
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 5.196 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

DivulgaçãoGuilherme BATISTA

Rio Preto terá voo direto 
para BH a partir de abril
Segundo a Azul, as operações serão 

cumpridas com as aeronaves modelo ATR 
72-600, para 70 clientes, e acontecerão 
diariamente. O voo deve decolar 21h25 
da capital mineira, chegando às 23h05 

Microempreendedores em Rio Preto 
mais que dobram em quatro anos

ECONOMIA

Segundo dados do Simples 
Nacional, do Ministério da Fa-
zenda, o número de MEIs (Mi-
croempreendedor Individual) no 
município saltou de 18.734 em 
fevereiro de 2017 para 38.888 
em janeiro deste ano, mais que 
dobrando. A tendência é de que 
o número siga subindo durante 
a pandemia. Casos como de 
Érika Alessandra De Angelo, 
que trabalha com a revenda de 
produtos orgânicos e pretende 
registrar em breve sua MEI nos 
próximos dias.          Pág.A2

Edinho pede urgência em 
projeto de R$ 53 mi para Saúde

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) encaminhou em regime 
de urgência projeto visando 
disponibilizar R$ 53 milhões 
para a Secretaria de Saúde. Os 

recursos seriam disponibilizados 
através de repasses realizados 
pelo Governo Federal. O projeto 
foi protocolado na Câmara de Rio 
Preto nesta quinta-feira. Pág.A3

Licitação do lixo abre envelopes 
com 14 empresas na disputa

LIMPEZA PÚBLICA
Fabricio Marques SPATTI

QUARESMA Período anima peixarias, que vêm na venda de carne branca uma ótima oportu-
nidade para aumentar o faturamento; setor espera alta de até 15% no consumo.  Pág.A2

Pág. A3

Lixo descartado na 
rua entope bueiro e 

gera despesa,
 diz secretário

Com a redução, a Dibea já 
suspendeu a realização do pro-
jeto de castração nos bairros, 
realizados através de castramó-
vel contratado no ano passado. 
A redução no orçamento finan-
ceiro para o ano de 2021 chega 
a 40,67%.   Pág.A3

Orçamento do 
Dibea tem corte de 
40% e suspende 

castração

Homem é espancado 
em casa na Vila Itália
Ao chegarem ao local, na Vila 

Italia, policiais militares encon-
traram a vítima, um ajudante de 
pintor de 47 anos, já recebendo 
os primeiros socorros da equipe 

do Samu. Uma mulher que mora 
no mesmo lugar disse que ao 
chegar em casa viu quando qua-
tros pessoas agrediam a vítima 
com pauladas.  Pág.A4

Mostra dElas 
abre inscrições 
para oficinas 
em março

Festival fará debates 
online neste sábado 
sobre corpo e dança

na região. Já em Rio Preto, os voos sairão 
às 5h30 para chegar em Belo Horizonte 
às 7h10.  Com esse voo, conhecido como 
pernoite, os rio-pretenses poderão ir e 
voltar no mesmo dia.        Pág.A2

Erika, trabalha com orgânicos

6 DIAS
Esse é o tempo 
que um jovem 
que saiu da 
Fundação Casa 
ficou solto antes 
de ser preso, 
agora com 18 
anos, com uma 
arma. Pág.A4
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LBV entrega 
kit escolar a 
150 crianças 
na terça-feira
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Rio Preto terá voo direto 
para BH a partir de abril

Microempreendedores em Rio Preto 

na região. Já em Rio Preto, os voos sairão 
às 5h30 para chegar em Belo Horizonte 
às 7h10.  Com esse voo, conhecido como 
pernoite, os rio-pretenses poderão ir e 
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AEREO

Rio Preto terá voo direto 
para BH a partir de abril

A Azul Linhas Aéreas con-
firmou que São José do Rio 
Preto terá voos direto para o 
Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte, em Confins, a partir 
do dia 4 de abril.

Segundo a Azul, as opera-
ções serão cumpridas com as 
aeronaves modelo ATR 72-600, 
para 70 clientes, e acontecerão 
diariamente. O voo deve deco-
lar 21h25 da capital mineira, 
chegando às 23h05 na região. 
Já em Rio Preto, os voos sairão 
às 5h30 para chegar em Belo 
Horizonte às 7h10.  Com esse 

voo, conhecido como pernoite, 
os rio-pretenses poderão ir e 
voltar no mesmo dia para sua 
cidade e terão a possibilidade 
de se conectar para cerca de 
30 cidades que são ligadas pela 
Azul a partir de BH.

Essa a primeira nova linha 
que começará a operar em 
2021. As últimas atualizações 
foram na segunda quinzena do 
mês de dezembro, com voos 
diretos para a Região Nordeste: 
Porto Seguro, Maceió, Recife 
e Natal. A Azul não confirmou 
se há previsão de que outras 
novas linhas passem a operar 
em Rio Preto.

Vinicius LIMA 

Rio Preto terá voo direto 
para BH a partir de abril

voo, conhecido como pernoite, 
os rio-pretenses poderão ir e 
voltar no mesmo dia para sua 
cidade e terão a possibilidade 
de se conectar para cerca de 
30 cidades que são ligadas pela 

Essa a primeira nova linha 
que começará a operar em 
2021. As últimas atualizações 
foram na segunda quinzena do 
mês de dezembro, com voos 
diretos para a Região Nordeste: 
Porto Seguro, Maceió, Recife 

Voos serão diários, ida e 
volta, pela empresa Azul 
Linhas Aéreas

ECONOMIA

Número de microempreededores 
mais que dobra em quatro anos

O número de microempre-
endedores em São José do 
Rio Preto vem crescendo ano 
após anos. Segundo dados do 
Simples Nacional do Ministério 
da Fazenda, o número de MEIs 
(Microempreendedor Individual) 
no município saltou de 18.734 
em fevereiro de 2017 para 
38.888 em janeiro deste ano, 
mais do que dobrando.

Só no período da pandemia, 
entre março do ano passado 
e janeiro, foram 5.852 MEIs 
abertas. O número em 2020 
representa uma queda em re-
lação a 2019, quando foram 
abertas 6.684 MEIs. Em 2018, 
o número de aberturas foi de 
1.856 e em 2017 foi de 3.768.

“A maioria dos microempre-
sários começou por necessi-
dade de fechar as contas após 

perder o emprego. Por esse mo-
tivo, diferentemente de quem 
tem uma ideia e se planejou 
para abrir um negócio, essa 
pessoa deve ficar atenta sobre 
o que pode ser englobado em 
uma MEI, para não correr risco 
de emitir uma nota fiscal ilegal”, 
afirmou Rodrigo Uliana, coorde-
nador de negócios educacionais 
do Senac Rio Preto.

De acordo com Uliana, o 
grande desafio para quem ini-
ciou na pandemia é fazer com 
que o negócio dure a longo pra-
zo. “Muitos microempresários 
acabam tendo que fechar em 
médio prazo. É essencial que 
a pessoa tenha conhecimento 
administrativo para que o negó-
cio prospera. No Senac, desde 
os que querem aprender mais 
sobre finanças e logísticas, até 
pessoas que buscam aprender 
a mexer a Excel”, comentou.

A tendência é de que o 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

número de MEIs siga subindo 
durante a pandemia. É o caso 
de Érika Alessandra De Ângelo, 
que trabalha com a revenda de 
produtos orgânicos e pretende 
registrar em breve sua MEI. 
“Comecei por necessidade 
mesmo no mês de maio do ano 
passado. No início, eu vendia 
apenas café, mas depois fui 
fazendo cooperativas com as 
famílias que produziam e con-
segui aumentar o catálogo de 
produtos”, afirmou.

Atualmente, Érika tem parce-
ria com 18 famílias que cultivam 
alimentos em sítios e uma car-
tela de quase 200 clientes. “Eu 
não tenho terras para plantar e 
essas famílias não conseguiam 
vender, então nós nos ajudamos. 
Já tive uma barraquinha em um 
ponto para vender ovo, mel, ge-
leia, café, entre outros, mas hoje 
eu consigo sobreviver só com o 
delivery”, comentou.Érika Alessandra De Ângelo, que trabalha com a revenda de produtos orgânicos e 

pretende registrar em breve sua MEI

Divulgação

EMPREGO

Balcão tem 757 pessoas 
com deficiência empregadas

O Balcão de Empregos da 
Prefeitura de Rio Preto, serviço 
gratuito oferecido pela Secreta-
ria do Trabalho e do Emprego, 
é uma importante ferramenta 
para trabalhadores em busca 
de oportunidade e empresas 
contratantes. Com média de 
250 vagas anunciadas diaria-
mente nos últimos três meses, o 
Balcão também oferece acolhi-
mento diferenciado para vagas 
especiais, como as destinadas 
a PCDs (Pessoas com Defici-
ência). Além do atendimento 
presencial qualificado, o sistema 
de cadastro registra a condição 
do candidato PCD.

Em 2020, o programa Em-
prego Apoiado registrou 364 
usuários em busca de opor-
tunidade, dos quais 34 foram 
inseridos no mercado de traba-
lho. Ao todo, 757 usuários do 
programa estão empregados. O 
programa mantém um cadastro 
de 154 empresas parceiras na 
contratação de PCDs.

Das 423 vagas divulgadas 
nesta quinta-feira (18), sete são 
para esse público: ajudante de 
carga e descarga vaga exclusiva 
pcd (1); banco de talentos porta-
dores de necessidades especiais 
- pcd (4); e promotor de vendas 
pcd (banco de talentos) (2).

Desde dezembro de 2018 
(quando o sistema foi atuali-

zado) até hoje, mais de 850 
oportunidades foram ofertadas 
a candidatos PCDs. Atualmente, 
108 pessoas desse perfil estão 
com currículo ativo no Balcão.

“Para atender a necessidade 
do mercado contratante e dos 
profissionais é preciso trabalhar 
em parceria e sintonia, por se 
tratar de situações muito es-
pecíficas”, explica o assessor 
da Secretaria do Trabalho e do 
Emprego, Marcelo Arantes.

A Lei 8.213/1911, a cha-
mada Lei de Cotas, promove 
inclusão no mercado de trabalho 
ao determinar a contratação de 
profissionais PCDs ou reabilita-
dos pela Previdência Social por 
empresas que tenham a partir 
de cem funcionários. A reserva 
de vagas para esse público varia 
de 2% a 4%, de acordo com a 
proporção total de funcionários; 
e o seu não-cumprimento é 
punível com multa.

Uma das parcerias para 
cumprimento dessa legislação 
é feita com a Secretaria dos 
Direitos e Políticas para Mulher, 
Pessoa com Deficiência, Raça e 
Etnia, responsável pelo progra-
ma Emprego Apoiado. Criado em 
2012, o departamento oferece 
orientação, encaminhamento, 
acompanhamento aos candida-
tos, inclusive após contratação, 
e realiza pré-triagem de perfil 
profissional buscado pelo con-
tratante.

Da REDAÇÃO 

CARNE BRANCA

Quaresma anima venda em peixarias 
e setor espera alta de até 15%

A quaresma teve início nesta 
semana com a Quarta-feira de 
Cinzas. Neste período, é comum 
que católicos abdiquem do 
consumo de carne vermelha até 
a Páscoa. Assim a demanda e 
o consumo por carne branca, 
entre elas peixe, tende a au-
mentar.

A vendedora autônoma Da-
lila de Oliveira Martins afirmou 
que já está se preparando para 
o aumento na procura. Ela co-
meçou a empreender no ano 
passado e atualmente vende 60 
kg de peixe por mês, com uma 
cartela de mais de 50 clientes. 
“Estou trabalhando com uma 
possibilidade de aumento de 
15% a 20%. O meu carro-chefe 
é a tilápia e ultimamente tem 
aumentado a procura de clien-
tes querendo comprar o peixe 
inteiro para assar”, afirmou.

Augusto Chaves Cardoso 
Martins é proprietário peixaria 
Santa Marcelina na Vila Ercí-
lia em Rio Preto e espera um 
aumento tímido em 2021. 
“Sempre aumenta, mas no 
meu caso acredito que não seja 
mais o mesmo crescimento que 
antigamente. A maioria dos que 
compram para seguir a risca a 
tradição de comer apenas carne 
branca são os mais idosos, mas 
tenho visto a cada ano menos 

pessoas fazendo isso. Além dis-
so, temos que levar em conta 
a pandemia e a inflação, que 
acabou encarecendo o produto”, 
comentou.

A rede de supermercados Su-
per Muffato, que possui quatro 
unidades em Rio Preto, informou 
que espera um aumento de 8% 

a 12% nas vendas. “No varejo a 
expectativa é sempre de aumen-
to superior a 10%. Por ser uma 
tradição religiosa, as pessoas 
acabam procurando mais peixes 
neste período, sendo a tilápia a 
mais procurada na quaresma”, 
afirmou Edvaine Mauloni, geren-
te da unidade do Damha.

Vinicius LIMA

Ainda segundo Mauloni, ba-
calhau salgado e outros conge-
lados também costumam vender 
mais na quaresma. A mudança 
de hábito ainda impacta o con-
sumo de outros produtos, como 
azeite de oliva, azeitonas, leite 
de coco, temperos diversos e 
vinhos.

Guilherme BATISTA

Augusto Chaves, dono de peixaria, espera aumento, porém mais tímido que ano passado
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MENOS RECURSOS

Licitação do lixo tem 
14 empresas na disputa

A Comissão de Licitação 
da Prefeitura de Rio Preto 
recebeu a documentação de 
habilitação de 14 empresas 
que disputam os 3 lotes do 
processo para a implantação e 
operação de conjunto de ser-
viços relativos a manutenção 
da limpeza de vias públicas, 
coleta, tratamento e destino 
final de resíduos sólidos no 
município.

De acordo com o depar-
tamento 12 empresas estão 
disputando o Lote 01, três 
empresas disputando o Lote 
02 e seis empresas disputam 

o Lote 03.
Ainda segundo a Comissão 

de licitação, a documentação 
foi juntada ao processo e, 
devido ao volume de documen-
tos, a previsão é de o envio 
seja realizado até a próxima 
segunda-feira, dia 22, para a 
Secretaria do Meio Ambiente 

Thiago PASSOS

BRUNO

Edinho pede urgência na 
liberação de R$ 53 mi

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) encaminhou em regime 
de urgência projeto visando 
disponibilizar pouco mais de R$ 
53 milhões para a Secretaria 
de Saúde. Os recursos seriam 
disponibilizados através de re-
passes realizados pelo Governo 
Federal.

Em sua justificativa, o pre-
feito ressalta que no ano pas-
sado ocorreram “transferên-
cias substanciais de recursos 
vinculados ao enfrentamento 
da pandemia do Coronavírus – 
COVID-19, pelo Ministério da 
Saúde”, cujas ações continuam 
em desenvolvimento no ano de 
2021, tais como manutenção 
dos leitos de UTI contratados; 
aquisição de medicamentos do 
Componente Básico da Assis-
tência Farmacêutica utilizados 
no âmbito da saúde mental em 
virtude dos impactos sociais 
ocasionados pela pandemia 
da COVID-19; atenção às pes-
soas com obesidade, diabetes 
mellitus ou hipertensão arte-
rial sistêmica no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde, no 
Sistema Único de Saúde, no 
contexto da Emergência em 
Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) decorrente da 
pandemia do novo Coronavírus; 
ações no âmbito do Programa 
Saúde na Escola; aquisição de 
insumos e equipamentos de 

proteção individual (EPI) para 
o enfrentamento da pandemia 
do Coronavírus – COVID-19 e 
contratação de serviços comple-
mentares aos SUS nas Unidades 
de Saúde do Município, além da 
contratação dos demais serviços 
necessários para o enfrenta-
mento da pandemia.

