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Jovem é internado na Santa Casa 
após ser baleado nas costas

POLÍCIA

Doria deixa Rio Preto na fase laranja 
e provoca a insatisfação do comércio

PlANO SÃO PAULO

Pauléra vai 
comandar o

Conselho de Ética
Pelo Regimento Interno, cabe 

ao Conselho de Ética cuidar e ob-
servar o cumprimento do que rege 
o Código de Ética e do Regimento 
Interno da Câmara.   Pág.A3

MP vai receber 
excluídos de 
convocação 

Grupo de educadores apro-
vados no concurso, mas que 
ficou de fora da convocação 
da Prefeitura, deve ter encon-
tro com promotoria. Pág.A3

AUDIÊNCIA 
Deputado Itamar 

Borges esteve 
ontem na Câma-

ra de Rio Preto 
para tratar de 

encontro que vai 
discutir a região 
Metropolitana. 

Pág.A3

O governador João Doria 
manteve Rio Preto na fase 
laranja do Plano São Paulo 
mesmo a região estando com 
a taxa de ocupação de UTIs 
abaixo dos 70%, o que levaria 
a cidade para a fase ama-
rela. A decisão gerou, mais 
uma vez, insatisfação nas 
entidades que representam o 
comércio. “Impor para bares e 
restaurantes o fechamento ou 
severas restrições, é condená-
-los à falência por pequenas 
mudanças que podem ser 
feitas e não alterarão o ritmo 
de contágio”, afirmou ontem 
a Acirp em nota divulgada cri-
ticando a postura do Estado.           
Pág.A2

Pauléra, vereador

Saiba como ficam 
outras regiões do 

estado no plano SP

Olimpia volta à 
fase vermelha; 

prefeituras da região 
buscam saída

Só 25% dos 
profissionais da 
saúde tomam 

2ª dose
Segundo a Saúde, 26.741 

profissionais da saúde foram 
vacinados até o fim da tarde 
de quinta-feira (18), sendo 
que 6.678 receberam a se-
gunda dose, o equivalente a 
25%. A vacinação da segun-
da dose está sendo realizada 
no Complexo Swift e termina 
nesta segunda-feira (22). Os 
profissionais podem ir até o 
local das 10h às 18h.Pág.A5

HB recebe 15 pacientes 
transferidos de Araraquara
A região de Araraquara 

enfrenta um forte aumento 
no número de internações de 
pacientes diagnosticados com 
Covid-19.  Com falta de leitos, 
a saída foi enviar pacientes 
para regiões com taxas de ocu-
pações menores. O Hospital 

de Base em Rio Preto foi um 
dos destinos e já recebeu 15 
pacientes de Araraquara  desde 
o início do mês de fevereiro até 
esta sexta-feira (19). Atualmen-
te, o Hospital de Base conta 
190 pacientes internados com 
Covid-19.  Pág.A5

Semana tem dois dias 
sem óbitos por Covid

Pág. A5

COMEÇA HOJE
Festival 4R RipRopRiopRe-
to tem o objetivo de reve-
renciar artistas rio-preten-
ses e grandes nomes da 

cena nacional de Hip Hop. 
Festival começa neste sá-
bado (13) e vai até o dia 
17 de abril pelas redes 
sociais Youtube da Casa 
de Criar e pelo Instagram 
e Twitter do evento @ri-
propriopreto    Pág.A5
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Bares e restaurantes sofrem com a decisão de Doria de manter região na fase laranja

Carnes e queijos 
puxam inflação 

em janeiro, 
diz Apas

A Apas (Associação Paulista 
de Supermercados) divulgou 
nesta sexta-feira (19) a pesquisa 
Índice de Preços dos Supermer-
cados (IPS), que registrou uma 
inflação de 1,0% em janeiro. A 
pesquisa mostra uma alta em di-
versos produtos, principalmente 
nas carnes e queijos. Pág.A2
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PLANO SÃO PAULO

Entidades atacam decisão de Doria 
em deixar Rio Preto na fase laranja

O governador João Doria 
manteve Rio Preto na fase 
laranja do Plano São Paulo 
mesmo a região estando 
com a taxa de ocupação de 
UTIs abaixo dos 70%, o que 
levaria a cidade para a fase 
amarela. A decisão gerou, 
mais uma vez, insatisfação 
nas entidades que represen-
tam o comércio.

Em nota na tarde desta 
sexta-feira, a entidade rea-
firma a insatisfação e o des-
conforto com a situação de 
continuidade da fase laranja. 
“Sabemos que o município 
sofre oscilações em alguns 
critérios, entre as fases ama-
rela e a laranja. Porém, a 
capacidade dos hospitais 
da cidade é suficiente para 
atender todos os que ne-
cessitam serem internados e 
o ritmo de contágio vem se 
mantendo estável – com va-
riação muito pequena entre 
uma semana e outra. Nossas 
estatísticas nos colocariam 
na fase amarela”, diz trecho 
da nota.

A entidade ainda expõe 
a opinião em relação aos 
bares e restaurantes, dan-
do como exemplo a atual 

situação que, mesmo com 
estes comércios fechados, 
o aumento de casos conti-
nua. “Independente de estes 
estabelecimentos estarem 
fechados, continuamos no 
laranja. Ou seja, não é o 
setor que está aumentando 
o contágio da doença. Impor 
para bares e restaurantes 
o fechamento ou severas 
restrições, é condená-los à 
falência por pequenas mu-
danças que podem ser feitas 
e não alterarão o ritmo de 
contágio”.

Nesta sexta a entidade 
também enviou ofícios dire-
cionados à Secretaria de De-
senvolvimento Econômico do 
Estado de São Paulo, Patrícia 
Ellen; ao vice-governador Ro-
drigo Garcia e ao presidente 
da Facesp, Alfredo Cotait 
Neto, solicitando alterações 
dos critérios do Plano SP 
para que, mesmo na fase 
laranja, seja autorizado o 
funcionamento dos bares e 
restaurantes até às 22h.

O Sincomercio (Sindicato 
do Comércio Varejista) tam-
bém se posicionou sobre o 
assunto e manteve a mesma 
linha. “Nós somos contra. A 
gente acha que já era pra ter 
tido uma progressão maior 
e ao invés disso, estamos 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

vivendo um caos”, explica 
Ricardo Arroyo, presidente 
do Sincomercio.

Ricardo ainda comple-
menta “O contágio não está 
acontecendo nas empresas, 
nem no comércio. O con-
tágio acontece dentro do 
transporte público, nas festas 
clandestinas e nas reuniões 
familiares”, finaliza.

Tribunal - A Acirp havia 
entrado com um pedido de 
mandado de segurança cole-
tivo no início desta semana, 
pedindo a progressão de Rio 
Preto para a Fase Amarela, 
no entanto, na tarde desta 
sexta-feira (19) o Tribunal de 
Justiça de São Paulo indefe-
riu a liminar. A entidade disse 
que vai avaliar a interposição 
de eventual recurso.

Mesmo região tendo 
índice favorável, 
governador Doria 
manteve Rio Preto na 
fase laranja mais 
restritiva

Divulgação

FASE VERMELHA

Prefeitos da região de Olímpia devem 
se reunir para discutir alternativas

A Prefeitura de Olímpia 
emitiu um comunicado na 
tarde desta sexta-feira anun-
ciando que, diante da reclassi-
ficação da Regional de Saúde 
de Barretos, a qual a cidade 
pertence, para a Fase Ver-
melha do Plano São Paulo, o 
Município vai se reunir com os 
Prefeitos da região para definir 
novas diretrizes.

O comunicado ainda res-
salta que o retrocesso de 
fase se deu pelo alto índice 
de ocupação de 82,2% dos 
leitos de UTI na Regional de 
Barretos, agravados pelo fato 
dos hospitais estarem rece-
bendo pacientes transferidos 
de Araraquara que também 

está na fase vermelha e já 
atingiu 100% de ocupação dos 
leitos de UTI para Covid.

De acordo ainda com o 
texto do Executivo, estão sendo 
mantidas as tratativas com o 
Governo do Estado, juntamente 
com os demais prefeitos do 
consórcio Codevar, para que 
sejam ampliados os leitos 
de UTI nesta região, a fim de 
possibilitar o avanço de fase 
e, assim, a regional não ser 
ainda mais prejudicada eco-
nomicamente pelas medidas 
restritivas impostas.

O município ainda informa 
que “um novo decreto desse 
ser publicado apenas na pró-
xima semana e que, enquanto 
isso, permanecem mantidas as 
medidas já em vigor”.

Procurada pela reportagem, 
a assessoria do Prefeito Fer-
nando Cunha disse que não 

Andressa ZAFALON
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Bares sofrem Bom restrições de  horário

INFLAÇÃO
Carnes e queijos 
puxam preços, 
segundo Apas

A Apas (Associação Paulista 
de Supermercados) divulgou 
nesta sexta-feira (19) a pesqui-
sa Índice de Preços dos Super-
mercados (IPS), que registrou 
uma inflação de 1% em janeiro. 
A pesquisa mostra uma alta 
em diversos produtos, princi-
palmente nas carnes e queijos.

Carnes bovina e de frango, 
que em dezembro registraram 
aumento de 4,37% e 2,56% 
respectivamente, tiveram alta 
de 0,61% e 0,24% no mês de 
janeiro. Essas carnes são produ-
tos que foram muito impactados 
em 2020 com alta acumulada 
em 16,3% (bovina), 15,81% 
(frango) e 31,56% (suína). Se-
gundo a Apas, estes produtos 
serão impactados novamente 
em 0,8% pelo ICMS (Imposto 
Sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) no dia 1 de abril.

“A alta do dólar é o principal 
fator que impacta esses produ-
tos, pois faz com que pecuaris-
tas exportem mais e pratiquem 
o mesmo preço do mercado 
internacional. Infelizmente o 
desemprego continua alto e 
uma parte da população acabar 
mudando os hábitos e consu-
mindo menos carne”, afirmou 
o economista Raymundo Souza.

Os queijos Mussarela e Prato 
fecharam 2020 com respectiva 
alta inflacionária de 35,55% e 
31%. De acordo com a Apas, 
os queijos teriam iniciado 2021 
com uma deflação se não fosse 
pelo aumento de 1,3% do ICMS 
que passou a incidir sobre o 
produto no dia 15 de janeiro. 
Por isso, o queijo prato, por 
exemplo, fechou janeiro com 
alta de 0,47% e deve ficar 4,7% 

ainda mais caro em 1 de abril.
“A perspectiva é de que os 

alimentos voltem a ter uma 
queda no preço no segundo 
trimestre. O ICMS é um dos 
impostos mais caros que nós 
temos e historicamente esses 
produtos eram isentos. Agora, 
com a cobrança, o preço final 
será impactado de forma mais 
direta”, afirmou o economista.

Outros produtos - O Apas 
divulgou o levantamento de 
outros produtos. O arroz, que 
chegou a registrar 17% de au-
mento em setembro de 2020, 
começou o ano com apenas 
0,67%. No caso do óleo de 
soja, houve desaceleração de 
preços e a inflação de janeiro 
foi 0,03%. Em setembro de 
2020 o item registrou alta de 
30,62%.

Abobr inha  (28,47%) , 
chuchu (25,69%) e cebola 
(23,70%) foram os itens que 
registraram os maiores aumen-
tos. Completam a lista, melão 
(23,60%), tomate (22,32%), 
abacaxi (20,39%), pepino 
(19,32%), couve (12,52%) 
e alface (10,47%). Outros 
itens de hortifrutis também se 
fizeram presente na lista das 
maiores quedas do mês, en-
tre eles maracujá (-14,20%), 
mamão (-12,21%), repolho 
(-9,28%), limão (-7,39%), jiló 
(-6,69%), quiabo (-4,22%) e 
laranja (-3,03%).

No geral, os maiores au-
mentos do mês ficaram no 
campo do hortifruti com 4,35% 
de inflação. Os legumes, verdu-
ras e tubérculos registraram os 
maiores índices dentro do seg-
mento FLV (12,16%; 6,45% e 
6,36%).

Vinicius LIMA 

tem nenhum porta-voz para 
falar sobre isso e que vale o 
comunicado.

ESTADO Veja as restrições e como 
ficam outras regiões

A região de Rio Preto perma-
nece na fase laranja do Plano 
São Paulo. 

