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Divulgação

Divulgação DivulgaçãoIBGE abre 484 vagas 
para Rio Preto e 

paga até R$ 2,1 mil
O Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE) reabriu 
o concurso com mais de 480 
vagas para Rio Preto e mais de 
200 mil para todo o Brasil. São 
vagas temporárias para a reali-
zação do Censo 2021. Pág.A2

IBGE vai con-
tratar temporá-
rios para censo 
2021 e pagará 

salário de até 
R$ 2,1 mil Empresários fazem live hoje

Empresários buscam 
saída para driblar 

escassez de insumos
Filiados do grupo Lide Noroeste 

Paulista e do Lide Ribeirão Preto 
vão se reunir nesta quarta-feira 
(24) com nomes a indústria de 
embalagens para discutir “O im-
pacto da pandemia na cadeia de 
insumos” por meio de live. Pág.

Região registra investimentos 
privados de R$ 507 mi em 2020

PESQUISA SEADE

O Seade divulgou a Pesquisa 
de Investimentos Anunciados 
no Estado de São Paulo (Piesp). 
A região administrativa de São 
José do Rio Preto fechou o ano 
de 2020 com R$ 507 milhões 
em investimentos, um aumento 
de 445% em relação ao ano 
de 2019, quando a região 
teve R$ 93 milhões em inves-
timentos. Um deles do  Grupo 
Austa investiu R$ 51 milhões 
na modernização do complexo 
hospitalar.     Pág.A2 

ASSASSINATO Morador de rua é morto e outro fica ferido a facadas ontem. Crime foi na 
pista de caminhada da represa do lago 2; acusado alegou legítima de defesa.   Pág.A4

Câmara 
libera hora 
extra para 

GCM
Durante a sessão 

desta terça-feira na 
Câmara de Rio Preto os 
vereadores derrubaram, 
com 15 votos favorá-
veis, o veto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) e 
liberaram o pagamento 
de adicional de hora ex-
tra aos integrantes da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM). Pág.A3

Juízes 
divergem 

sobre isenção 
do IPVA

A retomada da co-
brança do IPVA refe-
rente a 2021 para as 
pessoas PCD (Pessoa 
com Deficiência) que 
já tinham isenção de 
recolhimento no ano 
passado tem levado de-
zenas de rio-pretenses 
a recorrerem ao judi-
ciário. Mas a decisão 
dos juízes nem sempre 
é igual.    Pág.A3

Os professores aprovados e 
não empossados do concurso 
público da Educação fizeram 
uma manifestação na tarde 
desta terça-feira (23). Dos 
113 aprovados, cerca de uma 
dezena esteve presente na 
manifestação reivindicando 
do Executivo uma data para a 
posse.    Pág.A3

Pág. A3

Mulher ganhou 
direito de voto e 
de ser votada 
há 89 anos

Falta de sangue no Hemocentro afeta 37 hospitais
O Hemocentro de Rio Preto informou que está com o estoque de todos os tipos sanguíneos abaixo do 
ideal. A instituição atende 37 hospitais da região, que podem ter problemas de atendimento. Pág.A5

Bombeiro civil é 
preso em flagrante 

por tráfico de drogas
Um bombeiro civil de 32 anos foi 

preso em flagrante com cinco tijolos 
de maconha em Rio Preto. Flagran-
te ocorreu na Avenida Feliciano 
Sales Cunha no Distrito Industrial, 
nesta segunda-feira.      Pág.A4

Agente encontra 
maconha em horta 

de presídio
 Um agente penitenciário do 

CPP  encontrou 125 porções de 
maconha, que pesaram 442,93 
gramas, dentro de uma sacola 
plástica que estava na horta cul-
tivada no presídio.  Pág.A4

Potirendaba retoma 
aulas presenciais do 
ensino fundamental

No total, a cidade possui 
2.532 alunos na rede municipal, 
mas somente os 1.948 do ensino 
fundamental I e II é que terão au-
las presenciais nas escolas Vitório 
Bottaro, João Casella e Maestro 
Antônio Amato.   Pág.A5