O projeto foi protocolado 
na Câmara de Rio Preto nesta 
quinta-feira. Edinho destaca 
que a proposta visa oficializar 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

Orçamento do Dibea cai 40% e 
serviço de castração é suspenso

A prefeitura de Rio Preto re-
duziu o orçamento financeiro da 
Diretoria de Bem-Estar Animal 
(Dibea) para o ano de 2021, os 
cortes chegam a 40,67%.

No ano passado o órgão 
contou com R$ 2.670.000 
para a realização das ações 
de combate aos maus tratos, 
bem-estar animal e serviços 
de castrações. Já para 2021 
o valor disponibilizado pela 
administração municipal foi de 
R$ 1.585.000.

Com a redução, a Dibea já 
suspendeu a realização do pro-
jeto de castração nos bairros, 
realizados através de castramó-
vel contratado pela Prefeitura 
no ano passado. A Clinica Vete-
rinária Ricardo assinou contrato 
para a realização de 4 mil pro-
cedimentos cirúrgicos durante 
o período de 12 meses que se 
encerra no próximo dia 21.

Entre os meses de setem-
bro, outubro e novembro foram 
castrados 1.006, 955 e 894 
animais respectivamente. Na 
última semana, entre os dias 8 
e 12 foram castrados 865 cães 
e gatos, totalizando 3.720 ani-
mais em quatro etapas do pro-
jeto de castração nos bairros.

De acordo com o veteriná-
rio Ricardo de Almeida Souza, 
responsável pela empresa, o 
contrato para a realização de 

mais 4 mil castrações foi renova-
do, mas a pedido da Dibea ainda 
não foram agendadas novas 
ações em Rio Preto.

Atualmente a Dibea pos-
sui contrato com a empresa 
Biotecnologia Aplicada que 
oferece apoio e suporte as 
atividades do órgão, o custo 
anual é de R$ 365 mil. Através 
da parceria os animais resgata-
dos em ações de maus tratos 
ou aqueles que precisam de 
atendimento, pertencentes às 
famílias de baixa renda são 
encaminhados para o Hospital 
Veterinário da Unirp.

O custo anual para a ma-
nutenção de cinco veterinários 
e cinco auxiliares totalizam R$ 
570 mil em convênio com a Fun-
farme. Já o salário da diretora e 
do motorista, pagos diretamente 
pela Prefeitura, totalizam R$ 
160 mil anuais.

No inicio da tarde desta quin-

Thiago PASSOS

PARA SAÚDE

a transferência de recursos 
do Ministério da Saúde para 
aquisição de equipamentos, 
além de recursos para refor-
mas em Unidades de Saúde 
do Município, como também 
transferência para custeio das 
diversas ações realizadas pelo 
Município, destacando que o 
incremento orçamentário é de 
suma importância para a con-
tinuidade dos processos vincu-
lados às ações que originaram 

Prefeito Edinho encaminhou ontem projeto para a Câmara de Rio Preto

tais transferências.
“Tal solicitação está em 

conformidade com a orientação 
do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, no sentido de que 
as alterações orçamentárias 
sejam feitas por lei específica. 
Dessa forma, solicitamos aos 
nobres Edis, integral apoio na 
apreciação, discussão, votação 
e aprovação do projeto, em 
regime de urgência”, destaca 
Edinho.

Divulgação

Thiago PASSOS

Lixo entope bueiros
Em anos anteriores a preocupação do governo municipal, 

em período chuvoso, era com as reclamações da população 
por causa do elevado número de buracos que se formava pelos 
quatro cantos da cidade. Agora, devido ao recapeamento que 
abrangeu vários bairros da cidade, o secretário de Serviços Ge-
rais, Ulisses Ramalho (foto), informou que as reclamações caíram 
devido a malha viária está em boas condições. A preocupação 
agora, segundo ele, é com o mato que cresce rápido, entulho 
descartado pela população em locais inadequados e também 
com o entupimento de bueiros.

Culpada
Se não fosse a falta de 

consciência da população, 
as despesas da Prefeitura 
com a manutenção da cida-
de estariam num patamar 
positivo. Os bueiros só ento-
pem porque a população joga 
objetos nas ruas e também 
é responsável por descartar 
entulho em local inadequado 
que, além de criar despesa 
para a Prefeitura, contribui 
com a proliferação de escor-
piões e com a do mosquito 
transmissor da dengue.

Punição aos sujões 
Projeto de lei que tramita na Câmara tem o objetivo de dis-

ciplinar o descarte correto de máscaras utilizadas para evitar 
a contaminação pela covid-19. A proposta do vereador Pedro 
Roberto Gomes (Patriota, foto) obriga que as pessoas não de-
positem máscaras junto ao lixo comum para evitar, por exemplo, 
a contaminação dos trabalhadores que atuam na coleta do lixo, 
na triagem de recicláveis e no manejo de resíduos sólidos. O 
projeto proíbe ainda o descarte do material nas ruas, comum na 
cidade.  Se a proposta for aprovada pelo plenário e sancionada 
pelo governo, o valor da multa para punir os sujões será definida 
pelo Executivo.

Tempo
O tempo é o senhor da ra-

zão! Como o tempo não para, 
tudo se ajusta ao passar dois 
dias. Isso pode se aplicar na 
política quando o represen-
tante que esteja no poder 
não corresponda as expec-
tativas de campanha. Devido 
ao desempenho claudicante 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), já tem eleitor 
pensando o que vai fazer 
num eventual segundo turno 
entre Bolsonaro e Lula da 
Silva (PT). Calma, gente!

Extremismo
A experiência tem mostra-

do que o extremismo, seja de 
direita ou de esquerda, tem 
que ter o mínimo espaço 
possível de representantes 
no Executivo e no Legislativo. 
Afinal, se é democracia, não 
pode impedir que esse tipo 
de indivíduo concorra a cargo 
eletivo, no entanto, o eleitor, 
bem informado, saberá dis-
tinguir o joio do trigo ao usar 
a sabedoria para eliminar o 
extremismo ao depositar o 
voto na urna eletrônica.

Reeleição
A reeleição para presiden-

te da República já mostrou 
que é prejudicial ao bom 
andamento da governabilida-
de do Brasil. Começou com 
Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB), depois com a dupla 
petista Lula da Silva/Dilma 
Rousseff e agora com Jair 
Bolsonaro (sem partido). Nem 
bem o dito cujo se sentou na 
cadeira de presidente, está 
governando pensando em se 
reeleger em 2022. Agindo 
assim, não pode dar certo!

Malfeitos
Como a operação Lava 

Jato trouxe à tona malfeitos 
praticados por um grupo de 
políticos, despertou revolta 
na população, que tentou 
dar uma guinada radical nas 
eleições de 2018, elegendo 
extremistas de direita como 
resposta ao petismo. O resul-
tado negativo chegou do outro 
lado da moeda, o exemplo é 
o extremista Daniel Silveira 
(PSL-RJ), preso pela Polícia 
Federal por praticar ato nocivo 
à democracia.

Resultado
O número de casos de 

infectados por covid-19 con-
tinua elevado em Rio Preto. 
Dados divulgados pela Prefei-
tura mostrou que de quarta 
para quinta-feira, em 24h, 
mais 206 pessoas testaram 
positivo. Cinco morreram! 
Agora, parte desses infec-
tados poderá necessitar de 
internação. Será que as me-
didas restritivas servem para 
reduzir as contaminações? O 
resultado da festa carnava-
lesca ainda está por chegar!

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

O vereador Bruno Moura 
(PSDB) segue inovando em seu 
primeiro mandato na Câmara 
de Rio Preto. Depois de grafitar 
as paredes de seu gabinete, o 
parlamentar agora é o primeiro 
a aderir a plataforma Tem meu 
Voto, disponível nas platafor-
mas Google Play e na Apple 
Store.

Inspirada no Tinder, apli-
cativo de relacionamentos, 
a plataforma inicialmente foi 
criada para ajudar o eleitor a 
escolher candidatos a deputa-
dos estaduais, deputados fede-
rais e senadores dos Estados e 
do Distrito Federal mostrando 
quais são aqueles que mais se 
aproximam de suas ideias, ou 
seja, apresenta com quais po-
líticos o eleitor “dá match”. De 
acordo com Moura o objetivo 
é oferecer maior integração da 
população durante seu man-
dato. “Estamos implantando 
para que a população possa 
acompanhar de perto nosso 
trabalho, hoje mantemos ain-
da o Whatsapp como veículo 
de comunicação direto com o 
gabinete e estamos aderindo 
ao aplicativo Tem Meu Voto”, 
destacou o parlamentar.

Ainda segundo Moura, o 
aplicativo fornece a experiência 
para o munícipe acompanhar 
o desempenho parlamentar, 
notificar problemas, opinar 
sobre votações na Câmara e 
checar o status de projetos 
de lei. “É a primeira vez que 
um vereador na Câmara de 
Rio Preto e está realizando 
essa integração da tecnologia 
com a política municipal para 
aumentar o empoderamento 
cívico dos munícipes, a ideia é 
usar a tecnologia a favor de um 
mandato transparente e sério 
para a nossa cidade”, concluiu.

Vereador adere 
a aplicativo 
para contato 
com eleitor

Thiago PASSOS

Divulgação

ta-feira, a vereadora Claudia De 
Giuli (MDB) utilizou seu perfil no 
Facebook para informar seus se-
guidores que estava reunida com 
a servidora da secretaria de Pla-
nejamento, Sandra Tobia, para 
“entender melhor os tramites 
do Orçamento da Dibea 2021”.

“Eu fui nessa reunião no 
Planejamento para entender 
onde está o dinheiro, e agora 
eu vou sentar com o secretário 
Orlando Bolçone na terça-feira 
para pedir pra ele fazer a suple-
mentação necessária, que existe 
interesse em renovar é logico 
que existe, mas agora temos que 
correr atrás de verba”, afirmou 
a vereadora.

Através de sua assessoria 
de imprensa a secretaria de 
Saúde informou a quantidade 
de animais castrados na última 
semana e se limitou a dizer que 
“ainda não há previsão para 
outra ação”.

Serviço de castração feito pelo Dibea está suspenso 
devido a cortes no orçamento

ABERTURA

que irá emitir parecer.
Nesta etapa, os técnicos 

analisam a regularidade jurídica 
e fiscal, além da prova de quali-
ficação técnica para a execução 
dos serviços. Só isso, serão 
abertos os envelopes contendo 
as propostas financeiras das 
empresas habilitadas.

Fabricio Marques SPATTI
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TRÂNSITO

Três acidentes foram re-
gistrados em Rio Preto com 
vítimas que tiveram lesões 
graves.

O primeiro acidente que 
aconteceu na segunda-feira 
(15) mas só foi registrado 
nesta quinta-feira (18). Um 
eletricista de 48 anos cami-
nhava com a filha de 22 anos 
pela Avenida Elias Tarraf no 
Mini Distrito Adail Vetoraz-
zo por volta das 19h30 da 
noite quando foi atropelado 
por uma moto. O eletricista 
fraturou a perna esquerda. O 
motoqueiro sofreu convulsões 
e teve os dentes quebrados.

Tanto o eletricista quanto 
o motoqueiro foram socorri-
dos pelo Samu – Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia e levado ao UPA – Unidade 
de Pronto Atendimento do 
Santo Antônio.

Em outro acidente, um jo-
vem de 18 anos estava cami-
nhando pela Avenida Doutor 
Nelson Pires de Albuquerque 
no bairro Luz da Esperança 
por volta da 0h desta quinta-
-feira (18) quando foi atingido 
por uma moto. Segundo a 
vítima o motoqueiro caiu mas 
rapidamente subiu na moto 
e fugiu. O jovem teve fratura 
exposta na perna esquerda 
sendo socorrido e levado para 
a Santa de Casa de Rio Preto.

O terceiro acidente regis-
trado foi na Rua Antônio de 
Godoy às 10h25 da manhã 
da quarta-feira (17) no bairro 
Universitário. Policiais mili-
tares foram acionadas para 
atender a ocorrência. Uma 
vendedora de 38 anos estava 
trafegando pela via com sua 
moto Honda quando foi sur-
preendida por um veículo que 
estava saindo do estaciona-
mento de uma clínica e não 
percebeu a aproximação da 
mulher na moto provocando a 
batida fazendo com que a víti-
ma caísse no chão.   A mulher 
que está grávida foi socorrida 
e levada à Santa Casa, porém 
não foi informado as lesões 
da vítima.

Acidentes 
deixam vítimas 
graves; entre 

elas uma grávida
Janaína PEREIRA 

DALILA DIAS RIBEIRO, natural 
de Palestina/SP ,faleceu aos 88 
anos de idade. Era casada com Sr. 
Deraldo Roberto Ribeiro e deixa 
os fi lhos Carla Roberta e Carlos 
Roberto. Foi sepultada no dia 
18/02/2021 às 13:00, saindo seu 
féretro do velório da Vila Toninho 
para o cemitério São João Batista.

 ANA MARIA DE CARVALHO, 
natural de Fernandópolis/SP 
,faleceu aos 71 anos de idade. 
Era divorciada e deixa os fi lhos 
Sandra Regina, Rita de Cássia 
(falecida), Eder Junior Possari, 
Odair José e Graciele Cristina. 
Foi sepultada no dia 18/02/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do 
velório da Vila Toninho para o 
cemitério São João Batista.

OLGA BORTOLAIA BATISTA, 
natural de Olímpia/SP ,faleceu 
aos 97 anos de idade. Era viúva 
do Sr. Ernesto Batista e deixa os 
fi lhos Maria Deise e José Carlos. 
Foi sepultada no dia 18/02/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para 
o cemitério da Ressurreição.

  FALECIMENTOS

Jovem recém saído da Fundação Casa 
é preso com arma em Bady Bassitt

Um jovem de 18 anos foi 
preso por volta das 20h da 
noite da quarta-feira (17) por 
portar arma de fogo.  Ele já 
esteve na Fundação Casa onde 
cumpria medida socioeducativa 
por atos infracionais de tráfico 
e porte de droga, e ameaça e 
tinha saído no dia 12 de feverei-
ro porque completou 18 anos.

De acordo com informações 
da Polícia Militar o jovem foi 
abordado  na Avenida Marginal 
em um carro que além dele 
estavam mais três pessoas, 
sendo um casal e uma criança.

Em revista no veículo os po-
liciais encontraram um revólver 
calibre 32 com três munições 
intactas. Questionado ele disse 
a PM que a arma era dele.  O 
casal e a criança foram libe-
rados. O jovem foi preso por 
porte ilegal de arma de fogo e 
permanecerá a disposição da 
justiça.

Janaína PEREIRA  
redacao@dhoje.com.br
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CRIMINE

Arma foi apreendida, jovem saiu da Fundação casa dia 12 passado

A PAULADAS PROCURADO

Homem é espancado dentro 
de barraco na Vila Itália

Um homem foi agredido 
dentro de casa na favela da 
Vila Itália em Rio Preto. Se-
gundo informações do boletim 
de ocorrência, o caso aconte-
ceu por volta das 19h desta 
quarta-feira (17).