Na fase laranja, academias, 
salões de beleza, restaurantes, 
cinemas, teatros, shoppings, 
concessionárias, escritórios e 
parques podem funcionar por 
até oito horas diárias, com 
atendimento presencial limitado 
a 40% da capacidade e encer-
ramento às 20h. O consumo 
local em bares está totalmente 
proibido, em Rio Preto a admi-
nistração municipal autorizou o 
funcionamento de restaurantes 
até às 21h, porém para que 
clientes que tenha adentrado 
nos estabelecimentos antes do 

horário estipulado pelo governo 
paulista e para conclusão de 
suas refeições..

Além de Rio Preto nesta 22º 
classificação do Plano São Paulo 
outras oito regiões também 
estão na fase Laranja sendo 
elas: Franca, Marília, Piracicaba, 
Ribeirão Preto, São João da Boa 
Vista e Taubaté. As regiões de 
Araçatuba, Baixada Santista, 
Campinas, Grande SP - incluin-
do capital, Registro e Sorocaba 
estão na fase amarela do Plano.

A piora nos índices de avan-
ço do vírus no interior deixa as 
regiões de Araraquara, Barretos, 
Bauru e Presidente Prudente na 
fase vermelha, com restrição 
total de comércios e serviços 
não essenciais.

Thiago PASSOS
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Prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, que articula ação 
com outros municípios da região
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Prefeitura divulga empresas que concorrem à licitação do lixo

A Secretaria de Comu-
nicação divulgou na manhã 
desta sexta-feira a relação 
das empresas que disputam 
os 3 lotes do processo para 
a implantação e operação de 
conjunto de serviços relativos 
a manutenção da limpeza 
de vias públicas, coleta, tra-
tamento e destino final de 
resíduos sólidos no município.

Disputando o Lote 1, apa-
recem as empresas Quebec 
Ambiental, Sanepav Sanea-
mento Ambiental, Logar Sa-
neamento Ambiental, TMK 
Engenharia, Litucera Limpeza 
e Engenharia, Brastec Servi-
ços e Tecnologia Ambiental, 
Construtora Colares Linha-
res, Trail Infraestrutura, KTM 

Administração e Engenharia, 
Constroeste Construtora e 
Participações e  Proposta En-
genharia Ambiental.

Pelo Lote 2, a disputa será 
entre as empresas:  Constroes-
te Construtora e Participações, 
Proposta Engenharia Ambien-
tal e Monte Azul Engenharia 
Ambiental. Já para o Lote 3 
a administração municipal 
recebeu a documentação das 
empresas: TMK Engenharia, 
Trail Infraestrutura, Constroes-
te Construtora e Participações, 
Rodoserv Engenharia, Proposta 
Engenharia Ambiental e Monte 
Azul Engenharia Ambiental.

Apenas as empresas Cons-
troeste Construtora e Partici-
pações e Proposta Engenharia 
Ambiental disputam os três 
lotes do processo licitatório.

Thiago PASSOS

14 CANDIDATAS

Pauléra vai comandar 
Conselho de Ética da 
Câmara de Rio Preto

O vereador Paulo Pauléra 
(PP) irá presidir o Conselho de 
Ética da Câmara de Rio Preto 
que será composto em sua 
maioria por aliados do prefeito 
Edinho Araújo (MDB).

Durante reunião de líderes 
realizada na manhã desta 
sexta-feira o presidente do 
legislativo, Pedro Roberto 
(Patriota) costurou acordo 
entre os parlamentares para a 
escolha dos cinco integrantes 
titulares e seus suplentes.

Pelo Regimento Interno da 
Câmara, cabe ao Conselho de 
Ética cuidar e observar o cum-
primento do que rege o Códi-
go de Ética e do Regimento 
Interno da Câmara, “atuando 
no sentido de preservação da 
dignidade do mandato parla-
mentar”.

O conselho será compos-

to pelos vereadores Pauléra, 
Celso Peixão (MDB), Anderson 
Branco (PL), Jorge Menezes 
(PSD) e Bruno Marinho (Pa-
triota). Na suplência, ficarão 
os vereadores Bruno Moura 
(PSDB), Karina Caroline (Re-

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

Aprovados fora de convocação 
devem ter encontro com MP

Os 20 especialistas apro-
vados no concurso da Educa-
ção de 2018, sendo 15 coor-
denadores, quatro diretores e 
um supervisor, vão se reunir, 
através de uma audiência pú-
blica virtual, com o promotor 
Carlos Romani, do Ministério 
Público.

A audiência foi um pedido 
do vereador João Paulo Rillo, 
com o objetivo de “ouvir o Mi-
nistério Público em relação a 
essa injustiça que é cometida 
contra esses aprovados no 
concurso”, explica o vereador.

Para Liliane Palotta, uma 
das aprovadas no concurso e 
que não tem previsão de ser 
convocada, a reunião com o 
MP traz uma esperança de 

eles serem orientados correta-
mente de como deverão agir. 
“A gente sabe que a decisão 
e contratar ou não, não é do 
Ministério Público, é da Pro-
curadoria Geral do Município. 
Mas esperamos que sejamos 
orientados corretamente do 
que fazer e que o MP interve-
nha no nosso caso”, comenta.

Entramos em contato com 
o promotor Carlos Romani que 
nos respondeu por e-mail. 
“Solicitaram (uma comissão 
de coordenadores junto com o 
vereador Rillo) uma audiência 
comigo na semana que vem. 
Foi marcado para segunda-fei-
ra à tarde e vamos conversar 
e analisar a pretensão deles, 
que por sinal, desconheço até 
agora”, finaliza.

Andressa ZAFALON Divulgação

EDUCAÇÃO

DECORO

publicanos), João Paulo Rillo 
(PSOL), Francisco Júnior (DEM) 
e Cláudia de Giuli (MDB).

Os membros titulares es-
colheram Pauléra para presidir 
o conselho, como descreve o 
parlamentar. “Foi seguido a 

Paulo Pauléra vai presidir o Conselho de Ética da Cãmara de Rio Preto
proporcionalidade partidária 
para escolha dos titulares e 
suplentes, mas será homolo-
gado na Sessão da próxima 
terça-feira, o grupo indicou 
meu nome para presidir os 
trabalhos”, afirmou.

Divulgação

Edinho teme caos de Manaus
O prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT, foto), em entrevista 

para uma rádio local ontem, disse que a cidade corre o risco de 
enfrentar um caos no sistema de saúde por causa da covid-19, 
como ocorreu recentemente em Manaus. Segundo o prefeito, 
não tem leito de UTI disponível desde segunda-feira e risco de 
não ter oxigênio suficiente para atender a demanda. Existe até a 
possibilidade de o médico ter de escolher quem vai viver e quem 
vai morrer. Para piorar a situação, disse que precisa contratar 
250 profissionais da área da saúde, mas, mesmo pagando 
plantão com valor equivalente ao do Hospital Albert Einstein, 
não encontra no mercado. A orientação é para que ninguém 
vá para Araraquara e quem já está na cidade, não saia na rua.

Fica na laranja
Enquanto o prefeito Edi-

nho Silva (PT) enfrenta o caos 
na área da saúde por causa 
da pandemia, o xará Edinho 
Araújo (MDB) queria avançar, 
mas Rio Preto e região per-
manece na fase laranja, na 
nova reclassificação apresen-
tada ontem pelo governador 
João Dória (PSDB). Só resta o 
resultado das festas carnava-
lescas clandestinas mudarem 
o rumo na semana que vem. 
Barretos e Olímpia regrediram 
para a fase vermelha.

Região Metropolitana
O deputado Itamar Borges (MDB) esteve ontem, na Câmara, 

para solicitar ao presidente Roberto Gomes (Patriota) a promoção 
de uma audiência pública, a fim de debater com representantes 
da sociedade a criação da Região Metropolitana de Rio Preto, 
com o objetivo de buscar solução para problemas que afetam 
os municípios da região. O evento, que compete ao governo do 
Estado, será coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Regional. “Será uma excelente oportunidade para debatermos 
o tema”, disse o patriota. A audiência acontece dia 27 de feve-
reiro, na Câmara. Na foto, presidente Pedro Roberto, deputado 
Itamar e os vereadores Jean Charles (MDB) e Karina Caroline 
(Republicanos).

Jardim vertical
Bruno Marinho (Patriota), 

presidente da Comissão do 
Meio Ambiente da Câmara, 
informou que pretende chan-
celar parceria com a Secre-
taria do Meio Ambiente com 
o propósito de intensificar 
campanhas de conscientiza-
ção da população para rea-
lizar plantios de árvores em 
frente suas casas. As mudas 
são oferecidas pelo Viveiro 
Municipal. “Mesmo morando 
em apartamento, eu tenho 
um jardim vertical”, conta.

Manifestação
Um grupo de partido de 

esquerda promove amanhã 
manifestação com intuito de 
pedir a saída do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
do comando do País. A con-
centração da carreata, de-
nominada “Fora Bolsonaro”, 
será a partir das 9h na avenida 
Fausto Sucena Raga, no Par-
que Residencial Lauriano Te-
bar. Depois os manifestantes 
percorrem pontos estratégicos 
da cidade para chamar a aten-
ção da população.

Sem ônus
Projeto impede o genitor 

responsável por pensão ali-
mentícia de deduzir os valores 
pagos do imposto de renda, 
porém, a proposta isenta o 
responsável pela guarda do 
beneficiário da pensão de 
pagar o IR incidente sobre os 
valores recebidos. “O homem 
que arca com a pensão, mas 
tem o benefício de deduzir do 
seu imposto o valor da pen-
são, transferindo à mulher o 
ônus”, diz o deputado Rodrigo 
Agostinho (PSB-SP).

Atrapalha
Os organizadores da carre-

ata “Fora Bolsonaro” pecam 
ao unir partidos para mostrar 
indignação contra o presiden-
te de plantão. Mesmo sendo 
deste ou daquele partido, o 
ideal seria realizar o manifesto 
sem bandeiras partidárias. 
Bandeiras do PT, PSOL, PSTU 
e do PCO podem esvaziar o 
protesto, porque muita gente 
vai pensar que eles estão ten-
tando tirar o plantonista para 
assumir o posto em janeiro 
de 2022.

Ética
O presidente da Câmara, 

Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota), informou que o novo 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, para o biênio 
2021/2022, será formado na 
sessão da próxima terça-fei-
ra. Para tanto, foi realizada 
uma reunião ontem com o 
objetivo de buscar um acordo 
para definir os integrantes. 
“(O Conselho de Ética) atua 
no sentido de preservar a 
dignidade do  mandato do 
parlamentar”, esclareceu.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

MP deve receber grupo de aprovados em concurso

PRÓXIMA SESSÃO
Projeto para criação do Conselho da 

Diversidade entra na pauta de votação
Depois de ser arquivado no 

Legislativo em 2020, através 
de um despacho do vereador 
Anderson Branco, o Projeto de 
Lei para a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos de Di-
versidade Sexual e de Gênero 
de Rio Preto retorna para a 
votação em primeira instância 
na próxima terça (23).

O tema foi polemizado de-

pois de que um grupo de 
pessoas a favor da criação do 
Conselho criou um abaixo-as-
sinado virtual como forma de 
fazer uma pressão popular.

O Conselho tem como ob-
jetivo fiscalizar e cobrar ações 
do município para o público 
LGBTQI+ em todos os setores 
da política pública.

O Projeto de Lei volta ao 
Legislativo após um pedido do 

vereador João Paulo Rillo ao 
Presidente da Câmara, vere-
ador Pedro Roberto. Para ser 

aprovado, o Projeto precisa de 
maioria simples, ou seja, nove 
votos a favor.

Andressa ZAFALON 

Vencedores vão 
fazer a limpeza 
públicas e coleta 
de lixo no 
município
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Ajudante de pintor é vítima 
de tentativa de assassinato

Um jovem de 20 anos foi ví-
tima de tentativa de homicídio 
em Rio Preto, na madrugada 
desta sexta-feira (19). Segun-
do informações do boletim 
de ocorrência,  o ajudante de 
pintor  trafegava com sua moto  
pela  Avenida Izabel Martins 
Arroyo no bairro Jardim Arroyo,  
quando passou um Gol branco 
sendo efetuado disparos de 
arma de fogo contra o rapaz.

A vítima não conseguiu 
identificar o motorista. Os tiros 
atingiram as costas do rapaz, 
ele saiu correndo a pé deixando 
a moto no local e entrou em 
uma casa localizada na Rua 
Antônio Miceli pedindo socorro.  
Na residência, um marmorista 

de 19 anos foi quem acionou o 
190 chamando a Polícia Militar 
e também  o resgaste.  A vítima 
foi encaminhada a Santa Casa.

A perícia técnica esteve no 
local para análise. Na rua onde 
aconteceu os disparos tem um 
bar que possui câmeras de 
segurança, porém estava fe-
chado e não foi possível colher 
as imagens.