HB terá sistema para 
avisar família sobre 
paciente internado
Uma empresa doou um sistema 

para Hospital de Base permitindo 
que familiares possam acessar o 
boletim  médico diário do paciente 
internado. A plataforma possibilita 
a integração do WhatsApp e do 
chat do site do HB ao sistema de 
gestão do hospital.  Pág.A5

VANDALISMO 
Mulher é flagrada 

por câmeras de se-
gurança desturindo 
mudas de árvores 
plantadas no Cal-

çadão de Rio Preto, 
durante a madruga-

da. Pág.A4

Tijolos de maconha apreendidos

Protesto de 
professores cobrando 

convocação tem 
baixa adesão
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Região fecha ano com R$ 507 mi 
em investimentos consolidados

O Seade divulgou a Pesquisa 
de Investimentos Anunciados 
no Estado de São Paulo (Piesp). 
A região administrativa de São 
José do Rio Preto fechou o ano 
de 2020 com R$ 507 milhões 
em investimentos, um aumento 
de 445% em relação ao ano de 
2019, quando a região teve R$ 
93 milhões em investimentos.

O principal investimento 
da região no ano aconteceu 
no quarto trimestre, com a 
empresa espanhola Powertis 
colocando R$ 191 milhões 
na construção de uma usina 
fotovoltaica na cidade de Pe-
dranópolis, município que fica 
próximo de Fernandópolis.

Outras grandes aplicações 
no último trimestre foram na 
área da saúde. O Grupo Austa 
investiu R$ 51 milhões na mo-
dernização do complexo hospi-
talar e a construção de unidade 

respiratória para pacientes com 
Covid-19. O Hospital Benefi-
cência Portuguesa, por sua vez, 
comprou um robô para realizar 
cirurgias minimamente invasi-
vas por R$ 10 milhões.

“Eu penso que são nestes 
momentos que os empreende-
dores com mais condições de-
vem agir. Conversei com muitos 
empresários que aproveitaram 
o período da pandemia para 
tirar projetos antigos do papel. 
No caso destes grandes inves-
timentos, esses empresários 
acreditam em uma retomada 
forte da economia após a pan-
demia”, afirmou o presidente do 
Lide Noroeste Paulista, Marcos 
Scaldelai

Segundo o Seade, o Estado 
de São Paulo teve R$ 51,3 
bilhões em investimentos no 
ano passado. A maior parcela 
dos investimentos anunciados 
foi destinada à infraestrutura, 
totalizando R$ 16,7 bilhões, 
direcionados em especial aos 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

transportes, sob o impulso de 
concessões do setor público a 
empresas privadas.

A Região Metropolitana de 
São Paulo concentrou mais de 
80% dos recursos anunciados 
no segundo semestre de 2020, 
com um total de R$ 20,1 bi-
lhões. Na sequência, as regiões 
com maior destaque foram as 
de São José dos Campos (R$ 
687,7 milhões), Araçatuba 
(R$ 624,7 milhões) e Campi-
nas (R$ 583,8 milhões). Os 
investimentos com abrangência 
inter-regional totalizaram R$ 1,5 
bilhão, 5,9% do total. Benefi-
cência investiu R$ 10 milhões 
na compra de um robô para 
realizar cirurgias minimamente 
invasivas.

Divulgação

IBGE abre 484 vagas em Rio Preto 
pagando salário de até R$ 2,1 mil
O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 
reabriu o concurso com mais 
de 480 vagas para Rio Preto 
e mais de 200 mil para todo o 
Brasil. São vagas temporárias 
para a realização do Censo 
Demográfico 2021 com salários 
de até R$2,1 mil. Serão dois 
processos seletivos para dois 
tipos de vagas, no caso, Re-
censeador e Agente Censitário.