Policiais Militares foram 
acionados para atender um 
chamado de que uma pessoa 
estava sofrendo agressões ge-
neralizadas. Ao chegar no en-
dereço, um ajudante de pintor 
de 47 anos estava recebendo 
os primeiros socorros por uma 
viatura do Samu – Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia já estava no local.

O homem foi levado pela 
equipe do resgaste até a UPA 
– Unidade de Pronto  Atendi-
mento na Zona Norte - com 
fraturas no punho, mão e 
perna esquerda.

Segundo a PM, uma mu-
lher de 45 anos que mora no 
mesmo lugar disse que ao 
chegar em casa viu quando 
quatros pessoas agrediam a 
vítima com pauladas, nesse 
momento começou a gritar 
por socorro e os agressores 
fugiram em seguida. A vítima 
e a testemunha relataram que 
desconhecem os agressores e 
nem o que motivou as agres-
sões.

O caso foi registrado na 

Janaína PEREIRA 

Central de Flagrantes  como 
lesão corporal e será investiga-
do pelo Distrito Policial da área, 
até o momento os agressores 
não foram localizados e nin-
guém foi preso.

PM captura foragido da 
Justiça durante ronda 

no Santo Antônio
Um servente de 28 anos  

que estava foragido da justiça 
foi capturado por policiais mili-
tares do 17° Batalhão durante 
patrulhamento de rotina no 
bairro Santo Antônio em Rio 
Preto. Segundo o boletim de 
ocorrência, os PMs passavam 
pela Rua Elisa Ferreira de 
Oliveira quando avistaram o 
homem e resolveram fazer a 
abordagem.

Nada de ilícito foi encon-
trado com ele, porém o ho-
mem tem mandado de prisão 
expedido pela Vara Criminal 
da Comarca de Rio Preto por 
furto e roubo com validade até 

19 de abril de 2024. Ele deve 
cumprir pena de seis anos, dois 
meses e 20 dias de reclusão 
em regime semiaberto.

Diante disso foi preso e 
encaminhado à carceragem da 
DEIC – Divisão Especializada de 
Investigações Criminais onde 
ficará a disposição da justiça. 
O caso foi registrado na Central 
de Flagrantes.

Janaína PEREIRA 

50 ANOS

Homem encontrado morto em casa; polícia investiga 

Um homem de 50 anos 
foi encontrado morto dentro 
de casa na Estância São Ma-
noel em Rio Preto. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, o caso aconteceu 
na Rua dos Lírios por volta 
das 20h30 desta quarta-feira 
(17).

Policiais Civis foram acio-

nados e  chegando lá uma 
viatura da Polícia Militar já 
estava no local e também uma 
testemunha que morava com a 
vítima: um ajudante de pedrei-
ro de 43 anos. A testemunha 
disse que saiu da chácara em 
torno de 5h40 da manhã para 
trabalhar e conversou com o 
homem. Quando retornou por 
volta das 18h30 entrou e viu a 
vítima caída no chão de costas 

sem vida.
O ajudante  disse ainda 

que a porta da frente estava 
fechada e a porta da sala 
também, porém não estavam 
trancadas. A testemunha então 
ligou para um primo da vítima 
que é policial militar que foi até 
a residência com a Equipe do 
Samu – Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência.

Segundo ele, a vitima sofria 

de alcoolismo e de epilepsia, 
e nos últimos dias teve vários 
ataques. Afirmou ainda que a 
vítima não tinha inimigos sendo 
uma pessoa pacata de bem.

A Equipe do Samu consta-
tou que tinha sangue na boca 
da vítima e um possível trauma 
na cabeça com sangramento. 
O caso foi registrado na Cen-
tral de Flagrantes como morte 
suspeita.

Janaína PEREIRA 

FLAGRANTE
Detido furtando picanha 

em supermercado

Um supermercado na Ave-
nida Juscelino Kubistchek de 
Oliveira no Jardim Panorama 
em Rio Preto foi furtado na 
tarde desta quarta-feira (17). 
Segundo informações do bo-
letim de ocorrência, policiais 
militares foram acionados via 
Copom  durante patrulhamento 
nas proximidades do bairro para 
comparecer no local onde fun-
cionários teriam detido o ladrão.

Chegando no local os fun-
cionários contaram a polícia 
que perceberam que o homem 
de 24 anos estava com uma 
sacola com pacotes de bolacha 
que ele tinha comprado, porém 
em sua  camiseta havia um 
volume. Os funcionários fizeram 
a revista, e constataram que 
se tratava de duas peças de 
picanha pesando 2,6 quilos  e 
também quatro embalagens de 
pastilhas.

Ainda segundo os funcioná-

rios relataram que há alguns dias 
o segurança do mercado vem 
notando a presença do homem 
com atitudes suspeitas e pas-
sou a monitorá-lo. Quando ele 
passou pelo caixa para pagar as 
bolachas notaram o volume na 
roupa. Passaram a acompanha-
-lo  na área externa do mercado 
e ao notar que estava sendo 
seguido o homem tentou fugir.

Questionado pela PM o 
homem não negou o furto 
mas também não deu nenhu-
ma justificativa do delito. Ele 
afirmou que foi somente nesta 
data que praticou o furto, nas 
outras vezes em que esteve 
no mercado negou ter furtado 
mercadorias.

Diante dos fatos ele foi preso 
em flagrante e encaminhado 
a Central de Flagrantes onde 
foi arbitrada fiança de R$1 mil 
que não foi paga. A mercadoria  
furtada foi devolvida ao super-
mercado. O caso foi registrado 
como furto.

Janaína PEREIRA 

JARDIM DAS OLIVEIRAS
Baep estoura boca de tráfico 

e prende dois jovens
Policiais do 9° Baep - Ba-

talhão de Ações Especiais da 
Polícia - em patrulhamento de 
rotina pelo bairro Jardim das 
Oliveiras em Rio Preto por volta 
das 16h40 desta quarta-feira 
(17)  avistaram dois rapazes 
na calçada na Rua Agnelo de 
Oliveira.

Ao ver a viatura da polícia um 
deles, auxiliar de almoxarifado, 
correu para dentro do imóvel 
trancando o portão, o outro 
caminhou pela calçada mas foi 
abordado metros a frente. Nada 
de ilícito foi encontrado com ele.

Questionado pelos PMs o 
jovem disse que estava com seu 
amigo na frente da residência 
e que tinha drogas no imóvel, 
motivo pelo qual o amigo correu 
para dentro. Os policiais resol-
veram entrar na casa e o jovem 
disse que o portão só abria pelo 
lado de dentro, foi quando um 
dos policiais pulou o muro e 
abriu o portão.

Na sala da casa estavam 

o pai do jovem, o amigo dele 
e mais um adolescente de 15 
anos. A polícia viu de imediato 
em cima de uma cômoda um 
pote de margarina com subs-
tâncias dentro, que se tratava 
de pequenos fragmentos de 
maconha. Ao lado estavam uma 
balança de precisão, um rolo de 
plástico filme, uma faca com 
resquícios de maconha além da 
quantia de R$ 32 em dinheiro.  
O auxiliar de almoxarifado que 
entrou correndo dentro da casa 
antes da polícia, ao ser pergun-
tado pelos PMs se tinha mais 
droga, confessou que estava 
dentro do sofá.

Em buscas encontraram 
meio tijolo de maconha dentro 
do sofá e mais alguns pedaços 
da droga enrolados em plástico 
filme. O outro jovem, também 
confessou que tinha mais dro-
ga em um espelho na sala que 
estava na parede.  Atrás do 
espelho a PM localizou mais três 
pedaços grandes de maconha. 
O jovem que está desempregado 
confessou a polícia que recebeu 

Janaína PEREIRA 

o acerto do serviço e comprou 
a droga para revender.  Já o 
auxiliar de almoxarifado afirmou 
que só vendia as drogas para 
o amigo. O pai do jovem disse 
que nada sabia das drogas 
na residência. O adolescente 
encontrado na casa disse que 
estava ali apenas para fumar um 
cigarro “palheiro”.

Diante dos fatos os dois jo-
vens foram presos em flagrante 
e encaminhados ao plantão 
policial, onde prestaram depoi-
mento e disseram que as drogas 
seriam destinadas ao tráfico. 
Eles permanecerão a disposi-
ção da justiça e responderão 
por tráfico de drogas. A droga 
foi apreendida para perícia e o 
caso foi registrado na Central 
de Flagrantes como drogas sem 
autorização ou desacordo.

Divulgação

Resgate encaminhou a vítima 
para a Upa da Zona Norte

Divulgação

Divulgação
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Infertilidade secundária: 
o problema que afeta 
muitos casais quando 
tentam engravidar do 

segundo filho

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Um casal toma a decisão de ter outro bebê, mas as tenta-
tivas não rendem o efeito esperado. Tanto a mulher quanto o 
homem começam a perceber que está mais difícil de engravidar 
pela segunda vez. Esse tipo de situação é mais comum do que 
muitas pessoas imaginam. O que acaba remetendo a uma cons-
tatação: a fertilidade não está sob o controle nem da mulher, 
nem do homem.

Enfrentar o diagnóstico de infertilidade secundária pode ser 
chocante. Ainda mais para muitos casais que facilmente engra-
vidaram do primeiro filho, às vezes até por ‘acidente’. O termo se 
refere a pais que após um ano de relações sexuais sem proteção, 
não conseguiram conceber outro filho. Consideram-se também 
aqueles que tiveram episódios de abortos recorrentes.

A infertilidade é um assunto bastante delicado, que vem se 
tornando cada vez mais presente entre casais em todo mundo. 
Os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) são assusta-
dores. Mais de 180 milhões de casais residentes em países em 
desenvolvimento sofrem de infertilidade primária ou secundária. 

Reconhecer o problema e buscar ajuda
É necessário ter certo conhecimento sobre o assunto para 

saber quando é preciso recorrer a um especialista. A solução 
pode estar em começar algum tipo de tratamento. As causas da 
infertilidade secundária são parecidas com as da infertilidade 
primária. A diferença é pelo fato de que a secundária se dá pelo 
aparecimento do problema após a primeira gestação.

É importante lembrar que as causas podem vir tanto da mulher 
quanto do homem. Somente a partir da identificação da causa 
será possível determinar o tratamento adequado. Um médico 
especializado em reprodução humana precisa ser consultado 
para investigar o que pode estar gerando a infertilidade.

As chances de engravidar vão depender do problema e do 
tipo de tratamento a ser realizado. De modo geral, casais com 
infertilidade secundária têm mais chance de engravidar do que 
os que nunca tiveram filhos.

O diagnóstico de infertilidade secundária tende a ser tardio 
e ter uma pior aceitação por parte do casal. Isso porque a difi-
culdade aparece após uma concepção já realizada pelo casal.

Um casal com histórico de doenças sexualmente transmissí-
veis deve ficar atento; mulheres com ciclos menstruais irregulares 
também precisam investigar; uma sequência de abortos espon-
tâneos deve ser um grande motivo de alerta.

Causas da infertilidade secundária na mulher
Existem inúmeras possibilidades que podem ter acontecido 

após a primeira gravidez. Nas mulheres, o problema pode estar 
relacionado a algum processo inflamatório que tenha causado 
obstrução das trompas e/ou ovários. Ainda pode ter relação com 
alterações no endométrio, problemas na ovulação, oscilações 
hormonais, entre outros.

A idade é um fator importante. Os anos mais férteis de uma 
mulher são entre 15 e 30 anos. Aos 36, quase 25% das mu-
lheres já podem ser inférteis. Acredita-se que os óvulos de uma 
mulher sofrem danos cromossômicos à medida que envelhecem. 
Quanto mais velhos os óvulos, mais danificados eles são e menos 
provável que eles sejam fecundados.

Pode também ocorrer alterações hormonais. Isso sem falar na 
endometriose, doença na qual o tecido endometrial se implanta 
a um órgão pélvico. Podendo gerar obstruções tubárias que 
impedem a concepção ou causam gravidezes ectópicas, que é 
quando o embrião se desenvolve fora do útero, geralmente na 
tuba uterina.

Cicatrizes ocultas são outra causa possível. Infecções não 
tratadas podem deixar um tecido anormal no útero. Essas 
aderências podem impedir que um óvulo fertilizado se implan-
te adequadamente ou criar cicatrizes nas trompas de falópio. 
Cirurgias, quimioterapia e radioterapia também podem afetar 
ambos os sexos.

Causa da infertilidade secundária no homem
Nos homens, a causa pode ser por doenças que geram 

alterações na morfologia e mobilidade do espermatozoide. A 
concentração reduzida de espermatozoides no sêmen, ou até 
mesmo alterações no aparelho reprodutor, impedem o transporte 
dos espermatozoides, dificultando a fecundação.

Ocasionalmente, a mudança na fertilidade de um homem 
pode ser atribuída a uma doença crônica, como hipertensão 
ou diabetes. Ao identificar estes pontos, é necessário procurar 
rapidamente a ajuda de um especialista que realize os exames 
necessários. E, a partir daí ter a indicação do melhor tratamento 
para o casal.

Além dos pontos listados, o estilo de vida do casal pode levar 
a dificuldade em ter o segundo filho. A alimentação, obesidade, 
tabagismo, álcool e outras drogas, constam na lista de itens 
agravantes. A infertilidade secundária é um problema impor-
tante e precisa ser reconhecido para seja iniciado o tratamento 
adequado.

Tratamentos para casos de infertilidade secundária
Alguns exames específicos são ferramentas importantes para 

o diagnóstico e tratamento. Nos homens, o espermograma avalia 
a condição reprodutiva. Com ele, é possível avaliar a qualidade 
do sêmen e a quantidade de espermatozoides, aspectos funda-
mentais para apontar o nível de fertilidade masculina.

Já nas mulheres a histerossalpingografia é um exame com 
o qual é possível investigar se há alguma alteração física no 
útero e nas trompas. A ultrassom transvaginal foca no útero e 
nos ovários da mulher e é utilizada para verificar se há alguma 
alteração nesta região.

Existe hoje uma série de tratamentos que possibilitam o sonho 
de um casal conseguir aumentar a família. Dentre as opções, 
estão a Inseminação Intrauterina (IIU) ou Inseminação Artificial 
.Nessa técnica, os espermatozoides são depositados na cavidade 
uterina durante a ovulação programada da mulher.

Já a Fertilização in vitro (FIV) é processo mais complexo, feito 
em laboratório, onde o óvulo é fertilizado com o espermatozoide. 
Os gametas são mantidos em condições de temperatura e am-
biente similar ao das trompas. Quando o processo evolui adequa-
damente, os pré-embriões são transferidos para o útero da mãe.

Existe ainda a estimulação hormonal. Ela é indicada para 
quando a causa da infertilidade do casal é que um dos dois apre-
senta uma disfunção hormonal. A indução da ovulação consiste 
na estimulação ovariana utilizando medicações, aumentando as 
chances da gravidez.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

AÇÃO
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COVID

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou o prazo 
de vacinações no Recinto de 
Exposições e no Complexo 
Swift. Os dois locais têm 
recebido durante a semana 
idosos com mais de 85 anos 
e profissionais da saúde para 
aplicação da segunda dose 
da vacina.

No Recinto de Exposições 
a vacinação em idosos no for-
mato drive-thru termina nesta 
sexta-feira (19). Quem ainda 
não ainda não foi imunizado 
pode comparecer local das 
9h às 17h, levando um docu-
mento com foto e CPF. Depois 
desta data, os idosos que não 
foram vacinados deverão pro-
curar uma unidade de saúde 
das 8h às 14h.