A assessoria de imprensa 
da Santa Casa informou que o 
quadro de saúde da vítima está 
estável, ele encontra-se cons-
ciente e orientado e também 
com dreno no tórax. A moto do 
rapaz foi liberada do local pela 
Polícia Militar para a mãe dele.

O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes como 
Homicídio Simples e será in-
vestigado pela polícia. O autor 
dos disparos não foi localizado.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

TIROS NAS COSTAS

Caso foi registrado na Central de Flagrantes, jovem está internado na Santa Casa

NA BR-153

Um homem de 38 anos 
que estava foragido da jus-
tiça foi preso pela polícia 
após denúncia anônima. 
Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o 
caso aconteceu na ma-
drugada desta sexta-feira 
(19) por volta da 0h na Rua 
Vibaldo Urias Gomes na 
Estância Jockey clube em 
Rio Preto. Policiais milita-
res receberam a denúncia 
de que o homem estava 
rodando com um carro Golf 
de cor prata pelas imedia-
ções e decidiram averiguar.

Pelo local localizaram o 
veículo com o homem ao 
volante, fizeram a aborda-
gem e durante a revista 
pessoal o homem saiu 
correndo e fugiu, sendo 
capturado logo em seguida 
e ao perceber que seria 
algemado entrou em luta 
corporal com os PMs re-
sistindo a prisão.

Foi necessário uso de 
força física pois o homem 
estava bastante agressivo 
porém a polícia conseguiu 
imobilizá-lo e algemá-lo, 
mesmo assim tentou fugir 
mais uma vez. Ele foi colo-
cado na viatura e em razão 
da luta que teve sofreu 
algumas lesões e apesar 
das agressões contra os 
policiais militares, não so-
freram lesões.

Em pesquisa sobre os 
antecedentes criminais 
do homem  foi constatado 
que ele estava sendo pro-
curado pela justiça com 
dois mandados de prisão 
expedidos sendo um de-
les na Vara de Execuções 
Criminais de Rio Preto em 
14 de janeiro de 2021 e o 
segundo mandado de pri-
são preventiva expedida na 
Vara Criminal de Defesa da 
Mulher em 19 de janeiro 
de 2021. Diante dos fatos 
o homem foi levado preso 
a Central de Flagrantes 
onde se recusou a colher 
as impressões digitais e 
nem assinar documento 
relativo aos mandados de 
prisão.

O veículo por estar com 
documentação em ordem 
foi liberado para a compa-
nheira do homem no local 
da abordagem. O caso foi 
registrado como captura 
de procurado e o homem 
permanecerá a disposição 
da justiça.

PRF prende 
foragido durante 

abordagem
Janaína PEREIRA

SEBASTIAO CANDIDO ROL-
DÃO,  natural de Marília/SP,fa-
leceu aos 72 anos de idade. Era 
viúvo da Sra. Neusa Aparecida 
Pereira Roldão e deixa os fi lhos 
Alexandre e Anderson. Foi sepul-
tado no dia 19/02/2021 às 17:30, 
saindo seu féretro do velório da 
Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

SIMULACRO PM apreende arma de brinquedo 
com morador de rua na represa

Um homem de 32 anos foi 
preso por volta das 18h45 da 
tarde desta quinta-feira (18) na 
Avenida Lino José Seixas perto 
da Represa Municipal após ser 
abordado por policiais militares 
e estar com um revólver de 
brinquedo.

Segundo o boletim de ocor-
rência, um policial militar que 
estava de folga e fazia cami-

nhada na represa, próximo ao 
Quiosque da GCM – Guarda Civil 
Municipal  - quando um agente 
visualizou o homem arrumando 
um objeto na cintura aparen-
tando ser uma arma de fogo, 
e diante das características 
solicitou apoio de viaturas da 
PM e o homem  foi abordado.

Após ser revistado, foi loca-
lizado um revólver de brinquedo 
em sua cintura, onde após ser 
indagado disse que havia en-

Janaína PEREIRA

Homem estava com arma de brinquedo e foi flagrado 
por PM que fazia caminhada na represa municipal

Divulgação

NA REDENTORA
Homem furta hamburgueria para pagar prostituta

Uma hamburgueria foi alvo 
de bandidos na madrugada 
desta sexta-feira (19) em Rio 
Preto. Segundo informações 
do boletim de ocorrência, o 
caso aconteceu por volta das 
2h da madrugada, quando 
policiais militares foram acio-
nados via Copom para atender 
ocorrência.

A hamburgueria  fica na Rua 
Penita no bairro Vila Redento-
ra e ao se deslocarem para o 
local a policiais constataram 
que a porta da frente estava 
arrombada.

Minutos depois os policiais 
receberam a informação que 
um homem de 41 anos chegou 
no local em um carro Citroen 

vermelho e que furtou um no-
tebook, celulares e dinheiro.

Os policiais militares en-
tão realizaram patrulhamento 
pelo bairro Jardim Paraíso que 
costuma ser local de venda de 
produtos furtados. Na rua dois 
os policiais localizaram o carro 
com as mesmas características 
e decidiram fazer a abordagem. 
O veículo estava estacionado na 
via e dentro estava uma mulher 
de 40 anos, momento em que 
o homem saía de uma casa de 
prostituição e foi em direção 
ao veículo.

Os PMs revistaram o homem 
e nada de ilícito foi encontrado, 
porém dentro do carro encon-
traram um notebook, dois apa-
relhos celulares e uma chave 
de fenda grande no assoalho 

Janaína PEREIRA

ROUPAS

Acusado de furto em shopping 
alega transtorno mental

Um homem de 31 anos 
foi preso em flagrante após 
furtar diversos produtos de 
uma loja dentro de um sho-
pping em Rio Preto. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, o furto aconteceu 
por volta das 13h desta quin-
ta-feira (18) quando policiais 
militares foram acionados 
via Copom e foram até o 
shopping que fica localizado 
na Rua Brigadeiro Faria Lima.

Chegando no local, o autor 
do furto já tinha sido detido 
pelos funcionários e uma 
fiscal da loja de roupas disse 
a polícia que estava monito-
rando o homem à distância. 
Ela presenciou o homem 
passando pelo setor dos 
caixas da loja sem efetuar o 
pagamento das mercadorias 
que estavam nas sacolas, 
escondendo-se entre um 
setor de produtos e um pilar 
deixando a sacola no chão e 
carregando as peças da loja 

em um saco plástico, motivo 
pelo qual seguiu o homem e 
o abordou fora da loja.

O homem então foi condu-
zido até uma sala reservada 
até a chegada da polícia. O 
gerente da loja disse a polí-
cia que se certificou  através 
das imagens das câmeras de 
segurança da loja de que o 
homem realmente não pagou 
os produtos e somente depois 
disso foi feita a abordagem 
dele.

Com o homem foi encon-
trado onze bermudas mas-
culinas diversas, nove pares 
de meia, uma calça jeans, 
cinco camisetas manga curta, 
três camisas manga curta, 
uma blusa de moletom, uma 
bolsa amarela tipo porta do-
cumentos, um óculos de sol 
e os produtos  avaliados em 
R$1.911,30.

Questionado pelos poli-
ciais o homem alegou que 
sofre de transtornos mentais 
e faz uso de remédios con-
trolados e que na data do 

Janaína PEREIRA

contrado ele no lixo e que não 
tinha intenções de fazer nada 
de ilícito. O homem disse aos 
policiais militares ser morador 
de rua e durante a abordagem 
demonstrou nervosismo tentan-
do fugir.

O homem foi conduzido a 
Central de Flagrantes onde o 
Delegado Dr. Jairo Garcia Perei-
ra registrou o fato como apreen-
são de objeto consumado sendo 
liberado em seguida.

traseiro, que teria sido usada 
para arrombar a porta da ham-
burgueria.

Questionados pela polícia 
mostrando inclusive o vídeo do 
sistema de segurança ao casal, 
o homem confessou o furto e 
disse que não estava com ne-
nhum dinheiro e que outros dois 
celulares tinham sido vendidos 
no centro da cidade.

A mulher disse aos policiais 
que é garota de programa e 
tinha feito um programa sexual 
com o homem que não tinha 
pago, alegando ir buscar o di-
nheiro em outro local. A mulher 
então levou o homem próximo 
da hamburgueria e relatou que 
não sabia que ele iria praticar 
o furto do estabelecimento. 
Ela não soube explicar aos PMs 

sobre os objetos encontrados 
em seu carro.

Diante dos fatos os dois 
foram presos em flagrante e 
levados a delegacia algemados 
por receio de fuga. A mulher 
disse que não tinha para quem 

entregar o carro e por esse 
motivo ele foi apreendido. Os 
produtos furtados, notebook, 
celulares e R$100 em dinheiro 
foram apreendidos.  O caso foi 
registrado como furto na Central 
de Flagrantes.

Arquivo DHOJE

Acusado estava com garota de programa no carro quan-
do foi abordado e encaminhado a Central de Flagrantes

MAIS UM CASO

Mulher pega picanha em  
supermercado e foge de carro

Mais um supermercado foi 
furtado em Rio Preto, desta 
vez na Avenida Potirendaba 
no bairro Vila São Joaquim. 
Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o fur-
to aconteceu por volta das 
17h15 da terça-feira (16).

Um supervisor de seguran-
ça do supermercado de 39 
anos informou a polícia que 
uma mulher estatura média, 
magra, morena, com cabelos 
compridos, vestia uma jaque-
ta jeans e uma calça legging 
estampada,  que estava no 
interior da loja pegou três 
peças de contrafilé e uma de 
picanha e saiu do supermer-
cado sem passar pelo caixa 
para pagar.

Como deram falta no es-
toque no dia seguinte quar-
ta-feira (17), os funcionários 
foram verificar nas câmeras 
de segurança e viram as 
imagens da mulher furtando 
as carnes e saindo sem pagar 

no dia anterior, inclusive esta 
mesma mulher retornou ao 
estabelecimento comercial 
e furtou mais cinco peças de 
picanha no dia 17.

Ainda segundo o boletim, 
ela voltou ao supermercado 
no mesmo dia cerca de três 
horas depois e pegou mais 
quatro peças de picanha. 
Os seguranças do estabele-
cimento que já tinham sido 
alertados do furto anterior 
acompanharam a mulher  e 
viram quando ela passou 
pelo setor dos caixas mas 
não efetuou o pagamento da 
mercadoria.

A mulher foi abordada pe-
los seguranças que pediram 
que ela os acompanhassem 
até uma sala reservada para 
que fosse esclarecido o fato.  
Porém a mulher fez um es-
cândalo dentro do estabeleci-
mento e avançou em funcio-
nárias chegando a empurrar 
uma delas, conseguindo sair 
do supermercado antes da 
chegada da Polícia Militar não 

Janaína PEREIRA

ocorrido, sua mãe lhe deu 
R$1.200 para gastar com 
roupas pois era seu aniversá-
rio. O homem disse ainda que 
foi até a loja para comprar as 
roupas e devido a um lapso 
de memória saiu sem efetuar 
o pagamento.

Diante dos fatos ele foi 
levado a Central de Flagrantes 
onde permaneceu detido e ao 
prestar depoimento reafirmou 
que sofre de esquizofrenia e 
por isso saiu da loja carre-
gando as peças sem pagar. 
O caso foi registrado como 
furto e as mercadorias foram 
devolvidas a loja.

Arquivo DHOJE
sendo possível contê-la.

O supervisor disse ainda 
que pelas câmeras de se-
gurança foi possível ver que 
um veículo Fiat Doblo prata 
esperava por ela na rua. Até 
o momento a mulher não foi 
localizada e o caso foi regis-
trado como furto na Central 
de Flagrantes e o valor do 
prejuízo não foi divulgado. 
O supervisor afirmou que 
irá fornecer as imagens da 
câmera de segurança ao 5° 
Distrito Policial que irá apurar 
os fatos.
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Dor atrás do Joelho

Dor no joelho não deve ser tratada com normalidade. Qualquer 
sinal, dor ou desconforto, procure um profissional da saúde. 

A dor localizada atrás do joelho pode indicar alterações tanto 
óssea, muscular e neural .

1 )cisto de Baker, 
2)tendinite dos músculos isquiotibiais, 
3)varizes, 
3)artrose 
4)lesão do menisco,

1. cisto de becker: 
No adulto, o surgimento do cisto de Baker está comumente 

relacionado a lesões intra-articulares que podem levar ao acúmulo 
de líquido dentro da articulação (líquido sinovial) formando o cisto. 
Já na criança, essa formação cística é mais rara, geralmente é 
descoberta ao acaso e não está relacionada a histórico de trauma 
no joelho.