Em Rio Preto serão 439 
vagas para este cargo que tem 
sua remuneração baseada na 
produção, ou seja, de acordo 
com o número de domicílios 
visitados e questionários res-
pondidos. As inscrições para 
esta vaga começam nesta ter-
ça-feira (23) e vão até o dia 19 
de março, com taxa de inscrição 
no valor de R$25,77. Para se 
inscrever, acesse o site.

O recenseador é o respon-
sável por fazer o trabalho da 
coleta de dados por meio de 
entrevistas com os moradores 
sem horário fixo, porém, es-
pera-se que ele cumpra carga 
horária de pelo menos 25 horas 
semanais, incluindo feriados e 
finais de semana. Este cargo 
dá direito à 13º salário e férias 
proporcionais. O contrato inicial 

é de três meses, podendo ser 
prorrogado.

Neste caso é exigido que o 
candidato tenha o ensino funda-
mental completo e os aprovados 
passarão por um treinamento de 
cinco dias com carga horária de 
8 horas por dia. No final do trei-
namento o candidato realizará 
um teste final e precisa acertar 
50% e ter no mínimo 80% de 
frequência.

O IBGE destacou que será 
oferecida uma ajuda de custo 
aos aprovados que tiverem essa 
porcentagem de frequência 
mínima.

Censitários - Para este 
cargo ainda existem duas clas-
sificações: o Municipal que tem 
salário de R$1,7 mil e o Super-
visor com salário de R$2,1 mil. 
Em Rio Preto são 44 vagas no 
total para estes dois cargos. As 
inscrições destas funções vão 
até o dia 15 de março com taxa 
de R$39,49.

O Agente Censitário Muni-
cipal (ACM) gerencia o posto 
de coleta e, durante todo o 
trabalho do Censo Demográfico 
2021, estará à frente das ações 
administrativas e técnico-opera-
cionais.

O Agente Censitário Super-
visor (ACS) exerce tarefas de 

supervisão da operação censi-
tária, com focos nas questões 
técnicas e de informática admi-
nistrativas. Está subordinado ao 
ACM e sua principal função é 
acompanhar, avaliar e orientar 
os recenseadores.

Nos dois cargos é preciso 
ter o ensino médio completo, 
com contratos de cinco meses, 
podendo ser prorrogados.

Além do salário, estes agen-
tes terão direito a auxílio-alimen-
tação, auxílio-transporte, auxílio 
pré-escola e 13º salário, tudo 
proporcional. A carga é de 40 
horas semanais, sendo 8 horas 
diárias.

Andressa ZAFALON 

O candidato que obtiver me-
lhor classificação no processo 
seletivo vai garantir a vaga de 
ACM e os demais classificados 
ficarão com as vagas de ACV.

De acordo com o IBGE, as 
provas objetivas serão aplicadas 
presencialmente no dia 18 de 
abril para agentes e 25 de abril 
para recenseadores, seguindo 
todos os protocolos de preven-
ção ao Covid-19.

A previsão de contratação 
é dia 31 de maio no caso dos 
agentes e em julho para os 
recenseadores. O trabalho de 
campo do Censo 2021 começa 
em agosto.

CENSO 2021 LIVE HOJE
Empresários se reúnem 
e buscam solução para 
escassez de insumos

Filiados do grupo Lide No-
roeste Paulista e do Lide Ribei-
rão Preto vão se reunir nesta 
quarta-feira (24) com nomes 
a indústria de embalagens para 
discutir “O impacto da pande-
mia na cadeia de insumos” por 
meio de live.

O presidente do Conselho 
de Administração da ABIEF 
(Associação Brasileira da Indús-
tria de Embalagens Plásticas 
Flexíveis), Rogério José Mani; 
e Gabriella Michelucci, diretora 
de Embalagem Papelão Ondu-
lado da Klabin, vão apresentar 
o cenário atual, os gargalos e 
discutir novas estratégias para 
a cadeia de insumos. A falta 
destes materiais tem impacta-
do na produção das indústrias 
neste início de 2021.