A Saúde ainda informou 
que o Recinto de Exposi-
ções volta a funcionar no dia 
01/03, desta vez para vacinar 
idosos com idades entre 80 
e 84 anos. A Secretaria tam-
bém aguarda a chegada de 
novas doses para definir os 
próximos grupos.

Já no Complexo Swift a 
vacinação estará ocorrendo 
somente até a próxima segun-
da-feira (22). Os trabalhado-

Saúde põe data limite para 
vacinação no Swift e Recinto

res da saúde que receberam 
a primeira dose da CoronaVac 
até o dia 29 de janeiro devem 
comparecer no local entre 10h 
e 18h. Os profissionais devem 
apresentar o comprovante de 
vacinação da primeira dose e 

documento de identidade com 
foto. Somente serão vacinados 
aqueles que receberam a pri-
meira dose em Rio Preto. Para 
quem recebeu a vacina de 
Oxford, a segunda dose será 
aplicada após 90 dias.

O site do Vacinômetro do 
Governo de São Paulo sofre 
instabilidade nesta quinta-feira 
(18), mas o último balanço 
mostrava que Rio Preto já 
tinha imunizado mais de 30 
mil pessoas.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Saúde informou ontem que vacinação no Swift e Recinto têm data para acabar

Os canais de denúncias 
para crianças e adolescentes 
desaparecidos serão integra-
dos no Estado de São Paulo. 
O Disque 100 e o Cadastro 
Nacional de Crianças e Adoles-
centes Desaparecidos passarão 
a compartilhar das mesmas 
informações com as bases de 
dados para iniciarem a política 
de registro e localização, com o 
objetivo de agilizar e modernizar 
as buscas.

A medida foi firmada entre 
os Ministérios da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) e da Justiça e Segu-
rança Pública (MJSP).

O MMFDH ficará responsá-
vel pelo compartilhamento das 
denúncias que chegarem até 
os canais e, também, pela dis-
tribuição das informações aos 
demais órgãos de segurança 
pública vinculados à execução 
da política de desaparecidos.

No Estado de São Paulo, 
295 crianças, entre 0 e 17 
anos, estão desaparecidas 
atualmente, de acordo com 
o site oficial da Secretaria de 
Segurança Pública.

Na região de Rio Preto te-
mos três registros de desapa-
recimentos, sendo uma adoles-
cente de 17 anos desaparecida 
desde 2003; outra adolescente 
de 14 anos desaparecida desde 
2019 e um adolescente de 16 
anos desaparecido também 
desde 2019.

A Câmara de Rio Preto e 
a Prefeitura disponibilizam 
espaço no site oficial de cada 
instituição para o registro de 
pessoas desaparecidas, no 
entanto, em consulta a estes 
dois canais, não há registros 
de crianças ou adolescentes.

Aplicativo e site - A Ou-
vidoria Nacional de Direitos 
Humanos está desenvolvendo 
a criação de um site e um 
aplicativo para registro e bus-
ca de crianças e adolescentes 
desaparecidos.

As famílias poderão utilizar 
a ferramenta para denunciar 
o desaparecimento em todo 
o país e fornecer informações 
sobre o caso. Já as Polícias 
Federal, Rodoviária, Ferroviária, 
Civil e Militar, além dos Corpos 
de Bombeiros, poderão utilizar 
para iniciar as buscas de forma 
imediata, dispondo de alertas 
georreferenciados do local em 
que a vítima foi vista pela última 
vez e também terá disponível o 
reconhecimento facial para au-
xiliar na identificação a pessoa 
desaparecida.

Governo integra 
cadastro de 

desaparecidos
Andressa ZAFALON

PANDEMIA
Relatório registra mais cinco 

óbitos e 206 novos casos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quin-
ta-feira (18) mais cinco óbitos 
por Covid-19 no município. No 
total são 1.110 mortes desde o 
início da pandemia, sendo 188 
registradas em 2021. A taxa de 
letalidade é de 2,5%.

Também foram registrados 
mais 206 casos de coronaví-
rus, sendo 167 diagnosticados 
por exame PCR e 39 por teste 
sorológico, totalizando 44.645 
casos. Dentre esses casos, 
3.508 foram contabilizados 
em profissionais da saúde. O 
coeficiente de incidência é de 
9.691 casos para cada 100 mil 
habitantes.

Nas últimas 24 horas, mais 
176 pessoas foram consi-
deradas recuperadas da Co-

vid-19, chegando a marca de 
40.558 curados, o equivalente 
a 90,8%. Rio Preto já atendeu 
175.983 pacientes com sinto-
mas gripais e realizou 155.474 
testes (88,3%). Os exames co-
letados no inquérito sorológico 
ainda não foram inseridos e 
deverão ser contabilizados após 
a conclusão do estudo.

Atualmente, o município 
conta com 216 pacientes 
internados com síndrome res-

Vinicius LIMA

piratória aguda grave (SRAG), 
sendo 87 em UTI e 129 em 
enfermaria. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 126 internações, com 83 
na UTI e 43 de enfermaria. O 
número acumulado de casos 
de SRAG é de 4.404.

Segundo o Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Dados e 
Estáticas), a taxa de ocupação 
nos leitos de UTI na região é 
de 68,8%.

Divulgação

FUTEBOL
Mirassol anuncia contratação 

de goleiro Alex Muralha

O Mirassol anunciou em suas 
redes sociais nesta quinta-feira 
(18) a contratação do goleiro 
Alex Muralha, 31 anos, para a 
disputa do Campeonato Paulis-
ta. O arqueiro é o 12º jogador 
anunciado pelo clube desde o 
título da Série D do Campeonato 
Brasileiro.

Revelado no Olé Brasil, Mu-
ralha já atuou no Oeste, Comer-
cial, Figueirense e no futebol 
japonês. Sua passagem mais 
marcante foi pelo Flamengo 
entre 2016 e 2020. Na oca-
sião, o goleiro chegou a ser 
convocado por Tite para disputar 
as eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2018 pela Seleção 
Brasileira. Nesta temporada ele 
defendeu o Coritiba, mas com 
o rebaixamento da equipe na 
Série A, acertou a transferência 
para o Leão.

Essa será a segunda passa-
gem de Muralha pelo Mirassol. 
Em 2014, o goleiro jogou na 
equipe na região na disputa da 
Série A2 do Campeonato Pau-
lista. Naquele ano o Mirassol 
quase conseguiu o acesso para 
a elite, mas acabou ficando 
em 5º lugar e só não subiu por 
ter uma vitória a menos que o 
Marília.

“É um prazer imenso voltar 
a vestir essa camisa depois de 
sete anos. Fui muito feliz no 
Mirassol e a torcida pode contar 

comigo para o que der e vier. 
Vamos fazer o possível para fazer 
história neste ano no clube”, 
comentou o goleiro.

Além de Muralha, o Miras-
sol já confirmou o retorno dos 
zagueiros Reniê e Wellington, 
o lateral-direito Daniel Borges, 
o lateral-esquerdo Ernanes, os  
meio-campista Luís Oyama e 
Neto Moura e o atacante Rafael 
Silva. As novidades apresen-
tadas até o momento foram 
o volante Sousa, o goleiro Zé 
Guilherme, o zagueiro Carlão e 
os atacantes Diego Gonçalves e 
Rafael Bilu.

O Leão confirmou a perma-
nência de nove atletas cam-
peões da Série D: o goleiro 
Matheus Aurélio. O zagueiro 
Danilo Boza, os laterais Vinicius 
e Moraes, os volantes Daniel e 
Eduardo, o meia Cássio Gabriel 

Vinicius LIMA

e os atacantes Fabrício Daniel e 
Lucas Silva. O técnico Eduardo 
Baptista também permanece 
na equipe.

Por outro lado, o Mirassol já 
perdeu 15 atletas que conquis-
taram o título, entre eles alguns 
destaques da campanha. O 
atacante João Carlos, autor do 
gol do título, e o zagueiro Heitor, 
capitão da equipe, retornaram ao 
Volta Redonda. O lateral-esquer-
do Luiz Henrique se transferiu 
para o Londrina.  Outros que 
saíram foram os goleiros Jefer-
son, Felipe Lacerda e Guilherme, 
os zagueiros Elton e Patrick, os 
laterais Alisson Pira e Oliveira, 
os meias Rafael Tavares e Igor 
Henrique e os atacantes Netto, 
Pedro Felipe e Gustavo Henrique.

O Mirassol estreia no Paulis-
tão no dia 27, às 16h30, contra 
o São Bento fora de casa.

Divulgação

Mirassol anunciou a contratação de Alex Muralha para a 
disputa do Campeonato Paulista
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Festival fará debates online sobre 
a relação da dança com o mundo

Neste sábado (20) inicia-
-se o Festival rio-pretense 
Fissura Criativa que abre 
com um debate sobre o 
poder do movimento na 
criação de fissuras nos ima-
ginários da atualidade, ou 
seja, tendo como foco o 
corpo dançante.

Os bailarinos Vinícius 
Francês e Pedro Maricato, 
juntamente com o dançari-
no Lucas Leal, vão conversar 
com o mediador Juny Kp!, 
que é fundador da Casa 
de Criar e curador do Fes-
tival. Os temas serão as 
diferentes expressões da 
dança e suas relações com 
o mundo.

O objetivo é compreen-
der e discutir os reflexos 
do mundo do movimento 
nas diferentes formações 
corporais e nas experiências 
de cada um desses corpos 
dançantes.

“O tema é sobre corpo e 

quais reflexos do modo de 
operação no atual momento 
que influenciam e faz com 
que surjam novas formas 
de se dançar, de mover o 
mundo. Como tudo isso re-
flete no modo de produção 
em dança, nas próprias lin-
guagens artísticas, nos fenô-
menos da cultura”, explica 
Vinícius Francês, bailarino.

“A proposta é que seja 
um espaço virtual de dis-
cussão e reflexão dentro 
da perspectiva do Festival, 
a partir de artistas que têm 
a dança como profissão”, 
finaliza Vinícius.

A realização do evento é 
da Casa de Criar em parceria 
com o poeCity. As duas são 
plataformas criativas sedia-
das em Rio Preto. Fazem 
parte da equipe, além do 
mediador Juny Kp!, Carolina 
Manzato, produtora artísti-
ca; Wagner Orniz, produtor 
executivo e João Gabriel 
Polizelli, produtor gráfico.

A Casa de Criar atua em 
várias áreas do criativo, 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

como música, fotografia, 
design gráfico, dança, ilus-
tração, artes cênicas, tatu-
agem, turismo, propaganda, 
gastronomia, arquitetura, 
urbanismo, grafismo indí-
gena, letramento, graffiti, 
moda e economia criativa. 
Todos os temas serão abor-
dados durante o festival que 
vai até o dia 24 de abril.

O encontro virtual deste 
sábado (20), será a partir 
das 11h, com transmissão 
ao pelo Youtube e Twitch da 
Casa de Criar.

Festival rio-pretense Fissura Criati-
va que abre com um debate sobre 
o poder do movimento na criação

Divulgação

EM MARÇO TERÇA-FEIRA

Mostra dElas abre 
inscrições para oficinas
A dançarina Carol Cof comanda a oficina de hip hop no dia 11. Segundo ela, a oficina 
busca explorar a prática das danças urbanas como linguagem da cultura hip hop, através de 
exercícios e técnicas baseadas na social dance, ou seja, dança de função e contexto social

A Mostra dElas: Semana de 
Mulheres na Cultura, que será 
realizada em São José do Rio 
Preto (SP) de forma online de 8 
a 13 de março, abriu inscrições 
para as suas oficinas. Serão 
cinco atividades gratuitas, en-
volvendo dança, fotografia, hip 
hop, audiovisual e artesanato.

As oficinas têm vagas li-
mitadas e as pessoas inte-
ressadas devem se inscrever 
preenchendo o formulário 
online disponibilizado no Ins-
tagram @mostra.delas, que 
também pode ser acessado 
diretamente pelo link http://
bit.ly/InscricaoOficinasMostra-
Delas. O prazo vai até o dia 2 
de março e a seleção será por 
ordem de inscrição.

Idealizada pela empreende-
dora criativa Carolina Capelli, a 
Mostra dElas é realizada com 
auxílio da Lei Aldir Blanc, atra-
vés do Edital 06/2020 - Auxílio 
para Festivais de Culturas, lan-
çado pela Secretaria Municipal 
de Cultura de São José do Rio 
Preto. Com uma ficha técnica 
majoritariamente feminina, 
o evento tem como objetivo 
dar visibilidade às mulheres 
da cena cultural da cidade, 
produzindo reflexões sobre o 
feminino e o papel da mulher 
na arte.

A programação de oficinas 
tem início no dia 9 de março. 
A primeira a ser ministrada 
será a oficina “A dança como 
experiência”, pela dançarina e 
atriz Andrea Capelli. A atividade 
será desenvolvida a partir da 
leitura e discussão do texto 
“Notas sobre a experiência e o 
saber de experiência”, de Jorge 
Larrosa Bondía, publicado em 
2002, na Revista Brasileira de 
Educação. “A proposição é que 
se possa dar ao movimento, à 
dança, outra possibilidade de 
exploração. Pensar o mover-se 
a partir do par experiência e 
sentido”, diz ela.

No dia 10, acontece a 
oficina “Fotografia com celu-

lar para pequenos negócios”, 
com Milena Aurea. “Espera-se 
que a partir dessa experiência 
ocorra uma ampliação do olhar 
fotográfico, para melhorar a 
fotografia de produtos, ala-
vancando vendas e ajudando 
na divulgação de pequenos 
negócios.”

A dançarina Carol Cof co-
manda a oficina de hip hop no 
dia 11. Segundo ela, a oficina 
busca explorar a prática das 
danças urbanas como lingua-
gem da cultura hip hop, através 
de exercícios e técnicas base-
adas na social dance, ou seja, 
dança de função e contexto 
social. “Essa dança é mais 
destinada à participação do que 
ao desempenho, e pode ser se-
guida com relativa facilidade.”

No dia 12, tem a oficina 
“Edição de Vídeo (nível básico) 
no Adobe Premiere”, com a 
videomaker Fernanda Barban, 
que além de abordar noções 
básicas de edição no software, 
dará dicas a partir de seus 
processos de edição, entre os 
quais, a edição do documen-
tário “dElas”, que será exibido 
dentro da programação da 
mostra.

Já no dia 13, acontece a ofi-
cina “Encontro Precioso”, com 
Carol Damiá, empreendedora 
criativa. Ela ensinará a con-
feccionar a boneca Abayomi, 
feita com retalhos de tecidos, 
sem costura e sem cola, e que 
foi criada por Lena Martins, 
maranhense, artista e militan-
te do Movimento de Mulheres 
Negras. “As bonecas, em seus 
nós e cores, carregam a função 
de instrumento de conscientiza-
ção sobre as contribuições dos 
afro-brasileiros na arte popular. 
Várias gerações de mulheres 
passam adiante esse conheci-
mento que é símbolo de valores 
ancestrais como a troca e o 
respeito pelos ensinamentos 
dos que vieram antes de nós”, 
pontua Damiá.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Guilherme Di CURZIO

As oficinas serão ministra-
das pela plataforma Zoom e 
as pessoas participantes irão 
receber o link da sala virtual por 
e-mail para acessarem no dia e 
horário de cada atividade. A pro-
gramação de ações formativas 
também contará com rodas de 
conversa virtuais transmitidas 
pelos canais da mostra no Fa-
cebook (@mostra.delas) e no 
YouTube (bit.ly/YouTubeMostra-
Delas2021), sem necessidade 
de inscrição antecipada.