O cisto de Baker é causado pelo acúmulo de líquido sinovial
O líquido sinovial é o líquido produzido dentro do joelho e tem 

como uma das principais funções a lubrificação da articulação. De 
forma geral, existe um bom equilíbrio entre a produção e a absorção 
desse líquido por parte das estruturas articulares.

2.)Tendinite dos músculos isquiotibiais: 
Os sinais e sintomas podem variar desde a dor ao sentar-se em 

dor ao realizar a flexão do joelho contra resistência ,sensação de 
fadiga muscular ou câibra .

3.) Quando a pessoa apresenta varizes nas pernas e na região 
posterior do joelho, essa região pode ficar mais dolorida quando 
existe um acumulo maior de sangue nessa área. Pequenas varizes 
ou ‘aranhas vasculares’ podem causar dor no final do dia e sensação 
de pernas pesadas ou de ‘moedeira’.

4.) Também conhecida como osteoartrite, a artrose é uma 
doença de natureza inflamatória e degenerativa das articulações. 
Ela é provocada pelo desgaste das cartilagens que revestem as ex-
tremidades ósseas, causando dor e podendo levar a deformidades.

5.) lesão do Menisco 
A dor pode  atingir a parte mais lateral  e interna do joelho , 

refletindo atrás se for uma lesão do menisco medial.

O jeito que você pisa pode piorar a dor no joelho
A dor no joelho é uma resposta do organismo a diferentes fatores 

que interferem no funcionamento correto do membro. Por isso, o 
desconforto pode surgir após um trauma, ao acometimento de uma 
doença degenerativa e até mesmo pelo impacto de uma corrida.

Sabemos que os movimentos de caminhar e correr são reali-
zados praticamente de forma voluntária, já que não pensamos ao 
executá-los, mas saiba que correr na ponta dos pés aumenta e 
muito a chance de desenvolver uma lesão.

Se ao correr você ficar o tempo todo com o calcanhar sem 
tocar no chão dá para acelerar o movimento, mas o músculo da 
panturrilha fica sobrecarregado. Agora, imagine essa sobrecarga 
por 5 ou 10 Km. O resultado será sem dúvida uma lesão no joelho 
que pode ter início com o desconforto após a prática da atividade, 
mas aos poucos tende a diminuir os seus resultados.

Pisar com o pé inteiro no chão também não é uma boa ideia, 
a sobrecarga, nesse caso, afeta o joelho, o tornozelo e a coluna 
já que não existe a distribuição do choque ao longo da passada.

E atenção às passadas curtas, pense que quanto maior o passo, 
menos movimento você faz e evita assim lesões nas articulações 
dos joelhos.

Sendo assim, o correto ao correr é tocar o chão primeiro com 
o antepé, diminuindo o impacto e a sobrecarga do joelho e depois 
encostar o calcanhar no solo, equilibrando o esforço. E a cada 
passada realmente dobre os joelhos, para compensar a sobrecarga 
que a articulação sofre com o contato com o chão.

Para os leigos pode parecer difícil avaliar se está fazendo o 
movimento correto, então um fisioterapeuta pode fazer esse teste 
por você e se for necessário te orientar sobre a correção da pisada.

Alterar a biomecânica da corrida vai, além de melhorar o seu 
desempenho, evitar demais problemas de saúde.

Dicas para aliviar dor no joelho 
* Evite permanecer muito tempo em pé, sentado ou na mesma 

posição;
* Durma com travesseiro entre os joelhos;
* Use calçados baixos (4 a 5cm)com amortecimento;
* Faça exercícios que fortaleçam a musculatura;
* Para pés chatos use palmilhas especiais;
* Mantenha o peso ideal para não sobrecarregar o joelho;
* Use os medicamentos prescritos 
* para alívio de dores e da inflamação;
* Busque orientação sobre aos exercícios mais adequados para 

a sua situação;
A alimentação selecionada contribui para um melhor efeito 

anti-inflamatório. Por isso, evite alimentos doces e gordurosos, 
pois eles agravam a inflamação, dê preferência aos alimentos com 
baixo índice inflamatório ,como gengibre, peixes ricos em ômega 3 
(salmão, atum e sardinha) e sementes de chia.

O tratamento de fisioterapia, crioterapia (tratamento com gelo) 
e uso de anti-inflamatórios são os conservadores .Nos casos mais 
graves pode ser cirúrgicos dependendo da causa .

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, especialis-
ta de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb nutrição 
inteligente e evolução pessoa, criadora do método 3D de 
massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall @espacoa-
naJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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Divulgação

VACINA ATÉ 2ª

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou nesta 
sexta-feira (19) o balanço da 
vacinação contra Covid-19 no 
município. Segundo a Saúde, 
26.741 profissionais da saúde 
foram vacinados até o fim da 
tarde de quinta-feira (18), 
sendo que 6.678 receberam 
a segunda dose, o equivalente 
a 25%. O levantamento inclui 
os colaboradores imunizados 
no Complexo Funfarme.

Com relação aos idosos 
institucionalizados, a metade 
já recebeu a segunda dose. 
Foram 1.026 imunizados na 
primeira etapa e 508 na se-
gunda. Já os idosos com mais 
de 85 anos vacinados somam 
5.183. Segundo dados do Va-
cinômetro do Governo de São 
Paulo foram 33.413 doses 
administradas em Rio Preto.

A vacinação da segunda 
dose está sendo realizada 
no Complexo Swift e termina 
nesta segunda-feira (22). Os 
profissionais podem ir até o 
local das 10h às 18h, levando 
o comprovante de vacinação 

Só 25% dos profissionais 
da saúde voltam para tomar 

segunda dose até agora
da primeira dose e documento 
com foto. A vacinação é so-
mente para os trabalhadores 
que receberão a CoronaVac. 
A segunda dose da vacina de 
Oxford é aplicada depois de 
90 dias.

No Recinto de Exposições 
a vacinação terminou nesta 
sexta-feira (19). Os idosos que 
ainda não foram vacinados po-
dem procurar uma unidade de 
saúde, das 8h às 14h. O local 
volta a vacinar por sistema 
drive-thru a partir do dia 1 de 
março, com idosos entre 80 
e 84 anos.

O secretário de saúde Al-
denis Borim falou sobre os 
critérios adotados para a va-
cinação. “Nós temos recebido 
solicitações de inclusões de 
várias categorias. Todas elas 
são justas, mas essa decisão 
não é uma liberdade que nos 
é dada. Quem elaborou esse 
programa foi Ministério da 
Saúde e Secretaria de Saúde 
do Estado. Por isso, embora 
os pedidos sejam justos, não 
podemos fazer isso. Temos 
que seguir a risca o que é 
determinado pelo Ministério”, 
afirmou.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Complexo Swift diz que vacinação termina segunda, mas 
até ontem apenas 25% dos profissionais da saúde volta-
ram para tomar a segunda dose

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto atualizou os dados de Co-
vid-19 no município nesta sexta-fei-
ra (19). Pela segunda vez na sema-
na, a cidade não contabilizou óbitos 
nas últimas 24 horas.  O mesmo já 
tinha ocorrido na quarta-feira (17). 
Com isso, o número total de mortes 
permanece em 1.110, com uma 
taxa de letalidade de 2,5%.

“O número de 1.110 mortes 
chama muita atenção, mas o nos-
so número de óbitos está caindo. 
Nossa média móvel está entre dois 
e três mortes por dia, sendo que 
já esteve em cinco. O Estado de 
São Paulo tem uma letalidade de 
2,9% e o Brasil está em 2,4%, ou 
seja, estamos abaixo da média do 
Estado e nas mesma que nacional. 
Vale lembrar quem testa mais, 
acaba registrando mais”, afirmou o 
secretário de saúde, Aldenis Borim.

Também foram confirmados 
mais 159 novos casos de Covid-19 
nesta sexta-feira (19), sendo 142 
por exame PCR e 17 por teste 
sorológico. No total, são 44.804 
casos registrados desde o início 
da pandemia, sendo 3.520 em 
profissionais da saúde.

Segundo Borim, o número de 
casos confirmados recentemente 
é o que mantém Rio Preto na fase 
laranja do Plano São Paulo. “Es-
tamos com dois índices acima da 
linha de corte para a fase amarela: 
novos casos por 100 mil habitantes 
e novas internações por 100 mil 
habitantes. Nós estamos muito 
próximos da fase amarela, então 
acreditamos que se evoluirmos e 
a população se cuidar, esses dois 
índices poderão cair e iremos para 
o amarelo”, comentou.

O município conta com 40.726 
pacientes curados. O coeficiente de 
incidência é de 9.725 casos a cada 
100 mil habitantes.

Saúde fica pela 
segunda vez na 

semana sem óbitos
Vinicius LIMA

PANDEMIAHB recebe 15 pacientes 
transferidos de Araraquara 

A região de Araraquara en-
frenta um forte aumento no 
número de internações de 
pacientes diagnosticados com 
Covid-19. Segundo os dados 
do Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados e Estatís-
ticas), a taxa de ocupação de 
leitos de UTI é de 84,7%, o que 
fez com a região permanecesse 
na fase vermelha do Plano São 
Paulo.

Com falta de leitos, a saída 
foi enviar pacientes para regiões 
com taxas de ocupações me-
nores. O Hospital de Base em 
Rio Preto foi um dos destinos 
e já recebeu 15 pacientes de 
Araraquara  desde o início do 
mês de fevereiro até esta sex-
ta-feira (19). Ainda de acordo 
com a assessoria do hospital, 
um paciente da região de Bau-

ru também foi transferido para 
o HB.  Bauru é a região que 
enfrenta a situação mais com-
plicada no Estado de São Paulo, 
tendo uma taxa de ocupação de 
93,2%. Um paciente de Araça-
tuba também foi encaminhado 
para o HB.

Atualmente, o Hospital de 
Base conta 190 pacientes 
internados com Covid-19, sen-
do 77 na enfermaria 113 na 
UTI, com uma ocupação de 
78%. Nas últimas 24 horas 
foram confirmados dois óbitos 
e quatro altas concedidas. No 
Hospital da Criança e Materni-
dade (HCM) são três pacientes 
internados, com dois na enfer-
maria e um na UTI. Desde o 
início da pandemia, a Funfarme 
atendeu 3.598 pacientes de 
163 municípios.

A região de Rio Preto está 
com a ocupação de leitos de 

UTI está em 68,7%. Mesmo com 
uma queda na média móvel de 
casos, o número de internações 
vem crescendo. “Tivemos queda 
nas internações em Rio Preto, 
mas as internações. Isso acon-
teceu porque algumas cidades 
entraram em colapso e vários 
pacientes de outras cidades 
vieram para Rio Preto, já que 
havia leitos aqui. Esse aumento 
não corresponde aos nossos 
casos”, afirmou o secretário 
de saúde Aldenis Borim na live 
desta sexta-feira (19).

Segundo a Secretaria de 
Saúde, o município conta com 
236 pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 91 pacientes 
em UTI e 145 em enfermaria. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19, são 137 inter-
nações, com 73 na UTI e 64 na 
enfermaria.

Vinicius LIMA  

CONTRA DENGUE
Arrastão tira 727 caminhões de material 

inservível das residências em Olímpia

Iniciado há cerca de um 
mês em Olímpia, o arrastão de 
limpeza “Todos Juntos Contra a 
Dengue”, promovido por uma 
parceria entre as secretarias de 
Saúde e Obras, Engenharia e 
Infraestrutura, percorreu bairros 
de todas as regiões do municí-
pio, realizando a retirada de 727 
caminhões de lixo e entulhos.

A ação, que terminou nesta 
quinta-feira (18), teve o objetivo 
de coletar materiais que pu-
dessem servir como criadouros 
para o mosquito transmissor da 
dengue, como pneus, garrafas 

e recipientes móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, 
restos de madeira, peças de me-
tal, colchões, sofás, recicláveis 
(sucatas), entre outros.

De acordo com o secretário 
de Saúde, Marcos Pagliuco, o 
mutirão de limpeza é um instru-
mento que busca conscientizar 
a população sobre a importân-
cia de eliminar criadouros para 
manter a doença sob controle.

“O Arrastão eliminou milha-
res de criadouros das residências 
de nossa cidade, mas temos que 
permanecer em alerta e sempre 
cuidando dos nossos quintais 
e jardins. Qualquer descuido 

pode propiciar o aparecimento 
de criadouros. Salientamos que 
a luta contra a dengue depende 
de todos”, explicou.