“A pandemia causou um de-
sabastecimento no mercado e 
quando a procura voltou a subir, 
não havia estoque para voltar 
atender essa demanda. Todos 
os segmentos estão enfrentan-
do dificuldades por causa disso. 
Está caótico para as empresas 
conseguir itens como caixas de 
papelão e resina. Esperamos 
que com essa live, os empre-
endedores tenham algum tipo 
de expectativa para se planejar 
até o fim do ano”, comentou 
Marcos Scaldelai, presidente 
do Lide Noroeste Paulista.

O empresário de Rio Preto 
Giba Júnior, da Plakton Cos-
méticos, é um dos que tem 

tido dificuldades na compra 
de matéria-prima e embala-
gens. “Os principais insumos 
que tivemos, e ainda temos, 
dificuldades para adquirir são 
os importados, devido ao fe-
chamento de diversas fron-
teiras e a alta do dólar. Hoje, 
está difícil de comprar com 
qualquer fornecedor, pois as 
grandes empresas temem ficar 
sem matérias primas e acabam 
comprando em grandes quan-
tidades a fim de estocarem, o 
que acaba causando a falta”, 
afirmou.

Segundo Júnior, no início da 
pandemia a empresa teve uma 
queda de 75% no faturamento, 
pois os produtos eram vendidos 
para salões de beleza, que ti-
veram que fechar as portas por 
um longo período. Além disso, 
a demanda por insumos tem 
elevado o preço dos produtos, 
ocasionando uma queda nas 
vendas neste início de ano.

“Para contornar essa situa-
ção, tivemos que adequar nos-
sas embalagens. Como sempre 
tivemos uma ótima relação com 
os nossos distribuidores, passa-
mos a situação a eles, que por 
sua vez, compreenderam muito 
bem. Temos um ótimo relacio-
namento e confiabilidade com 
todos os nossos parceiros, con-
seguimos negociar e comprar 
em grandes quantidades a um 
preço melhor, o que nos ajuda 
a vender no mercado interno, 
de brasileiro para brasileiro”, 
comentou.

Vinicius LIMA

Divulgação

Empresário Giba Junior, de Rio Preto

Divulgação

UCHOA
Processo seletivo contrata 
estagiários para prefeitura

Na próxima quinta-feira (25), 
iniciam as inscrições para o 
processo seletivo de estagiários 
da Prefeitura Uchoa.  Os estu-
dantes maiores de 16 anos que 
tiverem interesse deverão com-
parecer na sede da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida 
Pedro de Toledo, 1011, Centro, 
nos dias 25, 26 e 01 de março, 
das 8h30 às 13h30, com o 
comprovante de matrícula, CPF/
RG, comprovante de residência, 
uma foto ¾, e currículo básico.

Serão disponibilizadas vagas 
para estudantes do ensino mé-
dio e ensino superior nas áreas 

de: Administração, Agronomia, 
Artes Visuais, Biomedicina, Ciên-
cia Contábeis, Direito, Educação 
Física, Fisioterapia, História, 
Matemática, Nutrição, Pedago-
gia, Psicologia, Serviço Social e 
para ensino técnico nas áreas de 
Enfermagem e Prótese Dentária.

Para maiores informações os 
interessados poderão consultar 
o edital de abertura 002/2021 
no site www.uchoa.sp.gov.br em 
downloads/diversos

Estudantes que já entre-
garam o currículo na sede da 
Prefeitura, apenas deverão apre-
sentar os outros documentos 
solicitados e preencher a ficha 
de inscrição.

Da REDAÇÃO

Beneficência investiu 
R$ 10 milhões na 
compra de um robô 
para realizar cirur-
gias minimamente 
invasivas

Divulgação
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FEDERAL

Vereadores derrubam veto e 
liberam hora extra para GCM
Durante a sessão desta 

terça-feira na Câmara de Rio 
Preto os vereadores derrubaram 
o veto do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e liberaram o pagamento 
de adicional de hora extra aos 
integrantes da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM).