Além das ações formativas, 
a mostra envolverá apresenta-
ções artísticas transmitidas ao 
vivo pela internet contemplando 
várias modalidades culturais 
com protagonismo feminino. 
A programação completa do 
evento será divulgada em breve.

As bonecas, em seus nós e cores, carregam a 
função de instrumento de conscientização sobre as 
contribuições dos afro-brasileiros na arte popular. 
Várias gerações de mulheres passam adiante esse 
conhecimento que é símbolo de valores ancestrais 
como a troca e o respeito pelos ensinamentos dos 

que vieram antes de nós

“

”

LBV distribui kit escolar 
para 150 crianças

A Legião da Boa Vontade 
é uma entidade nacional que 
atende diversos estados e 
cidades. Rio Preto tem uma 
filial que há mais de 60 anos 
promove programas e projetos 
socioassistenciais em favor 
de crianças em situação de 
vulnerabilidade.

Com a chegada da pande-
mia muitas famílias tiveram 
suas rendas diminuídas e até 
zeradas, por conta do desem-
prego, o que dificulta ainda 
mais manter um padrão de 
vida e alimentação saudáveis. 
E é justamente aí que a LBV 
atua, com o objetivo de am-

parar e cuidar dessas crianças 
e suas famílias.

Na próxima terça-feira (23) 
serão distribuídos os kits es-
colares para as 150 crianças 
atendidas pela entidade, que 
serão compostos de mochila, 
cadernos, lápis, régua, cane-
tas, estojo, entre outros. Já 
os kits de limpeza entregues 
continham sabão em pó, 
água sanitária, desinfetante 
e detergente.

Este ano, além das tradi-
cionais cestas verdes e kits 
de guloseimas, que já foram 
entregues, a entidade tam-
bém está distribuindo kits de 
limpeza para ajudar no com-
bate ao Covid-19.

Da REPORTAGEM

LBV vai distribuir kit escolar a 150 crianças na próxima 
terça-feira

Divulgação
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Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

Prefeitura Municipal de
PALESTINA

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 01/2021  -  PROCESSO LICITATÓRIO N° 
01/2021
A Câmara Municipal de Guapiaçu, Estado de São Paulo, tor-
na público aos interessados que se fará realizar Licitação na 
Modalidade Convite, do tipo Menor Preço, em conformidade 
com as disposições da Lei nº. 8.666/93, Lei Complementar 
nº. 123/06 e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie, na data de 26/02/2021 às 13:30 horas, na Sala da 
Presidência da Câmara Municipal de Guapiaçu, situada a 
Avenida Abrahão José de Lima, nº 566, Centro, Guapia-
çu – SP - CEP: 15.110-000, visando Obter a proposta mais 
vantajosa à Câmara Municipal, na contratação de serviços 
de Assessoria e Consultoria Jurídica; O edital e seus anexos 
poderão ser obtidos através do site da Câmara Municipal: 
www.camaraguapiacu.sp.gov.br, ou solicitação por e-mail. É 
necessário que ao fazer download do Edital, seja informado 
à Comissão de Licitação, via e-mail – diretoria@camaragua-
piacu.sp.gov.br, ou através do telefone (17) 3267-9066 a re-
tirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis 
alterações que se fi zerem necessárias.  Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na sede da Câmara Municipal de 
Guapiaçu no endereço supra. Guapiaçu, 17 de fevereiro de 
2021.  Luciano Malavasi - Presidente da COMUL.

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021
A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna público a abertura do processo licitatório na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a contratação de empresa do ramo pertinente ao seu objeto, para a execução de obras e serviços, com 
fornecimento de material, destinada à REURBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA PRAÇA DA MATRIZ SÃO JOÃO BATISTA, em conformidade com o PROJETO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO e documentos partes integrantes do Edital, partes integrantes do Edital. A sessão realizar-se-á no dia 
11 de março de 2021, com o início do credenciamento a partir das 14h00m, na sede da Prefeitura Municipal de Palestina, Setor de Licitações e Contratos, 
situado na Rua Siqueira Campos, nº. 1380, 1º Andar, Centro, Palestina – SP, CEP: 15470–000. O Edital completo, assim como maiores informações, estará 
disponível a partir do dia 23 de fevereiro de 2021, no horário comercial em dias úteis, ou por telefone, através do número (17) 3293-1265, podendo, 
também, ser obtido através de solicitação no endereço eletrônico licitacaopmpalestina@gmail.com. Para agilizar o processo de obtenção do edital, 
no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital – Tomada de Preços 001/2021”, Processo Administrativo nº 016/2021 e, no campo 
“Mensagem”, informe os dados do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/CPF, endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. Palestina – SP, 18 de 
fevereiro de 2021. Reinaldo Aparecido da Cunha - Prefeito Municipal.

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 01/03/2021 às 11:30h 2º Leilão: dia 02/03/2021 às 11:30h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 01 de Março de 2021 às 11:30 horas. Segundo 
Leilão: dia 02 de Março de 2021 às 11:30 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte 
Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela 
internet.  Descrição do Imóvel: O lote nº 19, da quadra Z7, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 04; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 20,00m e divide-se com o lote 18; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 20; e finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 10, encerrando uma área superficial total de 200,00 m², distante 
33,57m da esquina da Rua Projetada 22. Matrícula nº 150.528 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do 
Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 71.585,29. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 178.248,36. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 02 de Março de 2021, às 11:30 horas, no mesmo local, pelo maior lance 
ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos 
encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: 
Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes 
serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no 
tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

Rodobens S.A. - CNPJ Nº 59.981.829/0001-65 - NIRE 35.300.005.007
Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data: 04.01.2021. Horário: 11 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-
000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Presidente: Waldemar Verdi Junior; e Secretário: Marcio Anisio Haddad. Deliberações: (1) conhecer e registrar as re-
núncias apresentadas por Waldemar Verdi Junior, Milton Jorge de Miranda Hage, Flávio Lopes Ferraz, Dorival Dutra da 
Silva e Marcio Anisio Haddad, conforme cartas de renúncia arquivadas na sede da Companhia; (2) eleger os novos 
membros da Diretoria, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral 
Ordinária de 2023: Libano Miranda Barroso, para o cargo de Diretor Presidente, Fábio Akira Pianovski Kato, para os 
cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Pedro Elias Dabbur, para o cargo de Diretor sem 
designação específi ca, Sebastião Cirelli, para o cargo de Diretor sem designação específi ca, Ronald Macedo Torres, 
para o cargo de Diretor sem designação específi ca, e Ademir Odoricio, para o cargo de Diretor sem designação espe-
cífi ca; (3) designar o Sr. Waldemar Verdi Junior como Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Flávio Lopes Fer-
raz como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (4) aprovar a Política de Negociação de Valores Mobiliários; 
(5) aprovar a Política de Ato ou Fato Relevante; (6) aprovar o Código de Ética; (7) aprovar a contratação do Itaú Cor-
retora de Valores S.A. para atuar como instituição depositária para prestação de serviços de escrituração das ações 
ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia; e (8) autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à 
realização das deliberações acima. Registro JUCESP nº 96.027/21-6, em sessão de 15/02/2021. 

RODOBENS S.A. - CNPJ Nº 59.981.829/0001-65 - NIRE 35.300.005.007
Extrato Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data: 31.12.2020. Horário: 11 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15015-700, São José 
do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. A acionista Maria 
Ignez Escobar Verdi representada por sua procuradora Alessandra Escobar Verdi Kleinert; a acionista Anira Isabel Fi-
nimundi representada por seu procurador Waldemar Verdi Junior; e a acionista Rosy Lavinia Roquette Verdi repre-
sentada por seu procurador Vitor Cesar Bonvino. Mesa: Presidente: Waldemar Verdi Junior; e Secretário: Marcio Ani-
sio Haddad. Deliberações: (1) a alteração de endereço da sede para a Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 
3ª Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, São José do Rio Preto/SP; e (2) o aumento do capital social de R$ 524.379.576,16 
para R$ 540.455.673,00, representando um aumento de R$ 16.076.096,84, mediante a emissão de 9.477.248 no-
vas ações, sendo 2.914.254 ações ordinárias e 6.562.994 ações preferenciais, pelo preço de emissão de aproxima-
damente R$1,696283229, que serão integralizados até 29/01/2021, em moeda corrente nacional, pela acionista 
Beny Maria Verdi Haddad. Registro Jucesp nº 70.415/21-3, em sessão de 05/02/2021. 

Rodobens S.A. - CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007
Extrato Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data: 04.01.2021. Horário: 09 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-
000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. A acio-
nista Maria Ignez Escobar Verdi representada por sua procuradora Alessandra Escobar Verdi Kleinert; a acionista Anira 
Isabel Finimundi representada por seu procurador Waldemar Verdi Junior; e a acionista Rosy Lavinia Roquette Verdi re-
presentada por seu procurador Vitor Cesar Bonvino. Mesa: Presidente: Waldemar Verdi Junior; e Secretário: Marcio Ani-
sio Haddad. Deliberações: (1) a reforma integral e consolidação do Estatuto Social; (2) o conhecimento e registro dos 
pedidos de renúncia apresentados pelas Sras. Beny Maria Verdi Haddad, Rosy Lavinia Roquette Verdi, Ena Lucia Esco-
bar Verdi Caldeira e Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (3) a reeleição dos seguintes atuais membros do Conselho de 
Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023: Waldemar Verdi Junior, Milton Jorge de Miran-
da Hage e Marcio Anisio Haddad; (4) a eleição dos seguintes novos membros do Conselho de Administração, com man-
dato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023: Giuliano Finimundi Verdi, Flavio Lopes Ferraz e Roberto Oliveira de 
Lima; (5) a designação do Roberto Oliveira de Lima como membro independente do Conselho de Administração;  e (6) 
a autorização aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para praticarem todos os atos necessários à 
implementação das deliberações acima. Registro JUCESP nº 96.028/21-0, em sessão de 15/02/2021.

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. LOURIVAL BENEDITO APARECIDO GALHAR-
DO e JUCELAINE PERRONES, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
GALHARDO e de MARIA HELENA MARTINS GALHARDO 
e ELA fi lha de JOÃO PERRONES FILHO e de NATIVIDADE 
VIRTE SAMPAIO PERRONES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/02/202



SOCIAL Jornal
PARCERIA 

A dupla r io-pretense Ze 
Neto & Cristiano que está 
bombando na área musical, 
está lançando o single “Por 
Isso Que Eu Bebo”, em 
parceria com o cantor Thyy  
e com ninguém menos do que 
o fenômeno mundial porto-
riquenho Luis Fonsi, o mesmo 
do hit “Despacito”.  

ANIVERSÁRIOS 
ESSES OS ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA: 19, sexta-feira: 
Dia do Esportista, nasceu  em  
Torún, na Polônia, em 1473,o 
astrônomo, matemát ico, 
médico, jurista, governador 
e cônego da Igreja Católica, 
Nicolau Copérnico, que morreu 
em Frombork, na Polônia, em 
1543 aos 30 anos; Ângela 
Martinelli Trabulsi, Cristina 
Muss i ,  Ludmi la  Casseb, 
Príncipe Andrew, da Inglaterra, 
Catarina Bassitt. 20, sábado: 
secretário municipal da Saúde 
de Rio Preto, o médico Aldenis 
Borin; Cindy Crawford, Délcio 
Gonçalves da Silva, José Rubens 
Vellasco, Lucio Yamaguchi 
Dobbert, Ludemberg Teixeira 
de Góes, Rogério Augusto 
Cannizza, Jean Dornelas 
(diretor do Procon), Sidney 
Poitier, nasceu em Kansas Ciy, 
Missouri, o cineasta Robert 
Altman, que morreu em Los 
Ângeles em 2006 aos 81 anos; 
Ivana Trump, estilista Glória 
Vanderbilt. 21, domingo: 
fotógrafo Eduardo Penna, José 
Eduardo (Zelão) Cury Megid, 
Sônia Assaf, Maria José Romão 
Roza, João Vicente Aiello Neto, 
ator José Roberto Arduim, 
Mauro Carlos Lerro Rodrigues 
Filho, Oswaldo Feroldi Júnior, 
Eduardo Carlessi, Wagner Luiz 
Gianini.Nasceu em Tryon, na 
Carolina do Norte em 1933,a 
cantora, pianista , compositora 
e ativista pelo direito dos 
negros norte-americanos, Nina 
Simone,que morreu na França 
em Carry-le Rouet em 2003, 
aos 70 anos; nasceu em 1927 
em Beauvais, na França, o 
aristocrata e estilista francês 
Hubert de Givenchy, que 
morreu em 2018, em Neully-
sur-Seine, na França aos 91 
anos; nasceu no Rio de Janeiro 
em 1796, o compositor e 
maestro  Francisco Manoel da 
Silva, autor da música do Hino 
Nacional Brasileiro, que morreu 
no Rio de Janeiro  em 1866, 
aos 70 anos. 22, segunda-
feira: 1810 – nasceu em 
Zelazowa Wola, na Polônia, um 
dos mais importantes pianistas 
da história, o compositor 
Fryderyk Franciszek Chopin 
(Frédéric François  Chopin), 
que morreu em Paris aos 39 
anos; nasceu em 1732 no 
Condado de Westmoreland, 
na Virgínia, o estadista norte-
americano, primeiro presidente 
dos Estados Unidos George 
Washington, que governou de 
1799 a 1797 e morreu em 
Mount Vermon, na Virgínia em 
1799 aos 67 anos; nasceu 
em 1900 em Calanda, na 
Espanha, o  cineasta espanhol 
Luis Buñuel, que morreu 
em 1983 aos 83 anos na 
Cidade do México; nasceu  
em Viena, na Áustria, em 
1949 , o piloto de Fórmula 1 
Nikki Lauda, que morreu em 
Zurique em 2019, aos 70 
anos; Aracy Balabanian, Lilia 
Maria Navarro da Cruz, Maria 
Theresa Guimarães,nasceu 
no Rio de Janeiro em 1943, 
o jornalista  Paulo Henrique 
Amorim, que morreu no Rio 
em 2019 aos 76 anos; Orlando 
José Paschoal Costantini, Paulo 
Carneiro da Costa Filho. 23, 
terça-feira: Dia do Rotariano, 
1685 – nasceu em Halle, na 
Alemanha, o compositor  Georg 
Friedrich Händel,que morreu 
em Londres em 1759 aos 74 
anos; Guilherme Pedroso, Hélia 
Mara Cherubini dos Santos, 
Marco Miceli,Thaís Helena 
Cherubini Peres, nasceu  em  
New York  em 1940, o ator 
e roteirista Peter Fonda, que 
morreu em 2019 em Los 
Angeles aos 69 anos. 24, 
quarta-feira: José Mário 
Gandolfo, Mário Prata, Nilda 
Rosa Bonazzi, Wilson Soubhia 
Junior, Dudu Pacheco, nasceu  
em Menilmontant, Paris, em 
1932,o pianista e compositor 
Michel Legrand, que morreu 
em Neully-sur –Seine em 
2019 aos 97 anos; piloto 
Alain Prost. 25, quinta-feira: 
Felício Casseb, Hamilton Luiz 
Xavier Funes, Vera Chaddad 
Marins dos Reis, José Luis Rey, 
Aldo Vinícius Pimenta, Beatriz 
Ismael Giorgi, Paulo Dodi.