De acordo com um balanço 
do setor de Vigilância Epidemio-
lógica, o município registra, em 
2021, 35 notificações, sendo 
que dois casos são positivos, 20 
negativos e 13 pacientes aguar-
dam resultados. Desde 2020, 
a cidade não registra nenhum 
óbito pela doença.

Em caso de ainda haver 
resquícios de entulhos nos bair-
ros, o morador pode solicitar a 
retirada com o Pátio de Serviços, 
pelo telefone (17) 3281-6252.

Da REPORTAGEM  

Festival 4R inicia neste sábado nas redes sociais

Festival 4R RipRopRiopReto 
tem o objetivo de reverenciar 
artistas rio-pretenses e gran-
des nomes da cena nacional 
de Hip Hop, ao mesmo tempo 
que coloca em debate temas 
pertinentes desse segmento ar-
tístico nos dias atuais com uma 
série de atividades formativas.

Rio Preto é referência no 
cenário nacional de Hip Hop e 
berço de grandes talentos que 

se despontam no Brasil e no ex-
terior envolvendo os quatro ele-
mentos dessa cultura genuína 
da periferia, que são o breaking, 
o graffiti, o rap e o deejay.

É essa representatividade 
que o DJ Basim, realizador do 
evento, quer mostrar par ao 
mundo. “O Festival 4R quer evi-
denciar a importância histórica e 
filosófica dos quatro elementos 
da Cultura Hip Hop, reafirmando 
seus valores neste novo milênio 
a partir do diálogo entre artistas 

de diferentes gerações”, explica 
o DJ.

A Casa de Criar é parceira 
no evento, juntamente com a 
empresa Juny KP! e o Dj Basim. 
Tudo está sendo organizado com 
recurso do auxílio emergencial 
da Lei Aldir Blanc.

O Festival começa neste 
sábado (13) e vai até o dia 
17 de abril pelas redes sociais 
Youtube da Casa de Criar e pelo 
Instagram e Twitter do evento @
ripropriopreto

Da REDAÇÃO

CULTURA 

Divulgação
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NA DÚVIDA, ESCOLHA O SILÊNCIO. ELE INCOMODA, IRRITA, 
CHATEIA, NÃO GASTA SUA ENERGIA E AINDA POR CIMA 

PRESERVA SUA IMAGEM. Sorria, beba muita água e seja feliz
LOUISE YUGAR, filha de 

Juan Carlos Yugar e da médi-
ca Lúcia Helena Tácito Yugar, 
foi aprovada no vestibular em 
medicina pela Famerp de Rio 
Preto. Que legal!  

VALQUÍRIA Menegaldo Sil-
va, esposa do empresário João 
J. Silva, comemorou idade 
nova anteontem, ao lado das 
fi lhotas Munique e Jerusa Sil-
va, no aconchego do doce lar. 
Parabéns!

NASCEU, dias atrás, a prin-
cesinha Maya, netinha de Be-
tina Neves. Os familiares estão 
muito felizes.

ÂNGELA MARTINELLI Tra-
bulsi, esposa do médico João 
Trabulsi, da sociedade de 
Mirassol, comemorou mais um 
aniversário na quinta-feira.   

OS BAILARINOS Vinicius 
Francês e Pedro Maricato e 
o dançarino Lucas Leal con-
versam com o mediador do 
debate, juny kp!, fundador 
da casa de criar e curador do 
festival, sobre as diferentes 
expressões da dança e suas 
relações com o mundo. O 
foco do debate promovido pelo 
Festival Fissura Criativa neste 
sábado. O encontro virtual será 
a partir das 11h, ao vivo pelo 
Youtube e Twitch da casa de 
criar - escritório de arte, em 
parceria com o poeCity - duas 
plataformas criativas sediadas 
em Rio Preto.

PROFISSIONAIS da Saúde. 
Vacinação contra a Covid-19 
(2ª dose), segue na próxima 
segunda-feira, dia 22, das 
10h às 18 horas, no Complexo 
Swift Rio Preto. Levar compro-
vante de vacinação da primeira 
dose e documento com foto.

O CIRURGIÃO dentista Al-
berto (Beto) Elias, juntinho da 
esposa Dra. Cristiane Folgolin 
Elias, ganhou idade nova com 
comemoração íntima, ante-
ontem.  

NOVIDADES. Em março, 
a unidade matriz da loja de 
artigos especializados em 
festas, doces, decoração e 
embalagens, “Mundo da Fes-
ta”, ganhará novo endereço. A 
empresa é direcionada pelos 
empresários Valéria e Helmut 
Wintruff, que trazem novidades 
e experiências inusitadas para 
este mercado em um novo es-
paço com quase 1000 metros 
quadrados.

 ESTÃO ABERTAS até 2 de 
março as inscrições para as 
oficinas gratuitas que serão 
oferecidas dentro da progra-
mação da Mostra dElas, que 
acontece em Rio Preto de 8 a 
13 de março, na Semana da 
Mulher, de forma online. As 
atividades envolvem dança, 
fotografi a, hip hop, audiovisual 
e artesanato. 

 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Mais duas RMFarma
O empresário Renato Marão, da 
Rede RMFarma, e Maria Laura 
Costantini Marão, farmacêutica, 
agendaram para o próximo dia 
26 de fevereiro (sexta-feira), 
a inauguração de mais duas 
lojas da Rede RMFarma em 
Rio Preto. Além da unidade já 
existente no posto Elefantinho, 
será aberta uma unidade no 
Posto Tropical da avenida Anisio 
Haddad e outra no Posto Monte 
Carlo da avenida Bady Bassitt. 
As novidades têm R$ 1,5 milhão 
de investimento e devem gerar 
25 novos empregos diretos. Até 
o final do ano, o empresário 
Renato Marão prevê contar com 
cinco unidades em Rio Preto e 
20 em todo o Estado até 2023. 
Que maravilha!  

DiáriodoBob
Grito de liberdade. A defesa de tese sobre a liberdade de 

imprensa (que anda correndo o risco de adoecer), assinada pelo 
advogado  do SEMAE, com veia jornalística, Dr. Rodrigo Segantini, 
tem que ser afixada no outdoor eletrônico de publicity do J. Silva, 
na avenida Alberto Andaló: “A democracia e a imprensa livre são 
duas faces da mesma moeda. Enquanto houver um jornalista 
em pé, haverá imprensa livre. Enquanto houver imprensa livre 
o povo terá voz. Enquanto o povo tiver voz, ninguém colocará 
sua nação de joelhos. Viva a Imprensa livre! Portas em manual. 
Se eu conheço bem o comportamento político de fidelidade de 
Ovasco Rezende e Ulisses Ramalho, dirigentes do “51” aqui em 
Rio Preto, o presidente Jair Bolsonaro, se pender de fato, para 
uma filiação no Patriota, vai ter que enfrentar uma “sabatina” 
qualificada. Mas, pelo vôo anunciado antecipadamente, o pro-
blema vai ser encontrar um piloto especialista em avião de caça 
que dobra as asas. Culpa da pandemia. A Justiça acaba de 
decretar a falência da Love Story, tradicional casa noturna no 
centro da capital paulista e histórico templo de saliência. Não 
ha como contestar: a situação está ruim. Pérola no terminal. 
Ouvido dentro de um ônibus da Circular Santa Luzia, num tira 
teima entre duas elegantes madames moradoras na Quinta do 
golfe. “Uso de máscara causa orelhas de abano?” Só faltava ela. 
Nem só de Luciano Huck. Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta 
vivem os novos postulantes da Presidência: agora, uma mulher 
está entrando nessa lista, sem traquejo e sem partido político pre-
tendendo atrair o eleitor desiludido ou desesperado, que só vê o 
circo pegando fogo. É Luiza Trajano, sua rede de lojas tem 1.199 
unidades incorporando unidades físicas, escritórios, tecnologia 
e centros de distribuição. E cerca de mil funcionários. Já e um 
bom começo! Está tudo combinado. Para atender um pedido da 
presidente do Sincomerciários, Márcia Caldas, o deputado federal 
Luiz Carlos Motta pediu ao governador João Dória “apoiamento” 
à implementação da terceira faixa da rodovia Washington Luis 
e em conjunto a criação da Região Metropolitana para Rio 
Preto e transformação do município  de interesse turístico. O 
sonho tem além da ação iniciada pelo prefeito Edinho e do vice 
governador Rodrigo Garcia, apoio também dos deputados Itamar 
Borges e Geninho Zuliani . Conselho de ética. O vereador Pedro 
Roberto, presidente da Câmara, anuncia a formação do Conselho 
de Ética e decoro parlamentar durante a sessão de terça feira, 
dia 23. Ponto e basta!

Meus sentimentos
Amigas de Mirassol e de Rio 
Preto estão de luto com o 
fa lecimento da est imada 
empresária Neuza Pereira 
Dalul (Móveis Casa Verdi), 
ontem. Foi mais uma vítima da 
Covid-19. Meus sentimentos 
aos familiares. Descanse em 
paz.

Monte Líbano
A Diretoria do Clube Monte Líbano, 
no comando do presidente Dr. 
Nadim Cury, manda avisar que o 
Clube de Campo está funcionando 
com os horários (uso obrigatório 
de máscara em todos os setores). 
De terça à Sexta, das 06h às 10h 
e das 16h às 20 horas. Sábado: 
das 07h às 15 horas. Domingos 
e Feriados: das 07h às 15 horas.

Bora aproveitar!
Programação desse fim de semana do Festival 4R, estabelecendo 
aquela ponte entre o interior e a capital paulista. Neste sábado, 
18h, a discotecagem vai ser com o DJ Taroba. Depois, às 20h um 
novo bate-papo: “O jovem negro nas universidades”. Encerrando 
o fim de semana, no domingo quem toca é o DJ Bocka, às 20h, 
seguido do bate-papo “A impermanência do vinil: décadas de 
um ícone musical”. As lives com os DJs de Rio Preto são feitas 
apenas pelo Twitch; o restante é exibido somente pelo canal da 
“casa de criar” pelo YouTube ou ainda pelo Instagram do próprio 
festival (@ripropriopreto).

O empresário Serginho 
Marão Lourenço e 

fi lha Ana Clara Dória 
Lourenço é só alegria 

em Balneário Camboriú

SPOTlight

“Agora que são elas” é o nome do programa de rádio que estréia dia 27, na 
Radical FM (15 anos no ar), com o trio: Pamela, Katia e Larissa (na foto). Com 

todo capricho, o Diretor Geral da Radical, Robson Alves (Panda), vai investir nas 
“meninas” que fi carão no ar das 9 às 12 horas, todos os sábados.  

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Fique por Dentro
Evento que irá celebrar a arte, a cultura e a ancestralidade negra 
e a cultura indígena, o Asè Festival Cultural recebe até segunda-
feira, dia 22 de fevereiro, inscrições de propostas para compor sua 
programação de apresentações e atividades formativas. O festival 
será realizado de 31 de março a 11 de abril, em formato online. 
Podem se inscrever como proponentes exclusivamente artistas 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas, assim como grupos e 
coletivos com integrantes dentro desse perfil.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EIRELI
EMPENHO 71/21
Fica INDEFERIDA a solicitação de prorrogação, conforme 
manifestação do setor responsável. Notifi co os representan-
tes legais das empresas supramencionadas para entrega-
rem no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, a totalidade dos itens mencionados 
nos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades ad-
ministrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e 
contratar com esta administração pelo prazo de até 05 anos. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
CONTRATO Nº PRE/0146/20
Diante informações recebidas, fi ca INDEFERIDA a solicita-
ção de suplementação do prazo. Permanecendo o atraso na 
reposição de postos de trabalho, falta de fornecimento dos 
EPI´s e envio dos comprovantes de rescisão. Considerando 
previsão contratual nos subitens 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 4.2.11, 
4.2.15, 4.2.12 e 12.2. Fica a contratada supramencionada 
NOTIFICADA DERRADEIRAMENTE, para regularizar IME-
DIATAMENTE no prazo de 24 HORAS. Concedemos o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais.
A inércia ou não cumprimento dos prazos estabelecidos 
implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem 
como a suspensão do direito de licitar e contratar com esta 
administração pelo prazo de até 05 anos. SMS – DADM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 71/2020 – PROCESSO 
1865/2020
Objeto: Pneus
Prezado: Considerando que consta em aberto a Nota de 
Empenho nº 2613/2021, cujo prazo de entrega se expirou. 
Considerando que o atraso no fornecimento causa trans-
tornos a rotina administrativa; Fica o representante legal de 
empresa CV TYRES EIRELI, NOTIFICADO, a regularizar 
a entrega dos produtos, de forma imediata, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis. Assim, fi ca concedido 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação 
nos termos do artigo 110 da lei 8.666/93, fi cando na inércia, 
sujeita as penalidades contratuais que pode, inclusive, culmi-
nar na rescisão unilateral do contato. Publique-se, JOSÉ FÁ-
BIO GAZZOLA HERÉDIA – Assessor de Secretaria - SMA.
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 
3º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 09/2019 – Contrato COC/0015/19
Contratada: COMTEC TERRAPLANAGEM E CONSTRU-
ÇÕES LTDA 
Nos termos do art. 57, §1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO. Israel C. Junior.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 09/2019 – Contrato COC/0015/19
Contratada: COMTEC TERRAPLANAGEM E CONSTRU-
ÇÕES LTDA 
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 6,16336419902415% e fi ca suprimido 
em aproximadamente 2,86404044690833% ambos do valor 
inicial do contrato supramencionado. SMO. Israel C. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 450/2020
ATA Nº 0147/21

CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos - Valo-
res Unitários - Item 02 - R$670,00; Item 04 – R$30,00; Item 
15 – R$21,00; Item 18 – R$42,00; Item 19 – R$40,50; Item 
20 – R$1,90; Item 21 – R$18,00; Item 22 – R$32,50; Item 
24 – R$13,50; Item 25 – R$71,50; Item 26 – R$48,50; Item 
27 – R$44,80; Item 28 – R$14,30; Item 29 – R$41,00 – SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 509/2020
ATA Nº 0148/21
CONTRATADA: TRIOMED COM., REPRESENTAÇÕES 
E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de saneantes e fi tas de reagentes - 
Valores Unitários - Item 02 - R$1.200,00; Item 05 – R$260,00 
– SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 523/2020
ATA Nº 0149/21
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais 
- Valores Unitários - Item 16 - R$17,17; Item 21 – R$6,36 – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 534/2020
ATA Nº 0150/21
CONTRATADA: MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura - Valores 
Unitários - Item 01 - R$362,00; Item 03 – R$327,00; Item 
05 – R$404,00 – SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes - 
Prazo de vigência: 12 meses.   

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 13/2021 – Processo n.º 
199/2021
Objeto: Prestação de serviços para manutenção corretiva e 
preventiva, com fornecimento de peças para a rede de gás 
medicinal. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 02/02/2021, sendo adjudica-
do o item à empresa declarada vencedora IRLENE ALMADA 
DE OLIVEIRA ( item 1). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. – Adriana Táppparo - 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 16/2021 – Processo n.º 
1164/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
sacos plásticos e insumos diversos para a Secretaria Munici-
pal de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
09/02/2021, sendo adjudicados os itens às empresas decla-
radas vencedoras: LUCIANA COELHO GOMES (itens 8, 9, 
10, 11, 15 e 16) e ROMA COMERCIAL LTDA ( item 18). Os 
itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 17 foram fracassados e os 
itens 12 e 19 desertos. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. – Adriana Táppparo - 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 
444/2020 – PROCESSO Nº 13.665/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 23/02/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
401/2020 – PROCESSO Nº 13.348/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 23/02/2021 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. 

Adriana Tápparo - Pregoeira.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021 – Processo nº 1492/2021
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da agricultura 
familiar mediante Programa de Aquisição de Alimentos – 
PAA, na Modalidade de Compra Institucional, com dispensa 
de licitação, de acordo com art. 5º do Decreto Presidencial 
nº 7.775/12, art. 17º da Lei 12.512/11 e art. 3º da Resolução 
nº 50/12 do GGPAA da SESAN. - PREFEITURA DO MU-
NICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - SEC. MUN. 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. Valor Estimado R$ 
681.474,81 - Os Grupos Formais deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
08/MARÇO/2021 às 15:00 horas, na Diretoria de Compras e 
Contratos, no 2° andar do Paço Municipal, na Av. Alberto An-
daló, 3030, Centro. Outras informações: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action 

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 01/2020.
O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL 
DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pelo Ato Normativo 
n.º 01/2018 e pelo Decreto Municipal n.º 17.163 de 24 de 
setembro de 2014, consubstanciado nos autos do Proces-
so Administrativo Disciplinar nº 001/2020, resolve NEGAR 
provimento aos pedidos do Recurso Administrativo Inomina-
do impetrado pelo funcionário (a) O. C. matrícula funcional: 
1861, mantendo-se na íntegra a recomendação da comis-
são de Processo Administrativo, bem como a decisão do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2020, destarte sua 
precisão e justiça.
São José do Rio Preto, 18 de fevereiro de 2021.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 

Educação
F U N D E B

Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal do FUNDEB
26/02/2021 – Sexta-feira – 13h30
� Leitura, votação e assinatura da ata de reunião do 
dia 22/01/2021;
� Comunicação da Presidência;
� Apresentação, pelos conselheiros, de comunica-
ções de cada segmento;
� Relatório das correspondências, recebidas e expe-
didas;

Ordem do dia
� PNATE – Receita, despesas e Saldo – janeiro/2021;
� PNATE – Processos de pagamento – janeiro/2021;
� PNATE – Parecer anual, referente ao exercício de 
2019;
� FUNDEB – Receita, despesas e Saldo (Execução 
Orçamentária) – janeiro/2021;
� FUNDEB – Processos de pagamento – janei-
ro/2021;
� FUNDEB – Validação dos dados referente ao 6º 
bimestre de 2020 no Sistema MAVS.
Daniela Fernanda Finati Caparroz
Presidente

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 12/2021, 
Processo SICOM 336/2021 objetivando a registro de preços 
para eventual aquisição de cimento.
Prazo de vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 05.03.2021, às 08h30 e abertura a 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
20 de fevereiro de 2021

partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 11.02.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Geren-
te de Operação e Manutenção - Água.
S. J. Rio Preto 19.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 727/2020

Conforme requerimento denominado “SOLICITAÇÃO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO REQUISITO PLANTIO DE 
ÁRVORES”, Protocolo: 2020288203, aberto por TATIANA DA 
SILVA MARTINS DE CASTRO, localizado(a) na Rua Aristi-
des Serpa, 148, Vila Aurora - CEP: 15014-340 - São José 
do Rio Preto/SP, emitiu-se o Ofício 0727 IFP/SMAURB, em 
14 de Dezembro de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de 
Posturas Edson Francisco da Silva Junior. Em atenção ao 
protocolo acima referenciado, informamos que, no que diz 
respeito a esta Secretaria, o requisito “Obrigatoriedade do 
Plantio de Árvores ou Doação de Mudas”, já foi prorrogado 
anteriormente no dia 30/11/2020, sendo seu vencimento em 
27/04/2021. Publica-se o referido Ofício, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 88350061 3 BR, 
acusando “mudou-se”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na condição de gestor do Sistema Único de Saúde Munici-
pal, convidamos toda a população a participar da Audiência 
Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Saúde referente ao 3º quadrimestre (set/out/nov/dez) de 
2020, que será realizada no dia 25/02/2021, quinta-feira, às 
17h00, na Plenária da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, com presença de no máximo 20 pessoas.
A correta fi scalização dos recursos do SUS por parte da 
população e dos vereadores proporcionará o aprimoramento 
do sistema, possibilitando maior visibilidade para que possa 
atender com efi ciência e efi cácia todo cidadão brasileiro.
Sua participação é, portanto, de extrema relevância não só 
para conhecimento do trabalho realizado e das metas atingi-
das neste período, mas também para discussão e sugestões 
dos temas relacionados à área da saúde municipal, exer-
cendo assim, seu verdadeiro papel de fi scalizador do SUS 
Municipal.
 Atenciosamente,
Aldenis A Borim
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 

ETNIA

EXTRATO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2021 PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS INTERES-
SADAS EM PATROCINAR A CAMPANHA “POR NOSSAS 
VIDAS, EM DEFESA DA DEMOCRACIA E VACINA PARA 
TODOS”
OBJETO: O presente edital tem por objetivo selecionar em-
presas, pessoas jurídicas de direito privado, que manifestem 
interesse no Patrocínio da Campanha “Por nossas vidas, em 
defesa da democracia e vacina para todos” que será reali-
zada durante o mês de março de 2021. O patrocínio se dará 
por meio de “Cotas”, necessárias ao alcance do interesse 
público na execução das atividades da campanha “Por nos-
sas vidas, em defesa da democracia e vacina para todos”, 
conforme Item 5 do presente edital, tendo como contrapar-
tida a autorização para exibição de publicidade e a ativação 
de marca do patrocinador.  
DA CAMPANHA E SUA JUSTIFICATIVA: A Campanha “Por 
nossas vidas, em defesa da democracia e vacina para 
todos” será organizada e realizada pela Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal 
dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ci-
ência, Raça e Etnia, na perspectiva do trabalho intersetorial. 
A Secretaria vem desenvolvendo políticas públicas voltadas 
ao empoderamento de segmentos da sociedade historica-
mente estigmatizados, tendo em vista o enfrentamento da 
violência contra a mulher, pessoa com defi ciência e promo-
vendo ações afi rmativas de igualdade étnico-racial.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar 
da seleção as Pessoas Jurídicas de Direito Público e Priva-
do, interessadas em associar sua imagem a campanha, e 
que atendam às exigências contidas no Edital.
DAS COTAS DE PATROCÍNIO: As empresas interessadas 
deverão selecionar um ou mais serviços que pretende patro-
cinar, sendo eles: 
 Cota 1: Impressão de 40 mil (quarenta mil) unidades 
de folder, 15cmx21cm, conforme descrição no Anexo I - 
TERMO DE REFERÊNCIA;
 Cota 2: Impressão de 10 (dez) banners, medindo 
130x90cm incluindo suporte metálico para exposição, con-
forme descrição no Anexo I- TERMO DE REFERÊNCIA; 
 Cota 3: Impressão e instalação de adesivo em 10 
(dez) ônibus ativos, conforme descrição no Anexo I - TER-
MO DE REFERÊNCIA; 
 Cota 4: Divulgação em 3 (três) outdoors, em formato 
impresso e/ou digital, conforme descrição no Anexo I - TER-
MO DE REFERÊNCIA.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 8h30 
às 16h30 de 22 de fevereiro e das 8h30 às 11h30 de 23 de 
fevereiro de 2021 na sede da Secretaria Municipal dos Direi-
tos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência Raça 
e Etnia, sito à Rua Bernardino de Campos, 4075 - Redento-
ra, São José do Rio Preto/SP.  
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23 de fevereiro 
de 2021 às 14h.
A íntegra do edital estará disponível no site da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto na página da Secretaria 
Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa 
com Defi ciência, Raça e Etnia, (https://www.riopreto.sp.gov.
br/mulher/ Clicar na aba Informações), ou na sede da Secre-
taria.

