
18 de fevereiro de 2021

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 6665, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021.
DESIGNA, os servidores DANATHIELLE LOUISE MOITIM, AILTON
ANGELO BERTONI, MAIRA MENEZES GUIDUCCI e MARCOS CARDOSO
DA SILVA, para composição de GRUPO DE TRABALHO, visando à
realização de estudos sobre as legislações da Câmara Municipal.

VER. PEDRO ROBERTO GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

EMPRO
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo de Dispensa nº 778/2021
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMPRO)
CONTRATO N° 002/2021.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
CONTRATADA: AUDITÉCNICA AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DE
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2020, com observância as normas proﬁssionais do auditor independente estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, pelo
Instituto Brasileiro de Auditores Independentes – IBRACON,
e pela Comissão de Valores Mobiliários – C.V.M.
VALOR GLOBAL: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de fevereiro de
2021
São José do Rio Preto/SP, 17 de fevereiro de 2021. Angelo
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

Jornal

Editais de
PROCLAMAS