PATROCÍNIO  

A Fifa criou uma nova categoria 
de patrocínio para a Copa do 
ano que vem, no Catar. Além 
dos tradicionais patrocinadores 
globais, venderá quatro cotas 
regionais, apenas para a 
América do Sul. Cada uma vai 
custar US$ 8 milhões e será 
comercializada pela startup 
carioca LiveMode.

PELOS ARMÊNIOS I 

O médico rio-pretense João Aris 
Koumdjian, que nas horas de 
folga, costura através de densos 
artigos, a construção de uma 
imagem que acusa os turcos 
do genocídio de 1,5 milhão de 
armênios, tem agora ao seu lado, 
ninguém menos que Lady Gaga, 
a cantora que cantou o Hino 
Nacional norte-americano na 
cerimônia de posse de Joe Biden.

PELOS ARMÊNIOS II  

No clipe 911, a oscarizada 
cantora e atriz, pôs seu dedo 
na ferida do debate que aponta 
a matança de 1915 a 1923 na 
Armênia, pelas mãos do Império 
Otomano, uma alfinetada no 
ex-presidente Donald Trump 
que se recusou a classificar o 
massacre de armênios como 
genocídio.

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

E-BOOK

Esgotada a edição em papel, o livro “Fazendo Certo dá Certo – 
o legado de Daniel de Freitas, o menino que iniciou seu grupo 
empresarial inspirado em uma galinha e uma espiga de milho”, 
agora está disponível em formato digital. O objetivo da abertura 
e gratuidade de acesso ao miolo é buscar um maior número 
de leitores, tanto pela causa benemérita quanto pelo resgate 
histórico que envolvem a obra de um dos maiores empresários 
de Rio Perto. O acesso é a todo o conteúdo é livre no site 
dfreitaslivro.com. Caso o leitor queira colaborar com a obra à 
qual se destina a renda obtida com o livro, na página inicial há 
instruções de como ele pode fazer isso.  

CANECÃO

Fechado desde 2010, depois 
de atuar durante 43 anos 
escrevendo- segundo Ronaldo 
Bôscoli-, a história da música 
brasileira, o  Canecão, que 
já abrigou shows históricos 
no cenário artístico carioca, 
deve se tornar espaço cultural 
multiuso numa parceria da 
atual proprietária, a UFRJ- 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e a Prefeitura do 
Rio.A inauguração deverá 
ser em 2023. Por seu palco, 
passaram lendas da MPB, 
como Elis Regina, Tom Jobim, 
Chico Buarque, Maysa, Zeca 
Pagodinho, Roberto Carlos, Gal 
Costa, Bibi Ferreira, Simone 
entre muitos outros. Na reforma, 
será preservado o mural de 32 
metros criado por Ziraldo. Aliás, 
é famosa a história de Elymar 
Santos, que vendeu carro e 
apartamento para alugar aquele 
palco por uma noite, em 1985 
— num episódio que entrou para 
a história do Rio. 

VESTINDO O PIJAMA 

A apresentadora do GNT, Rita 
Lobo é a excelente escolha 
da Globo para substituir Ana 
Maria Braga, que deve se 
aposentar no fim do ano 
que vem. Conheci Rita Lobo 
quando ela era manequim do 
meu amigo Clodovil. 

A-8

PELOS ARMÊNIOS III 

João Aris Kouiumdjian tem 
dedicado seu tempo livre a 
escrever artigos acusando os 
turcos eugenistas e racistas 
que num extermínio sistemático, 
ceifaram vidas inocentes,caso 
do holocausto-o genocídio 
dos judeus pelos nazistas- o 
genocídio de ucranianos pelos 
soviéticos e o genocídio dos 
armênios perpetrado pelos 
Otomanos que controlavam  
uma vasta região,que ia do 
Cáucaso aos Bálcãs. 

ALTAR 

O casamento do empresário 
Kelvin Kaiser, presidente da Acirp 
e Thaisa Bassitt está caminhando, 
Poderá ser celebrado em meados 
de março, num dos cartórios da 
cidade. Os noivos ultimam os 
detalhes. No rol dos convidados, 
apenas os plus intimes com todas 
as normas de segurança sanitária.

Desta coluna os cumprimentos ao médico Aldenis Borin, 
secretário municipal da Saúde que em seu forte apego à 

qualidade das políticas sanitárias, vem colhendo 
excelentes resultados na luta para tentar evitar embates 

políticos que possam resultar em efeitos mais 
catastróficos do Covid-19.

A fundadora e CEO da TRUSS, Manuella Bossa, durante a 
inauguração do Hair Spa by TRUSS, espaço de excelência 

em terapia capilar e tratamentos personalizados e 
exclusivos, ao lado do hair stylist e Embaixador 

Internacional TRUSS, Mário Henrique, com a presença
 vip da apresentadora e atriz Adriane Galisteu.

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

O casal Daniel Brandão e Fabi Homsi Brandão será host na 
tarde de hoje, de um lanche na emblemática mansão da 
Voluntários de São Paulo, onde residem Milton e Lúcia 

Miziara Homsi, pais dela. Festejam com os familiares e plus 
intimes, os aniversários de suas filhas Maria Clara, 5 anos e 
Stella, 2. A festa realizada onde moram os avós, foi a forma 

que encontraram para preservar os mais velhos em tempos de 
pandemia, levendo a festa para a casa onde eles moram.



Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira

19 de fevereiro de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços nº 15/20; Contrato nº TOP/0014/20
Contratada: GHM Construtora Eireli Epp
Nos termos do art. 57, II  e §1º da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMEL. Fabio F. D. Marcondes.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços nº 15/20; Contrato nº TOP/0014/20
Contratada: GHM Construtora Eireli Epp
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 24,112357253819% e fi ca suprimido 
em aproximadamente 13,821914521685% ambos do valor 
inicial do contrato supramencionado. SMEL. Fabio F. D. 
Marcondes.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA
EMPENHO 1402/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 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 393/2020
ATA Nº 0142/21
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO 
49710029878
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de proteção indi-
vidual - Valor Unitário - Item 03 - R$2,24 – SMAS – Helena 
Cristina Rozales da Silva Marangoni- Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 393/2020
ATA Nº 0143/21
CONTRATADA: A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de proteção indi-
vidual - Valor Unitário - Item 04 - R$0,37 – SMAS – Helena 
Cristina Rozales da Silva Marangoni- Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 549/2020
ATA Nº 0144/21
CONTRATADA: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTE-
ÇÃO AMBIENTAL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de sinalizadores - Valores Unitá-
rios - Item 01 - R$264,00; - Item 02 - R$279,50 – SMTTS – 
Amaury Hernandes- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
ATA Nº 0145/21
CONTRATADA: FENIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de microesferas de vidro - Valores 
Unitários - Item 01 - R$4,85; - Item 02 - R$4,85 – SMTTS – 
Amaury Hernandes- Prazo de vigência: 12 meses.   
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 557/2020
ATA Nº 0146/21
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA
OBJETO: Fornecimento de pães - Valor Unitário - Item 02 - 
R$0,489 – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior- Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2020
CONTRATO nº PRE/0020/21
CONTRATADA: MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE 
INFORMATICA LTDA 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – SMS– 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$54.075,15
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 3094/2021
CONTRATO Nº: DPL/0006/21
CONTRATADA: CARLA VANESSA FLORA DOS SANTOS 
33175401848
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento de siste-
mas de alarmes, câmeras e sensores em comodato – SMSG 
– Ulisses R. Almeida - Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$17.040,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 526/2020 – Processo n.º 
14020/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para 
endoscopia e outros materiais hospitalares. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com início 
dia 28/12/2020, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA 
item 2; MEDI-GLOBE BRASIL LTDA item 1. Os itens 3, 4, 6, 
8 e 9 desertos e os itens 5, 7, 10, 11, 12 e 13 fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 11/2020 – Processo n.º 
192/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios(biscoito) para as unidades. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
10/02/2021, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: MASTER FOOD RIOPRETO LTDA ME item 1. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
469/2020 – PROCESSO Nº 13.767/2020 
Objeto: Contratação de empresa para sistema de relaciona-
mento multicanal com suporte ao "Whatsapp Business API", 
"Facebook Messenger", “Telegram”, “SMS” e “e-mail”, para 
operadores simultâneos. Secretaria Municipal da Fazenda. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 22/02/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana C Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
544/2020 – PROCESSO Nº 14.110/2020 
Objeto: Contratação de empresa para locação de equipa-
mentos para fi scalização eletrônica de trânsito e de infraes-
truturas não ativas, em atendimento a legislação de regência 
e conforme Termo de Referência anexo ao edital. Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 23/02/2021 às 09:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
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° 045/2021, PROCESSO 1422/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 04/03/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 550/2020 – Processo n.º 
14.159/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para aten-
der os centros de referência de assistência social. Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Sessão pública realizada on 
line com início dia 21/01/2021, sendo adjudicado os itens às 
empresas declaradas vencedoras: BELA BELI STORE LTDA 
(item 5), MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA (item 
1) e SISTÉCNICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTA-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR-
MÁTICA LTDA(itens 3 e 6). Os itens 2 e 4 foram fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. – Lucia 
Helena Antonio - Pregoeira.

HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Helena Cristina Rozales da 
Silva Marangoni - Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 17/2021 – Processo n.º 
1175/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de copos des-
cartáveis destinados aos Departamentos e secretaris da 
Administração direta municipal. Secretaria Municipal de Ad-
ministração. Sessão pública realizada on line com início dia 
12/02/2021, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VARE-
JISTA LTDA EPP item 2. O item 1 foi fracassado. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. – Mariana Correa 
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Adilson Vedroni - Secretário 
Municipal de Administração.

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

PORTARIA N.º 35.089 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) MARIA IZABEL 
MARQUES PALOTTA, Merendeira, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com a conclusão do pro-
cedimento administrativo de readaptação e com fulcro nos 
artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90. OUTROS-
SIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá ser readaptado(a), 
passando a realizar serviços compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, deven-
do prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação, 
podendo ser remanejado(a) de acordo com as necessidades 
da secretaria através de termo de transferência interna, pelo 
período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos desta a partir de 
22/02/2021.
PORTARIA N.º 943, de 05 de maio de 2020
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): AURENICE BATISTA APOLINÁRIO
Resultado: aplicação do inciso II, do artigo 215, por infração 
aos incisos I, II, III e IX do artigo 204 e inciso I, do artigo 205, 
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

DECRETO Nº 18.835
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384, de 19 de 
dezembro de 2020;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 825.000,00 
(Oitocentos e vinte e cinco mil reais), para reforço das dota-
ções orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 178 R$ 400.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
05.001.04.123.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 383 R$ 151.290,72
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.1010.4490.51.01 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 248.709,28
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Ficha 024 R$ 25.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.005.08.244.0002.2007.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
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Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.955.000,00 
(Dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil reais), 
para reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 646 R$ 250.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 627 R$ 124.000,00
Programa 11 – Fomento ao emprego
21.001.11.334.0011.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 383 R$ 81.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.1010.4490.51.01 – Obras e instalações 
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 565 R$ 2.500.000,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.003.15.451.0004.1006.4490.51.03 – Obras e instalações
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 3º decorrem das anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:

I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 204 R$ 50.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 206 R$ 150.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 360 R$ 50.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 229 R$ 90.000,00
Programa 11 – Fomento ao emprego
21.001.11.334.0011.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 486 R$ 34.000,00
Programa 11 – Fomento ao emprego
21.001.11.334.0011.2021.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 190 R$ 81.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 219 R$ 1.000.000,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.003.15.451.0004.1008.4490.51.03 – Obras e instalações
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 226 R$ 1.500.000,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.003.15.451.0004.1006.4490.51.03 – Obras e instalações
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNI-
CÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RIOPRETOPREV

ACORDO CADPREV Nº 00412/2021

Encontra-se disponível no sítio eletrônico da Riopretoprev o 
inteiro teor do Termo de Acordo CADPREV nº 00412/2021, 
acessível em: https://www.riopreto.sp.gov.br/riopretoprev/.
INFORMAÇÕES:  PABX (17) 3222-7445. JAIR MORETTI, 
Diretor Superintendente.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

P O R T A R I A   Nº 419
 De 18 de fevereiro de 2021
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso 
de suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º – É DESIGNADO o servidor FABIANO HERNAN-
DES DE ASSIS para substituir a servidora Ludmila Andrade 
Sernagiotto de Souza, para ocupar o cargo em Comis-
são – COORDENADOR ADMINISTRATIVO, a partir de 
22/02/2021, período em que a servidora estará em gozo de 
férias, observada a restrição contida no inc. VII do art. 1º do 
Decreto nº 18.590/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.

Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 18 de fevereiro de 2021.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 451/2020

Fica advertida a empresa CAROLINA AMARAL 
21529709857, localizada na R. SALDANHA MARINHO, 
Nº: 2135, Bairro: DIVA - VILA, Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO, CEP: 15025090, Inscrição Municipal / Cadastro: 
3618250 PFJ: 1615736 CPF/CNPJ/RG: 32934734/0001-34, 
datada em 22/12/2020, IRREGULARIDADES: A empresa 
em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 18625, deixando 
de realizar as adequações ambientais necessárias à prática 
das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a 
presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: 
MOTIVO: É expressamente proibido as desordens, algazar-
ras, barulho ou perturbação do sossego público, tendo em 
vista que os proprietários dos estabelecimentos são res-
ponsáveis pela ordem dos mesmos CAPITULAÇÃO: Artigo 
42, parágrafo único LC n.º 17/92 (alterada LC 42/94) e NBR 
10151 da ABNT BASE DE CÁLCULO: 5 UFM VALOR: R$ 
301,20 OBSERVAÇÃO: PROVIDENCIAR ISOLAMENTO 
ACÚSTICO DO LOCAL, E PARA IMEDIATAMENTO COM 
A MÚSICA AO VIVO; MOTIVO: É expressamente proibido 
perturbar o sossego com ruídos e sons excessivos, evitá-
veis CAPITULAÇÃO: Artigo 43, inciso II da L.C. n.º 17/1992 
BASE DE CÁLCULO: 5 UFM VALOR: R$ 301,20 OBSER-
VAÇÃO: PROVIDENCIAR ISOLAMENTO ACÚSTICO DO 
LOCAL, E PARA IMEDIATAMENTO COM A MÚSICA AO 
VIVO; MOTIVO: Execução de música por radiodifusão, ao 
vivo, ou por qualquer outro meio, em horários não permitidos 
em lei CAPITULAÇÃO: Artigos 1.º e 2.º da LC n.º 217/2005, 
ABNT 10151 BASE DE CÁLCULO: 10 UFM VALOR: R$ 
602,40 OBSERVAÇÃO: PROVIDENCIAR ISOLAMENTO 
ACÚSTICO DO LOCAL, E PARA IMEDIATAMENTO COM A 
MÚSICA AO VIVO; MOTIVO: Executar o isolamento acústico 
no estabelecimento que utilizem da música para entrete-
nimento, para que os ruídos produzidos não perturbem a 
população circunvizinha CAPITULAÇÃO: Artigo 2.º, § único 
da Lei Complementar n.º217/2005 BASE DE CÁLCULO: 10 
UFM VALOR: R$ 602,40 OBSERVAÇÃO: PROVIDENCIAR 
ISOLAMENTO ACÚSTICO DO LOCAL, E PARA IMEDIATA-
MENTO COM A MÚSICA AO VIVO; MOTIVO: Perturbação 
do sossego público produzido por ruídos ou sons excessi-
vos, evitáveis CAPITULAÇÃO: Artigo 43 LC N.º 17/92 BASE 
DE CÁLCULO: 5 UFM VALOR: R$ 301,20 OBSERVAÇÃO: 
PROVIDENCIAR ISOLAMENTO ACÚSTICO DO LOCAL, 
E PARA IMEDIATAMENTO COM A MÚSICA AO VIVO. Do 
exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 
30 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) 
supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presen-
te, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer 
a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do 
estabelecimento. Assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR JU 88348364 5 BR, 
acusando “não procurado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RENOVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA-