São José do Rio Preto/SP, 19 de fevereiro de 2021.
MARIA CRISTINA DE GODOI AUGUSTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 

ETNIA

PORTARIA Nº 002/2021 – Nomeação da Comissão de Análi-
se de Patrocínio
Ref. EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 PARA 
SELEÇÃO DE EMPRESAS INTERESSADAS EM PATRO-
CIONAR A CAMPANHA “POR NOSSAS VIDAS, EM DEFE-
SA DA DEMOCRACIA E VACINA PARA TODOS”
A Secretária Municipal dos Direitos e Políticas para Mulhe-
res, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia, no uso de suas 
atribuições legais, e conforme disposto no item 10.5. do 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 PARA SELE-
ÇÃO DE EMPRESAS INTERESSADAS EM PATROCIONAR 
A CAMPANHA “POR NOSSAS VIDAS, EM DEFESA DA 
DEMOCRACIA E VACINA PARA TODOS”, Determina:
Art. 1º Designar os servidores efetivos que comporão a 
Comissão de Análise de Patrocínio, com atribuições para 
analisar e validar as propostas de patrocínios recebidas 
referente ao Edital de Chamada Pública para Captação de 
Patrocínio nº 001/2021-SPM- “Por nossas vidas, em defesa 
da democracia e vacina para todos”:
• Ana Paula M. Joazeiro Fenerichi
• Demécio Rodrigo da Silva
• Ediane da Silva Alves
• Shaila D. Gois
Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
São José do Rio Preto/SP, 19 de fevereiro de 2018.
Maria Cristina de Godoi Augusto
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 - 4ª andar, Área Cível: (17)3234-2116 - Fiscal:
(17)3222-2142, Chácara Municipal - CEP 15090-140, Fone: ., São José do
Rio Preto-SP - E-mail: riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo Digital nº: 1050337-33.2019.8.26.0576
Classe: Assunto: Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Requerente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Requeridos: Leomar Leon Lacerda e outros

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1050337-33.2019.8.26.0576.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Tatiana Pereira Viana Santos, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941 de Desapropriação contra Marta Valéria de Freitas Lacerda, Leomar Leon
Lacerda e Márcio de Freitas, objetivando ser incorporado ao patrimônio público municipal o
imóvel descrito na matrícula nº 59.006 do 2º CRI de São José do Rio Preto, declarados de
utilidade pública conforme Decreto Municipal nº 18.385, datado de 15/08/2019. Para o
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 19 de janeiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ALENCAR CONFECCOES E ACESSORIOS RIO PRETO LTDA ME 3174740 
ALENCAR CONFECÇOES E ACESSORIOS RIO PRETO LTDA ME 3285920 
BELLY SOPHIE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI ME 3266930 
CLECIANA ROSE VALERETO 25779046816 3455590 
CLÉO GOMES CANDIDO ME 3116420 
CRISTIANE ELISA PREVEDEL 42526270871 3538860 
CRISTINY CALCADOS E BOLSAS LTDA ME 1454940 
DELARCO CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 3120520 
ERICK YUICHI MAEDA 41357847807 3626080 
FAJ ALIMENTACAO LTDA 3599080 
FERNANDA DE ALMEIDA FANTE & CIA LTDA ME 3053900 
GABRIELE FERNANDA DOS SANTOS 42835359826 3535890 
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA 43444064861 3535060 
JOSELAINE CRISTINA DA CUNHA SANTANA 3028950 
LE MONNEGE COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA 1455560 
LEA MARIA DA SILVA EVANGELISTA 04208748362 3535040 
MARINA CERON BARBOSA 47376189858 3634980 
MARJORIE SABAH DE OLIVEIRA 39855594819 3456810 
PAULO ALEXANDRE FERRARI CURTI ME 3315570 
PONTO COM PONTO BR CONFECÇÕES LTDA 3681080 
REPISO PADARIA E CONFEITARIA LTDA 3671160 
SALGADO E ZEGUINE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 
ME 3097260 

SAO JOSE DO RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 1433380 
SIMONE DOS SANTOS MAGALHAES 38837681895 3536000 
STYLLO'S COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA ME 3002970 
THAIS CAMARGO BARROS 41112726810 3459680 
TIFFANY CAMARGO DE SOUZA 48389759888 3471670 
WILSON BORGES DA COSTA & CIA LTDA ME 1230790 

São José do Rio Preto, 19 de fevereiro de 2021.  
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 19 de fevereiro de 2021. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

20218361 BRINQUEDOTECA BRINCARTE EIRELI 
202137300 IGREJA MISSAO ATOS DO BAIRRO ANCHIETA 
202113482 IVANIR MARTINS DA SILVA 
202029582

1 JOSIMAR NASCIMENTO RODRIGUES 

202115420 LUCILA SUEKO FUKUSIMA 
202126944 TARRAF CONSTRUTORA LTDA 

João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
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S0ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 19 de fevereiro de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos DEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

20203018
17   ADRIANA CRISTINA CAIRES PERSON 

20211113
8   ALEX NOGUEIRA ALVES 

  20203059
05 ALEXANDRO RUFINO DA ROCHA 

20212274
5   ALVARO RICARDO DIAS 

CALSAVERINI 
 202112570  ANA PAULA DE JESUS FRANCISCO 
 202127538  ANDRE LUIS LORENZINI 

  20202914
22 

ANDREA DALIRA DAMIANA NEGRINI 
GALLO 

  20213535
8 ANDREA SOLERA 

20203059
10   ARIANE DE OLIVEIRA 

20211573
6   BRUNO DA SILVA PEREIRA SANTOS 

 202021477
5  BRUNO FUZITA FRANCELINO 

20202836
96   CARLOS MARIA GAMBARO 

20216438   CIRO CESAR RODRIGUES FREITAS 
 202121010  DALCIDES ORSATI 

20216931   DANIELI OLIVEIRA DOS SANTOS 
20211551

9   DANILO CAVALARE 

  20213315
9 DANILO GARCIA 

2021647   DEIZIELLE CACERES DA SILVA 
 202115388  DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA 

  20211253
1 EDNEI GONÇALVES 
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20211253
4 

20218538   EDSON APARECIDO FAVARON 
20212558   ELIO PASSARINI 

 202120558  ELOA SIMONE GIGLIOTTI SAIONETE 
20202906

25   ELVIO LOPES DE OLIVEIRA FILHO 

20202904
78 

202029048
2 

20202904
85 ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA 

  20202904
90 ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA 

 202116722  FELIPE PRATES SELETE 

  20213215
8 

FERNANDA LOPES DOS SANTOS 
MEDEIRO 

 202029820
7  FILIPE FURLAN 

20202912
06   FLAVIA CAROLINE DE MENEZES 

ANDRADE 
20202745

93   FLAVIO AUGUSTO BOLDRIN 

 202123834  GABRIEL EUFROSINO VENDRAMINI 
20203080

39   GABRIEL FELIPE DE FARIA AVANÇO 

  20213733
9 

GRAMADAO PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

20212106
1   GUILHERME WILLIAN DA SILVA 

RAMOS 
 202123951  GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

 202026201
4  IGREJA EM CRISTO 

20218999   ILDA CAPUANO 
20217651   ISRAEL IDELMO GAZZOLA 

 202030747
4  JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA 

20203039
52   JOAO ROBERTO DA SILVA 

  20213727
4 JONATHAN DE CAMPOS MELO 

20212396
3   JOSE ANDREY BARRO NEVES 

  20203073 JOSE LUIZ ZILLI 
3 

 
84 

20213984
1 

  20213285
5 JULIO CESAR FRANCO BERGAMINI 

20218939   LEANDRO FAUSTINO 
20202501

83   LEOMAR DE PAULA 

20202949
46   LEONARDO CARRAZZONE LOPES 

20211113
5   LUCAS DE FREITAS REZENDE SILVA 

 202127776  LUCAS MENDES PINHEIRO 
20211637

4   LUCAS OLIVA 

 20216592 20216600 LUCIANO ALCEU VICARI 
20211431

1   LUIS HENRIQUE MALVESTIO 

20211682
6   LUIZ CARLOS LIGEIRO 

  20213386
6 LUIZ DONIZETI CAPUTO 

  20213601
5 MACYR WAYNER SE AMADEU 

20203036
06   MARCELA HANSEN MACHADO 

FARINA 

  20211160
6 MARCELO CHERUBINI DE LIMA 

 202028499
4 

20202850
05 

MARCIO RODRIGO RAMOS DE 
FREITAS 

 20214219  MARCOS ANTONIO GARCIA 
GASQUES 

20201847
68  20201847

66 MARCOS AUGUSTO DE SOUZA 

 20217945  MARINALVA DO NASCIMENTO 
COTRIM 

  20213287
6 MARLENE DE OLIVEIRA HENRQUE 

  20213287
8 MARLENE DE OLIVEIRA HENRQUE 

 202127303  MILER SIGNORINI ESTEVAO 
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20202817

22   MIRIAM CLEMENTE VICARI 

20203000
57   MISAEL ALMEIDA DA COSTA 

20203036
69 

20203036
73 

 20203036
75 NATALIA DAVANZO 

  20213656
6 NATALINO GERALDO PASCUTTI 

  

20211913
7 

20202952
10 

NEUZA MARIA CARAM 

 202127551  ODAIR JOSE MONGEROHT 
20202754

60   OTÁVIO DIAS JUNIOR 

20211114
5   PAMELA STEFANIE CANTAFIO 

BEZERRA 
 20216259  PAULO CESAR FERNANDES 

  20213020
0 PAULO GERVAZIO DE AZEVEDO 

20203085
56   PAULO ROBERTO SANT ANA 

20202763
12   PAULO SERGIO ATANAZIO DE JESUS 

20211008
6   PETERSON ANTONIO LUIZON 

20211248
5   RAFAEL DE OLIVEIRA GUIDUCE 

20217622   RAPHAEL LUIZ SANTOS PALMIERI 
20203019

39   REGINALDO PEREIRA ANTONIO 

 2021588  RENATA NOGUEIRA 

 202028888
2  RENATO ASSIS DOMINGOS 

20202917
19   RENATO CASTRO DA COSTA 

  20213769
9 RICARDO CHICHINELLI 

20211239   RICARDO SOUZA RODRIGUES 
5 

 
1 
 202110686  RODNER PEREIRA REZENDE 

  20213194
7 

RODOBENS INCORPORADORA 
IMOBILIÁRIA 407 SPE LTDA 

  20203010
99 RODRIGO DA SILVA CHELA 

20203069
65   ROGERIO HERMENEGILDO 

  20213384
8 ROMILDA DE OLIVEIRA MARQUES 

 20218396  ROSIMEIRE FATIMA DE ARAUJO 
20211572

0   RUBENS ACOSTA 

  20212902
9 RUI FLAVIO GARCIA LOPES 

  

20213181
1 

20213181
1 

RUI SANTOS 

  20213536
6 SALVADOR DA SILVA PAPANDRE 

 20218399 20218403 SEBASTIAO NUNES MACHADO 
 20212309  SIGMAR VALENTIM MIQUELETTI 

20202573
95   SIMONE ROMÃO ALVES 

 202029169
4  SUELY RODRIGUES FREITAS 

 202027888
9  SUSANNY DE OLIVEIRA RODRIGUES 

20211121
0   THIAGO AUGUSTO RODRIGUES 

20203023
98   UDEIR MIGUEL DA SILVA 

20211189   UILIAN VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 
20218452  20218455 VINICIUS RENAN FUJINO CASTRO 
20211459

8   VIVIAN AGUIAR BARROS UEHARA 

20202893
18 

202028931
4  WAGNER EGYDIO FERRAZ 

20214371   WELLINGTON REINALDO LOURENCO 
 20218328  WILLIAM DA SILVA RENZO 
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 202115820  ZIGUIOMAR DOS SANTOS LISBOA 
20211355

0   ZISLAINE MIRIAN BELOTI PEREIRA 

João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 19 de fevereiro de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos INDEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

202138311   AGUINALDO GRECCO 
202138119   ALEXANDRE JOSE GRECCO 
20214870 20214875 20214885 ALICE MASAKO AKUTSU 

 2020257620  ANA CAROLINA LISBOA MARTINS FERRARI 
202131323 202131328 202131331 ANTONIO CARLOS DA SILVA 
202138526   BEATRIZ FERNANDES TORRES 
202113105   CARLA DE CAMPOS FIRMINO 
202136982   CARLOS ROBERTO ALARCON 
202138691   CARMEM SILVIA GONZALEZ DOS SANTOS 
202131564   CENTRO DE BELEZA VIDAL & MALAQUIAS LTDA ME 
2020302931   CHRISTIANI FUCHS DA SILVA MARTHA 
202131835   CLAUDENIR NVALTER BISCASSI 

 202141030  DIOGENES JOSE MOEDA DIAS 
202113151   DIORACI RODRIGUES CARDOZO 
2020309578 2020309579  EDISON ANTONIO DE SOUZA 
202132189   EDUARDO AMORIM CALDAS 
202136102   EDUARDO ROBERTO GUAREIS 
2020280037 
2020280043 2020280040 2020280046 FABIANA DA SILVA 

202136187 
202136190   FERNANDO RODRIGO BARBOSA VENOZO 

202133336   FLÁVIA ANDREA FIGUEIRA 
202136243   GIULIANO ANTUNES REGATIERI 
202140028   GUSTAVO BECHARA 
202131877   ISAC ALVES DE ARAUJO LIMA 

 202140498  JAIRISSON GERALDO MACHADO 
2020305885  2020305887 JORGE LUIS VERMELHO MORO 
202134935   JOSE AUGUSTO SUNDFELD SILVA JUNIOR 

 202138760  JOSE DE SOUZA MONTALVÃO 
202133189   JOSE JERONIMO ALVES FERREIRA LIMA 
202137217   JULIANA LOUISE ESTRELLA 
202115405 202115407  LAURO RICI 
202133857   LIVIA MENDES CAMILO 

  202119475 LOPES SUPERMERCADOS LTDA 
202134013   LUIZ AZEVEDO FILHO 
202132180   LUIZ FRANCISCO DA SILVA 
2020299088 2020299090  MARCIA LOURENÇO SIQUEIRA  

  
202122342 
202122359 
202122352 

MARCOS JOEL DA SILVA 

202138746   MARCOS TEIXEIRA DE SOUZA 
202138330   MARIA MADALENA ALVES GRANDE 

 202123585  MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

202136212   MIRELLA CRISTINA ANTUNES DOS SANTOS 
202134047   OLAVO SALVADOR 
20218679   ORACIO EMILIANO 
202130003   OSMAR SIQUEIRA VIEIRA 
202134910   PAULO SERGIO FLAMINI 

20203047011 2020307013 2020307015 
2020307014 RANDAL DE OLIVEIRA 

 202137270  RENATO DA SILVA 
202132473   RITA DE CASSIA MENIN 

  202122774 ROBSON ESCOBAR PIVOTTO 
202133421 202133425  RODRIGO MARTINO DIAS 
202135928   RONCATO COMERCIAL DE SUCATA LTDA 
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  2020189286 SANDRO RENATO BARBOZA DE OLIVEIRA 
202135468   SAULO FLORENCIO DOS SANTOS 

 202121251  SÉTTIMO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA 
 202134266  TRUST ASSETS PARTICIPAÇÕES LTDA 

202134480   VALDINEI SANTOS DA SILVA 
202135256   VALDIR LULIO DE SOUZA 
202133739   VERONILDE DA SILVA PEREIRA 
202136257   VINICIUS APARECIDO GALINDO 
2020293203   VIVIANE APARECIDA DA SILVA 

 2020161472  WALTER GUERRA 
202137166   WILKENS SANTANA GONÇALVES 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR  AUTO 

CENTRO DE APOIO E 
REABILITAÇÃO ESPERANÇA DE 
VIDA EIRELI 

01453/20 
200 
UFM  AIP-S-V 

000041 

CENTRO DE APOIO E 
REABILITAÇÃO ESPERANÇA DE 
VIDA EIRELI 

01454/20 
400 
UFM AIP-S-V 

000042 

LINDOMAR LOURENÇO ALVES 
MENDES 01472/20 70 

UFM 
AIP-S-V 
000043 

VERA LUCIA DOS SANTOS 
DELEFRATE 18196516819 01488/20 30 

UFM 
AIP-S-V 
000044 

ANTONIO APARECIDO CLAUDINO 
12176808886 01521/0 60 

UFM 
AIP-S-V 
000045 

DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA 01823/20 70 
UFM  

AIP-S-V 
000046 

SERGIO CICERO SIQUEIRA SÃO 
JOSE DO RIO PRETO 01473/20 40 

UFM 
AIP-S-V 
000047 

EVERTON PEREIRA DE SOUZA 
CONDICIONAMENTO FISICO 01459/20 20 

UFM 
AIP-S-V 
000048 

R. A. DE AGRELLI & CIA LTDA 01452/20 300 
UFM 

AIP-S-V 
000049 

GLAMOUR BELEZA FEMININA 
SALÃO DE BELEZA RIO PRETO 
LTDA ME 

01616/20 
20 

UFM AIP-S-D 
000150 

CLINICA ODONTOLOGICA 
DENTAL CARD S/S LTDA 02287/18 60 

UFM  
AIP-S-D 
000133 

RESIDENCIAL BOA VIDA RIO 
PRETO EIRELI ME 02620/18 20 

UFM 
AIP-S-D 
000129 

CAMARGO & ALONSO SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA 02285/18 30 

UFM 
AIP-S-D 
000131 

P.Y. ZAHR CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI ME 01949/18 60 

UFM  
AIP-S-D 
000130 

HOSPITAL DO CORAÇÃO RIO 
PRETO LTDA 01841/18 60 

UFM 
AIP-S-D 
000128 

FERNANDA FONTÃO LUPINO 
BORGES 01425/19 20 

UFM  
AIP-S-D 
000156 

SIMONE LEANDRO BINHARDI 00497/19 40 AIP-S-D 

 

 

UFM 0000132 

SAMELA CARLA MARTIN 00441/19 40 
UFM  

AIP-S-D 
000125 

AURO TRINDADE 00381/19 20 
UFM 

AIP-S-D 
000126 

VINICIUS DIAS PEREIRA 02168/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000134 

JEREMIAS MACIEL BASTOS 02171/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000136 

GIULIA MENDONÇA SCANDIUZZI 02176/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000135 

BUFFET BIFANO LTDA ME 01403/20 50 
UFM 

AIP-E-K 
000009 

100% EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIAROS LTDA ME 01461/20 40 

UFM  
AIP-P-H 
000064 

ITAMAR LEONIDAS PASCHOAL 01541/20 20 
UFM 

AIP-P-C 
000202 

RONALDO MORETTI VEICULOS 01556/20 45 
UFM 

AIP-P-C 
000201                                                                              

JULIANA OKAGAVA DA SILVA 01570/20 20 
UFM  

AIP-P-C 
000200 

WILLIAM DE SOUZA SILVA 01572/20 20 
UFM 

AIP-P-C 
000199 

JOÃO SERGIO FRANCISQUINI 01573/20 20 
UFM 

AIP-P-C 
000198 

SARANA TRANSPORTADORA 
LTDA 01580/20 40 

UFM 
AIP-P-C 
000197 

R. GALHARDO TRANSPORTES E 
ENCOMENDAS 01582/20 40 

UFM 
AIP-P-C 
000196 

NILTON ALVES DOS SANTOS 01664/20 20 
UFM 

AIP-P-C 
000195 

ROSANGELA APARECIDA 
HIPOLITO AUGUSTO 01584/20 20 

UFM 
AIP-P-C 
000193 

ALEX LODETTI DE MACEDO 01578/20 20 
UFM 

AIP-P-C 
000191 

MONICA ARAUJO DAS CHAGAS 01575/20 20 
UFM 

AIP-P-C 
000190 

PIMENTA DOCE COLLETION 
COMERCIO DE CONFECÇÕES 
LTDA ME 

01574/20 
30 

UFM AIP-P-C 
000189 

 

 

MARIA VICTORIA COMERCIAL 
LTDA 01579/20 20 

UFM 
AIP-P-C 
000188 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CLINICA ODONTOLOGICA 
DENTAL CARD S/S LTDA 02287/18 2018402578 AIP-S-D 

000133 
RESIDENCIAL BOA VIDA 
RIO PRETO EIRELI ME 02620/18 2018414170 AIP-S-D 

000129 
CAMARGO & ALONSO 
SERVIÇOS MEDICOS 
LTDA 

02285/18 2018402753 AIP-S-D 
000131 

HOSPITAL DO CORAÇÃO 
RIO PRETO LTDA 01841/18 2018247390 AIP-S-D 

000128 
FERNANDA FONTÃO 
LUPINO BORGES 01425/19 2019264834 AIP-S-D 

000156 
SIMONE LEANDRO 
BINHARDI 00497/19 2019163128 AIP-S-

D0000132 

AURO TRINDADE 00381/19 201943292 AIP-S-D 
000126 

BUFFET BIFANO LTDA ME 01403/20 2020175333 AIP-E-K 
000009 

100% 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIAROS LTDA ME 

01461/20 2020172261 AIP-P-H 
000064 

ITAMAR LEONIDAS 
PASCHOAL 01541/20 2020191256 AIP-P-C 

000202 
NILTON ALVES DOS 
SANTOS 01664/20 2020184692 AIP-P-C 

000195 
ROSANGELA APARECIDA 
HIPOLITO AUGUSTO 01584/20 2020181386 AIP-P-C 

000193 
MONICA ARAUJO DAS 
CHAGAS 01575/20 2020180808 AIP-P-C 

000190 
PIMENTA DOCE 
COLLETION COMERCIO 
DE CONFECÇÕES LTDA 
ME 

01574/20 2020180796 AIP-P-C 
000189 

MARIA VICTORIA 
COMERCIAL LTDA 01579/20 2020191871 AIP-P-C 

000188 
 

 

São José do Rio Preto, 19 
de Fevereiro 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
LEILÕES

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 05 DE MARÇO DE 2021 NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA 
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 09/2021 NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 08/2021, DO TIPO 
MENOR PREÇO PARA AQUISIÇAO DE UM VEICULO 
AUTOMOTOR A SER UTILIZADO PELO SETOR SOCIAL 
DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, CONFORME DES-
CRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO 
ENDEREÇO ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.
br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
- PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 18 DE FEVE-
REIRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL- A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a REVOGAÇÃO por conveniência e oportunidade do Pregão Presencial nº 018/2021; Ata de 
Registro de Preço nº 017/2021 e objeto do Processo nº 023/2021. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: 
Aquisição de carne e derivados para Rede Municipal de Ensino, Administração e Residência Terapêutica do 
Município de Guapiaçu/SP. Nada mais. DATA: 18/fevereiro/2021 PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA- A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a REVOGAÇÃO por conveniência e oportunidade da Concorrência nº 001/2021, objeto do 
Processo nº 011/2021. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a seleção de pessoas jurídicas 
de direito privado para a doação com encargos, de 01 (uma) área sem benfeitorias, de propriedade da 
municipalidade, conforme disposto no Termo de Referência em anexo a este edital. Nada mais. DATA: 18/
fevereiro/2021. CPL: Leandro Mariano da Silva (Presidente).

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 

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA
RECADASTRAMENTO DOS SÓCIOS REMIDOS DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE.

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, CNPJ nº 59.987.651/0001-60, com endereço à Av. Eng°.
Antônio Tavares Pereira Lima, nº 900, Jardim Primavera, na cidade de São José do Rio
Preto (SP), CEP 15.061-220, através do presente edital, afixado na sede social na data de
19 de fevereiro de 2021, na forma do Estatuto do América Futebol Clube, PRORROGA A
CONVOCAÇÃO dos sócios remidos do América Futebol Clube que foi objeto de anterior
edição e publicação de edital, devidamente afixado na sede social em 10 de fevereiro de
2021, bem como publicado na edição nº 5.190, de 12 de fevereiro de 2021, do jornal
DHoje, às fls. B-6, com o objetivo de recadastrar seus títulos, nos termos e condições a
seguir: 1. OBJETO 1.1. Ficam mantidas absolutamente todos os termos e condições con-
tidas no anterior EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA RECADASTRAMENTO DOS
SÓCIOS REMIDOS DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE afixado na sede do clube em 11 de
fevereiro de 2021, bem como publicação na edição nº 5.190, de 12 de fevereiro de 2021,
do jornal DHoje, às fls. B-6, com acréscimo e modificação apenas do item 2.1.2. daquele
edital, que trata do período de recadastramento, que passa a ter o seguinte acréscimo do
item seguinte deste edital de prorrogação; 2. DA PRORROGAÇÃO DO
RECADASTRAMENTO 2.1. Fica prorrogado o prazo de recadastramento dos sócios a
que menciona o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA RECADASTRAMENTO DOS
SÓCIOS REMIDOS DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE afixado na sede do clube em 11 de
fevereiro de 2021, bem como publicação na edição nº 5.190, de 12 de fevereiro de 2021,
do jornal DHoje, às fls. B-6, para constar que ficam acrescidos os dias 22, 23 e 24 de
fevereiro de 2021, no horário das 14h00 às 17h00; 3. Esse Edital deve ser AFIXADO na
sede da associação e publicado em jornal de circulação no município.
São José do Rio Preto/SP, 19 de fevereiro de 2021.

LUIZ DONIZETTE PRIETO
PRESIDENTE DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

 

 

 
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Extraordinária realizada no dia 18 de fevereiro  de 2021, em uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei 
Municipal nº 8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar 
na formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 
 

DELIBERAÇÃO nº 17/2021   
 
Delibera: 

 
 

Aprova os dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 

de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2020, como consta em ata. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 684 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  18/02/2021 

 
 

 
 Aprovou  os dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 

de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2020. 

 

 

 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
        Antonio Fernando de Araujo 

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

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

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. VINICIUS MALTA DOS SANTOS e BHRENDA 
KESSY MARCUCI FRANCISCO, sendo ELE fi lho de SILVIO 
SOARES DOS SANTOS e de SANDRA REGINA MALTA 
DOS SANTOS e ELA fi lha de EZEQUIEL ALEX SANDRO 
FRANCISCO e de SILVANA MARCUCI FRANCISCO;

2. DANIEL CEZAR DA SILVA e TELMA TEODORO 
DE BARROS DAMACENO, sendo ELE fi lho de GASPAR 
JACINTO DA SILVA e de MARIA DE LOURDES DA SILVA e 
ELA fi lha de ZAQUEU TEODORO DAMACENO e de SONIA 
MARIA DE BARROS DAMACENO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/02/2021.