ÇÃO
2ª CHAMADA

  A Secretaria Municipal de Educação, consi-
derando a necessária renovação de metade dos membros 
Conselho Municipal de Educação para a gestão 2021-2025, 
solicita aos Conselhos Profi ssionais relacionados com a 
Educação que encaminhem os nomes dos interessados em 
integrar este Colegiado, conforme Lei Municipal nº 10.317 
de 31 de dezembro de 2008, publicado no D.O.M. em 1º de 
janeiro de 2009.
  O Conselho Municipal de Educação tem 
como princípios e objetivos:
  I – assegurar aos grupos representativos da 
comunidade o direito de participar das diretrizes da edu-
cação, no âmbito do município, concorrendo para elevar a 
qualidade dos serviços educacionais;
  II – garantir que a educação seja direito de 
todos e assegurada mediante políticas econômicas, sociais 
e culturais, visando garantir o acesso à educação contínua 
de qualidade, sem qualquer discriminação e pela gestão 
democrática nas escolas de seu sistema de ensino;
  III – ampliar o espaço político de educação e 
cidadania no município de São José do Rio Preto.
  Período das inscrições: de 22/02 a 
26/02/2021.
  Local para encaminhamento: Setor de Pro-
tocolo da SME.
São José do Rio Preto, 19 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 08/2021

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
ANDRE LUIS DE SOUZA inscrito no cadastro de pessoa 
física sob nº 39.487.923-02, ciente de que FOI LAVRADO O 
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 22351 
EM 11/01/2021, EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTU-
RAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se 
dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal 
da Fazenda para que seja emitida a guia de recolhimento 

do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo pagamento 
poderá ser efetivado nas Agências Bancárias conveniadas 
ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – 
Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.   
São José do Rio Preto, 18 de Fevereiro de 2021.
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 09/2021

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o pre-
sente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a 
empresa FREI CANECO RIO PRETO RESTAURANTE 
LTDA ME inscrito no cadastro de pessoa jurídica  sob nº 
14.010.489/0001-97, ciente de que FOI LAVRADO O AUTO 
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 21749 EM 
09/01/2021, EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS 
MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deve-
rá se dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria 
Municipal da Fazenda para que seja emitida a guia de 
recolhimento do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo 
pagamento poderá ser efetivado nas Agências Bancárias 
conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas 
– Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.    
São José do Rio Preto, 18 de Fevereiro de 2021.
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

 André Luis Camargo Severi -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa da Vigilância 
Sanitária (div 033) vencimento em 28/01/2020.
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 procu-
rado”, na data 16/02/2021.
São José do Rio Preto, 18 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES,

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
PORTARIA SMM - Nº 03/2021

DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre a revogação do regime de trabalho remoto 
(home offi ce) da Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas 
para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Estadu-
al e Municipal, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde públi-
ca de importância internacional decorrente do Coronavírus;
RESOLVE:
Artigo 1º Ficam revogadas as Portarias SMM nºs 01, 02, 03, 
04 e 05/2020, publicadas respectivamente em 25/03/2020, 
22/05/2020, 19/08/2020, 01/10/2020 e 20/10/2020, retornan-
do  todos os profi ssionais ao trabalho presencial e integral a 
partir de 01/03/2021.
Artigo 2º O atendimento ao público continuará sendo presta-
do por meio eletrônico ou telefônico e presencial.
Parágrafo único: As atividades coletivas serão realizadas 
em formato virtual, nos casos em que esse formato não for 
possível essas atividades fi carão suspensas.
Artigo 3º - Permanece a recomendação de informar, esclare-
cer e orientar a todas as pessoas sobre as medidas de pre-
venção a contaminação, evitando aglomerações, conforme 
determinações dos órgãos de saúde, no exercício de suas 
funções para com a população.
Artigo 4º - Nas dependências da unidade de atendimento 
desta Secretaria, deverá ser observada a distância mínima 
de 1,5 metro entre as pessoas, como medida de prevenção 
ao contágio e disseminação do vírus.
Art. 5º Enquanto perdurar as medidas de enfrentamento ao 
novo coronavírus (COVID-19), fi ca obrigatório o uso de más-
caras de proteção facial durante a permanência nas depen-
dências desta Secretaria;
Art. 7º As medidas previstas nesta portaria poderão ser 
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação 
epidemiológica do Município.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de publicação e 



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

tem vigência por tempo indeterminado, enquanto perdura-
rem as medidas de prevenção e enfrentamento.
São José do Rio Preto/SP, 18 de fevereiro de 2021.
Maria Cristina de Godoi Augusto
SECRETÁRIA MUNICIPAL

 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - EMURB 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 
Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, alterado 

pela Lei 8.883 de 08/06/1994, justificamos que o pagamento 
abaixo identificado, foi pago independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta 
Empresa Municipal, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse Público. 

Fornecedor N.F.S-
e 

Data Venc. Valor 

Metapública Consultoria e 
Assessoria em Gestão Pública 
Ltda 

7769 05/02/2021 R$  6.314,68        

O pagamento da referida nota fiscal, foi postergado 
em virtude de divergências nos serviços prestados. 

Tendo em vista o justificado, assinamos a presente 
para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser 
efetuado o referido pagamento e a publicação necessária. 

São José do Rio Preto - SP, 18 de Fevereiro de 2021. 
Rodrigo Ildebrando Juliano 

Diretor Presidente 
 

 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE 
NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, 
tendo em vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que 
após fiscalização no imóvel cadastrado foi constatada irregularidade 
indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 
10, do Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria 
INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 (trinta) DIAS da publicação 
deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE 
(Poupatempo ou Ganhatempo). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, 
sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado será lançado no 
cadastro, podendo ser cobrado judicialmente. 

Cadas
tro Usuário 

Auto 
de 
Infraçã
o 

Dispositivo Multa/prejuízo 

66575 
Joao Paulo 
Armindo de 
Almeida 

11060/
2019 

Art.10, inc 
II  Multa R$ 

2.439,01 

66575 
Joao Paulo 
Armindo de 
Almeida 

11060/
2019 

Art.10, inc 
II  

Retroa
tivo 

R$ 
3.802,43 

Data de assinatura: 17.02.2021. Leandro Garcia Freitas – Gerente 
Comercial e de Relações com o Usuário. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO 
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão 
Eletrônico SeMAE nº 09/2021, Processo SICOM 333/2021 
objetivando a aquisição de painéis de automação com módulo 
eletrônico de aquisição, monitoramento e supervisão de dados 
para compor os sistemas de controle e automação de poços e 
reservatórios do SeMAE, conforme especificações e condições 
gerais de fornecimentos contidas no Termo de Referência. Prazo 
de Entrega: em até 90 dias, conforme Edital. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 04.03.2021, às 08h30 e abertura a partir 
das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
 

 

disposição dos interessados, no portal de compras.  
S. J. Rio Preto, 15.02.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente de 
Operação e Manutenção - Água. 
S. J. Rio Preto 18.02.2021 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.   

NR REQUERENTE PROTOCOLO TIPO DECISÃO
1 AA Cabral Panificadora e Confeitaria 2020309356 físico DEFERIDO
2 Condomínio Edificio José Mano Sanches 202112157 físico DEFERIDO
3 Daniela Augusta Menezes Bodini 2020304440 físico DEFERIDO
4 Empresa de Publicidade Rio Preto S/A 2020294256 físico DEFERIDO
5 Expresso Imamati S/A 2020304904 físico DEFERIDO
6 IMS Restaurante e Lanchonete Ltda EPP 202030631 físico DEFERIDO
7 Silcar Pneus Ltda 2020243599 físico DEFERIDO
8 Sociedade de Nefrologis e Reumatologia Acayaba Lt. 202120359 físico DEFERIDO

São José do Rio Preto,

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 006/2021

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

18 de fevereiro de 2021

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000307644 -.- A B MOREIRA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000230929 02259/20
A C A TORRESILHA E DA SILVA 

DROGARIA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000012276 02259/20
A C A TORRESILHA E DA SILVA 

DROGARIA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000280215 00375/20 A COSTA MACHADO TRANSPORTES ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000261201 02551/20 A I CORTEZ DROGARIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000001462 01893/18 ALMEIDA PIRES BUFFET LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000305575 00757/19
ALTITUDE COMERCIO E RECREACAO 

ESPORTIVA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000005585 02260/19 ALVES & LEMOS CHIARATO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000305634 01693/13
ANA HELENA BOSO QUINTINO DOS 

SANTOS
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000309081 00383/10 ASSOCIACAO RESIDENCIAL MARCIA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000306332 02715/20
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLA 

GIMENES VIVIENDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000229339 00110/11
AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID 

LTDA EPP

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000307046 02721/20 BAR OFICIAL RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000307848 01614/19 BERTAK CENTRO DE ESTETICA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208416 01709/15
BIODIAGNOSTICA PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000007012 01911/17
BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO 

PRETO LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2019000195001 01912/17
BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO 

PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000195020 01914/17
BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO 

PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000229275 01322/19
BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO 

PRETO LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000265923 02568/20
BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO 

PRETO LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000309005 00622/16 BORGES BEBIDAS E LOCAÇÃO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000309006 00622/16 BORGES BEBIDAS E LOCAÇÃO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2021000004185 00058/19
CANÇADO & CARDOSO SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000003467 00005/21 CANECA VIRADA CERVEJARIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2019000246296 01841/08 CARMEN MARIA PANSANI REDIGOLO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000073843 00608/20 CARMEN MARIA PANSANI REDIGOLO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000305621 00640/12 CAROLINA ROSA RUDOLPH
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000306748 02717/20
CASA DE CARNES E MERCEARIA LESTE 

J&R LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000309345 02727/20
CASA DE CARNES PINHEIRO RIO PRETO 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000083492 01306/14 CELIA CAROLINA DE LIMA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000231841 01998/16 CENE RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000288354 01999/16 CENE RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000288366 01997/16 CENE RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000028938 02336/16
CENTRO INTEGRADO DE 

ATENDIMENTO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000301626 00269/99 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000301635 00269/99 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000307970 02724/20
CHAVES & MANFRIN COMERCIO DE 

ESPECIARIAS LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000305615 00859/03
CIPE SERVIÇOS MEDICOS RIO PRETO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000306319 02383/17 CLAUDIO ANDRIGO RIO PRETO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210733 00618/02 CLINICA BERTOLINI LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000308291 01716/19
CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA 

LUCASCLINICAS EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000004237 01461/09
CLINICA DE MEDICINA REABILITAÇÃO E 

FISIOTERAPIA RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000004244 01462/09
CLINICA DE MEDICINA REABILITAÇÃO E 

FISIOTERAPIA RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000004236 00232/98
CLINICA DE ORTOPEDIA FISIATRIA E 

MEDICINA ESPORTIVA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000004228 00859/04
CLINICA DE ORTOPEDIA FISIATRIA E 

MEDICINA ESPORTIVA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000014912 00056/20 CLINICA DR PARA TODOS EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000000421 00599/12 CLÍNICA MÉDICA DÁDIVA LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000005211 00589/07
CLINICA ORTOPEDICA RAMIN LEITE S/S 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000305642 00422/15
COLTURATO DALUL CLINICA DE 

PSICOLOGIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000022797 00006/21
COMERCIAL DE ALIMENTOS 

MANTOVAN LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000245505 00858/06
COMERCIO DE CEREAIS ALAMEDA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000306343 01794/14 CONDOMINIO EDIFICIO ATLAS
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000306344 01794/14 CONDOMINIO EDIFICIO ATLAS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000005447 00323/04 CONDOMINIO EDIFICIO SOLIMOES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000306338 00460/15
CONEBEL COMERCIAL NEVES DE 

BEBIDAS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000306651 01987/07
CONEBEL COMERCIAL NEVES DE 

BEBIDAS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000003973 02311/17
CONSULTMEDIC ASSISTENCIA MEDICA 

EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000187099 00585/20 DIRO TRANSPORTES LTDA ENCERRADA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000305847 02319/15
DOC BIER RESTAURANTE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000305849 01059/17
DOC BIER RESTAURANTE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000210150 01462/16 DROGA NOVA DROGARIA EIRELI EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000208598 00480/98
DROGARIA RIO BRANCO RIO PRETO 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000216489 00480/98
DROGARIA RIO BRANCO RIO PRETO 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000306921 02719/20
E-CHOPE SJRP COMERCIO DE BEBIDAS 

E CONVENIÊNCIAS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000001327 00034/18
ECV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000307962 02723/20
EMPORIO MANFRIN COMERCIO DE 

CONDIMENTOS E ESPECIARIAS LTDA 
ME

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000004624 01140/12
EMPORIO NATURAL COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000004626 01140/12
EMPORIO NATURAL COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000430001 00328/07 ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000308744 00119/19
ESTETICA FIGUEIREDO & HAMMOUD 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000005594 00166/19 ESTEVAO L P MENDES FISIOTERAPIA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000200348 00915/13
EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000249000 00915/13
EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000249004 00915/13
EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000308738 01038/14
FABIANO & LAGO RESTAURANTE LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000391532 02386/19 FABIO HENRIQUE ALAMPE TONOLLI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2019000391536 02387/19 FABIO HENRIQUE ALAMPE TONOLLI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000034380 01779/19 FABIO HENRIQUE MARIANI EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000220112 00984/11
FARMÁCIA PAULISTA DE RIO PRETO 

LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000305663 00538/11
FERNANDES DE MELO CLINICA DE 

PSICANALISE LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000305652 00669/18 FERRO VELHO BIM RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000004233 00772/99
FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA 

INDEPENDENCIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000004198 00349/13 FRANCISCO CESAR MALUF QUINTANA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000306968 01249/19
FRANCISCO CESAR MALUF QUINTANA 

FILHO 40577191802
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000006121 00015/20
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000305751 01655/14 GELDES APARECIDA GOMES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000305639 00002/13
GENERAL RIO PRETO LOJA DE 

CONVENIÊNCIAS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000305858 02466/19 GRVM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000000848 00002/21 H FERNANDO CILIANO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000308053 00394/08 HAMILTON CESAR HIDALGO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000308048 00245/09
HAMILTON CESAR HIDALGO & CIA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000235313 01029/17 HARIS LANCHONETE LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000006212 02290/19
INSTITUTO A CLINICAL CONCEPT S/S 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000012057 00166/98
IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000003018 00271/00 IRMAOS BALSARINI LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000002916 00004/21
JM EMPÓRIOS COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000006020 02010/18 JULIA DE FIGUEIREDO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000291068 01832/19 JULIO MASSAO ITO FILHO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000309363 02730/20 KARIN RIBAS ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000236614 01282/04
KUSH DO BRASIL INDUSTRIA DE 

COSMETICOS EIRELI EPP

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000238021 01282/04
KUSH DO BRASIL INDUSTRIA DE 

COSMETICOS EIRELI EPP

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000002888 00117/05 LEILA REGINA MORACO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000001321 00490/08 LEVINIO QUINTANA JUNIOR
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000004648 00659/14 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000004638 01306/16 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000004644 02800/17 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000291539 02787/17 LOPES SUPERMERCADOS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000291540 02787/17 LOPES SUPERMERCADOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000308658 01870/19 LUCIANA PUIA MORO ZANIN ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000307045 02720/20 M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000211056 00054/19
MANI FORMULA FARMACIA DE 

MANIPULACÃO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000211064 00054/19
MANI FORMULA FARMACIA DE 

MANIPULACÃO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000263138 00639/07
MARCELA APARECIDA XAVIER 

FIGUEIREDO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000305260 01338/18
MARCELO TSUYOSHI JOYAMA NIHEI 

LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000305273 01338/18
MARCELO TSUYOSHI JOYAMA NIHEI 

LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000305276 01338/18
MARCELO TSUYOSHI JOYAMA NIHEI 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000186676 01635/20 MARSAN DROGARIA LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000296058 01569/18 MICHELE MARIA CLEMENTE LIMA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000005381 01447/16
MURILLO CALIXTO DE OLIVEIRA 

43464470822
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000001911 01214/04 N N C BARANEK ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000308057 01268/09
NAUSIMAR JULIANE COLOMBO 

HIDALGO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000024201 00114/20 OFTALMOCLÍNICA RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000002343 02079/16
OLIVEIRA & RAYMUNDO ACADEMIA DE 

GINASTICA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000307763 00835/16
OLIVEIRA E CAMBUI RESTAURANTE 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000027336 00113/21 PAULA SUZUKI CECILIO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000305657 01843/11 POLLIANA QUEIROZ DE QUEIROZ
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000204634 00839/98 PONGELUPI & PONGELUPPI LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000039413 01165/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000039425 00109/03
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000039435 01167/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000039440 01169/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000039447 01170/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000039450 01471/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000039553 01544/13
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000039554 01544/13
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000039557 01544/13
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000126523 00385/19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000013101 00036/21 QP COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000004204 00700/19 QUINTANA MEDICINA DE TRAFEGO S/S
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000296209 01198/19 R G BATISTA MEDICAMENTOS
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000296223 01198/19 R G BATISTA MEDICAMENTOS
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000296230 01198/19 R G BATISTA MEDICAMENTOS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000256847 01194/20 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000256855 01194/20 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000209178 00068/20 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000209180 00068/20 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000242399 00068/20 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000209101 00622/14 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000209110 00622/14 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000269385 01844/19 RAROCLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento



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

2020000269392 01209/19 RAROCLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000250841 00042/11 RIO PRETO ESPORTE CLUBE
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000309307 02386/15
RODONAVES TRANSPORTES E 

ENCOMENDAS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2019000309316 02386/15
RODONAVES TRANSPORTES E 

ENCOMENDAS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000226233 02386/15
RODONAVES TRANSPORTES E 

ENCOMENDAS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000227183 02386/15
RODONAVES TRANSPORTES E 

ENCOMENDAS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000307669 00376/01 ROTISSERIA ZONA SUL LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000307671 00376/01 ROTISSERIA ZONA SUL LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000018649 00376/01 ROTISSERIA ZONA SUL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000306300 00395/20 S CRISTINA DA SILVA CASA DE CARNES
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000307056 02722/20
SERV MAIS COMERCIO DE BEBIDAS 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000003008 00350/00 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000003001 00158/04 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000180299 00287/99
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO JOSE DO RIO PRETO E REGIÃO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000201187 00287/99
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO JOSE DO RIO PRETO E REGIÃO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000216994 00287/99
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO JOSE DO RIO PRETO E REGIÃO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000032037 01604/16
SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA 

DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000032046 01601/16
SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA 

DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000306322 00769/10
SONIA APARECIDA DO CARMO 

PESSINA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000082851 00643/20
SUPREMA DERMO NUTRITION LTDA 

ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000015768 00643/20
SUPREMA DERMO NUTRITION LTDA 

ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000015783 00643/20
SUPREMA DERMO NUTRITION LTDA 

ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000015762 01917/14
SUPREMA DERMO NUTRITION LTDA 

ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000015790 01917/14
SUPREMA DERMO NUTRITION LTDA 

ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2018000282655 00854/09
TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2018000335767 00854/09
TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2018000335786 00854/09
TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2018000337916 00854/09
TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2018000418571 00854/09
TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000042352 00854/09
TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000291398 00854/09
TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000307987 00854/09
TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000000464 00251/19
US ABELAN ENSINO EM ESTETICA 

EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000000469 00252/19
US ABELAN ENSINO EM ESTETICA 

EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000238246 02481/17 V PEDRETTI ALIMENTOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000279746 00297/19
VALDIRENE APARECIDA TORIBIO LOLI 

ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000213415 01591/17 VITALONGEVITA EIRELI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000305627 00637/10 W F SERVICOS MEDICOS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000291742 00303/17
CASA DE REPOUSO MINHA VIDA LTDA 

ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000291744 00303/17
CASA DE REPOUSO MINHA VIDA LTDA 

ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000291745 00303/17
CASA DE REPOUSO MINHA VIDA LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000213513 01361/15
CENTRO TERAPEUTICO NOVA VIDA 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000213523 01361/15
CENTRO TERAPEUTICO NOVA VIDA 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000213538 01361/15
CENTRO TERAPEUTICO NOVA VIDA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206879 00709/20 CLÍNICA MÉDICA CHUIOZINI LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000068503 00585/20 DIRO TRANSPORTES LTDA ENCERRADA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000262485 01073/17
GEAN TEODORO DOS REIS SERV FESTA 

ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2018000274029 00600/10 HENRIQUE MINGUETI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000240410 02358/20 LABORCLIN RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000032091 00261/20
P H DE OLIVEIRA OFICINA MECANICA E 

COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000208513 00723/20 PAULO GARCIA FERREIRA FILHO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000289922 01194/20 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2018000418557 00854/09
TNT MERCURIO CARGAS E 

ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

       São José do Rio Preto, 19 de fevereiro de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

ADRIANA DE FATIMA SOUSA 01703/20 60 
UFM 

AIP-S-D 
000145 

ARNOLDO JOSE CHERUBINI 
DRUDI 00994/19 20 

UFM 
AIP-S-D 
000138 

AUREO CEZAR ALTOMANI 00391/19 40 
UFM 

AIP-S-F 
000068 

BRUNO DA SILVA SANTOS 00970/19 40 
UFM 

AIP-S-D 
000139 

CARLOS ALBERTO BESSI JUNIOR 01917/18 100 
UFM 

AIP-S-D 
000143 

CENTRO DE REABILITAÇÃO 
PSICOSSOCIAL INSTITUTO 
DHALION LTDA 

01463/20 
600 
UFM AIP-S-D 

000147 

CLINICA DENTISTA PARA TODOS 
LTDA ME 01603/20 200 

UFM 
AIP-S-D 
000141 

COTT CLINICA ODONTOLOGICA 
TACITO E TARGAS LTDA 00992/19 30 

UFM 
AIP-S-D 
000142 

DAIANE BERNARDI 00444/19 20 
UFM 

AIP-S-D 
000144 

DAVI RODRIGUES BATISTA 
ZEBIANI 00971/19 20 

UFM 
AIP-S-D 
000146 

FABRICIO MARTELO DOURADO 00434/19 20 
UFM 

AIP-S-F 
000069 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

BAR OFICIAL RIO PRETO LTDA 00665/21 AIF-P-C 
000273 

BRACELF COMERCIAL ATACADISTA 
LTDA 00662/21 AIF-L-C 

000137 

I N TRADICAO COMERCIAL LTDA ME 00661/21 AIF-E-K 
00027 

JOSE ROBERTO MENDONÇA BAR E 
MERCEARIA 00664/21 AIF-P-H 

000108 

VILLAGE PLAZZA SERV FESTAS EIRELI 00663/21 AIF-P-H 
000109 

 

 

FORT CLIN SAUDE LTDA 00988/19 40 
UFM 

AIP-S-D 
000148 

GILSON JOSÉ VIEIRA MARTINS 00989/19 50 
UFM 

AIP-S-D 
000149 

JANAINA ELAINE XAVIER 00909/19 50 
UFM 

AIP-S-D 
000151 

JOÃO ANTONIO DOSUALDO 01038/20 100 
UFM 

AIP-S-F 
000071 

LBML CAP INTERMEDIAÇÃO DE 
SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA 00969/20 20 

UFM 
AIP-S-D 
000152 

MARIA DA GLORIA NUNES 
ROCHA 01909/20 20 

UFM 
AIP-P-C 
000184 

MARIA ESTEVÃO 01906/20 20 
UFM 

AIP-P-C 
000181 

MARIA IZABEL LOPES BARBOZA 00993/19 20 
UFM 

AIP-S-D 
000140 

MAYRA ARIELE DE OLIVEIRA 
QUIARETTI 39933811819 01821/20 20 

UFM 
AIP-S-D 
000153 

MERCIDES ANTONIO DE PADUA 
COGNETTI 00940/19 50 

UFM 
AIP-S-D 
000154 

ONE FACE ESTETICA FACIAL 
LTDA 00856/20 40 

UFM 
AIP-M-L 
000057 

P Y ZAHR CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI ME 01473/18 100 

UFM 
AIP-S-F 
000072 

PAULO CESAR TOZATO 00991/19 40 
UFM 

AIP-S-D 
000155 

SUELI APARECIDA SABINO DA 
SILVA 01910/20 20 

UFM 
AIP-P-C 
000185 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

CARMEN MARIA PANSANI REDIGOLO 01416/19 AIP-S-F 
000070 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

A L R ESTETICA 
LTDA ME 

00863/
20 

1.104,40 (UM MIL, CENTO 
E QUATRO REAIS E 

QUARENTA CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000068  

 

ABC SACARIAS 
RIO PRETO 
LTDA EPP 

00959/
20 

6.626,40 (SEIS MIL, 
SEISCENTOS E VINTE E 

SEIS REAIS E QUARENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000075 

AKEMI PATRICIA 
SASAKI & CIA 
LTDA ME 

01816/
17 

4.969,80 (QUATRO MIL, 
NOVECENTOS E 

SESSENTA E NOVE REAIS 
E OITENTA CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000062 

CASA DE SAUDE 
SANTA HELENA 
LTDA 

00578/
18 

3.313,20 (TRÊS MIL, 
TREZENTOS E TREZE 

REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000063 

MARIA 
APARECIDA DA 
SILVA 
13339491895 

02282/
18 

2.070,75 (DOIS MIL E 
SETENTA REAIS E 
SETENTA E CINCO 

CENTAVOS) 

NRM-A-S 
000089 

P Y ZAHR 
CLINICA 
ODONTOLOGICA 
EIRELI ME 

01057/
18 

4.141,50 (QUATRO MIL, 
CENTO E QUARENTA E 

UM REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000061 

SHEILA 
OLIVEIRA 
OFICIAL LTDA 
ME 

00895/
20 

3.313,20 (TRÊS MIL, 
TREZENTOS E TREZE 

REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000074 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
ARNOLDO JOSE 
CHERUBINI DRUDI 00994/19 2019000219549 AIF-S-D 

000097 
CARLOS ALBERTO BESSI 
JUNIOR 01917/18 2018000293872 AIF-I-E 

000702 
CARMEN MARIA 
PANSANI REDIGOLO 01416/19 2019000246301 AIF-S-F 

000090 
COTT CLINICA 
ODONTOLOGICA TACITO 
E TARGAS LTDA 

00992/19 2019000218387 AIF-S-D 
000095 

GILSON JOSÉ VIEIRA 
MARTINS 00989/19 2019000240182 AIF-S-D 

000100 

JANAINA ELAINE XAVIER 00909/19 2019000167908 AIF-S-H 
000030 

 

 

MARIA IZABEL LOPES 
BARBOZA 00993/19 2019000219554 AIF-S-D 

000096 
MERCIDES ANTONIO DE 
PADUA COGNETTI 00940/19 2019000192810 AIF-S-D 

000091 
P Y ZAHR CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI 
ME 

01473/18 2018000256749 AIF-S-F 
000060 

SUELI APARECIDA 
SABINO DA SILVA 01910/20 2020000222337 AIF-P-C 

000202 
 

EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

CASA DE SAUDE SANTA 
HELENA LTDA 00578/18 2020000199863 AIP-S-D 

000097 
P Y ZAHR CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI 
ME 

01057/18 20200000060231 AIP-S-D 
000092 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE PARCIALMENTE 

DEFERIDOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

AKEMI PATRICIA SASAKI 
& CIA LTDA ME 01816/17 2020000186405 AIP-S-H 

000125 
São José do Rio Preto, 19 de Fevereiro de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: PATRIARCHA & BOTOS SERVIÇOS MÉDI-
COS S/S
CNPJ sob nº 32.389.935/0001-06
OBJETO O presente tem como objeto a contratação de em-
presa para prestação de serviços médicos na especialidade 
de Ginecologia I, para atendimento nas unidades de saúde.
VIGÊNCIA:27/01/2021 à 27/02/2021
VALOR: R$6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta 
reais)

Monte Aprazível, 27 de janeiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mirassolândia
Estado de São Paulo
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita do Município de 
Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas 
por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovados no Concurso Publico n°: 01/2016, para 
preenchimento de vaga disponível, por tempo determinado, a excepcional interesse público, a 
titulo precário, conforme dispõe a Lei Municipal n°: 1094/2006 e a Lei Complementar
Municipal n°: 021/2011, a comparecerem no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua 
Antônio Batista Rodrigues, n° 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta 
publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para manifestar interesse na Contratação, para 
atender necessidades do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho), 
munidos de cópias e originais dos seguintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) 
documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia; 
c) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; d) cadastro de pessoa 
física; e) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo 
masculino; f) comprovante de conclusão da habilitação exigida para a Função, 
devidamente reconhecida pelo sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; h) cartão de cadastramento no 
PIS/PASEP, se houver; i) certidão de casamento, quando for o caso; j) certidão de 
nascimento dos filhos, quando for o caso; k) documento de identidade reconhecido 
legalmente em território nacional, com fotografia, ou certidão de nascimento dos 
dependentes legais, se houver, e documento que legalmente comprove a condição de 
dependência; 1) atestado de que não possui registro de antecedentes criminais, emitido pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos; m) 
atestado de Saúde; n) declaração, informando se exerce ou não outro cargo, emprego ou 
Função pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declaração, informando se já 
é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência social, p) Carteira de 
Trabalho; e q) Comprovante de residência.

N° de Inscrição: 219670-7
Candidato (a): PATRÍCIA PEREIRA RESENDE
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I
Classificação: 24°

N° de Inscrição: 225146-0
Candidato (a): NADIA FABIANA ALVES JORGE MINEIRA 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I 
Classificação: 25°
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O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistência automática do 
convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos.

Mirassolândia, 18 de Fevereiro de 2021.

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal
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