Com 15 votos contrários ao 
prefeito, a proposta foi aprovada 
por unanimidade entre os par-
lamentares em Plenário, com 
exceção do presidente Pedro 
Roberto (Patriota) que não vota 
esse tipo de propositura e da 
vereadora Karina Caroline (Re-
publicanos) ausente.

O projeto do vereador Paulo 
Pauléra uniu integrantes da base 
aliada do prefeito e integrantes 
da oposição. O vereador Rena-
to Pupo (PSDB) destacou que 
o tema se trata de “alteração 
natural para garantir que os 
trabalhadores possam aumen-
tar seus rendimentos dentro da 
corporação”, destacando “eu 
sou a favor das horas extras e 
acredito que tanto as Policias 
Civil e Militar também poderiam 
fazer, mas trabalham em Regime 
Especial de domingo a domin-
go”, afirmou.

Defensor em alguns casos 
até intransigente da legalidade 
dos projetos, o vereador Jean 
Charles (MDB) também votou 

contra o veto. “O que impede é 
exatamente que Regime Espe-
cial de Trabalho Policial (RETP), 
mas se a legislação estiver clara 
que se trata de um pagamento 
para turno especial ou operação 
especifica eu acredito que possa 
ser implantada, como está em 
discussão na administração 
municipal, para manter acessa a 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

Protesto de professores cobra 
uma data para convocação

Os professores aprovados e 
não empossados do concurso 
público da Educação fizeram 
uma manifestação na tarde 
desta terça-feira (23). Dos 113 
aprovados, cerca de uma dezena 
esteve presente na manifesta-
ção reivindicando do Executivo 
uma data para a posse.

Eles estavam com uma faixa, 
cartazes e panelas e movimen-
taram a entrada da Câmara no 
horário de pico durante o início 
da Sessão no Legislativo. De 
acordo com Bruno Ferreira, um 
dos representantes dos profes-
sores, a baixa adesão pode ter 
ocorrido devido ao comunicado 
ter sido de última hora e muitos 
já tinham compromisso, mas 
isso não tira a importância do 
protesto.

Essa posse estava, inicial-
mente, marcada para março de 
2020, no entanto, às vésperas 
o setor de Recursos Humanos 
da Prefeitura entrou em contato 
com cada um, desmarcando a 
posse com o argumento de falta 
de verba devido à pandemia.

Muitos destes aprovados 
estavam empregados e obriga-

toriamente tiveram que pedir 
exoneração dos seus empregos 
para poder assumir o cargo do 
concurso.

No dia 12 de fevereiro deste 
ano foi anunciado que estes 
profissionais iriam tomar posse 
nos próximos dias, porém, esta 
data ainda não foi marcada pelo 
Executivo.

“Nós professores estamos 
ligando na Administração e 
ninguém tem uma informação 
concreta para nos dar. Desde 
o dia do anúncio da posse, não 
houve nenhuma comunicação 

Andressa ZAFALON 

EM RIO PRETO

CÂMARA

chama dessa discussão eu voto 
contra o veto”, afirmou.

O vereador João Paulo Rillo 
(PSOL) ressaltou a necessidade 
de implantação de planos de 
cargos e carreira aos integrantes 
da guarda, e aproveitou para 
cutucar Edinho. “É a mesma 
questão que me motivou a votar 
no projeto do vereador Branco 

sobre a data”, explica Bruno 
Ferreira, professor aprovado no 
concurso.

O Daniel de Souza também 
passou no concurso e fala da 
situação instável na área finan-
ceira que vive há um ano. “Eu 
dispensei vários serviços e perdi 
oportunidade de ser contratado 
por ter passado no concurso. E 
agora já faz um ano que eu estou 
dependendo de bico”, conta.

A Secretaria de Educação 
informou em nota ”que está re-
alizando os trâmites legais para 
a contratação”.

Sessão ontem derrubou veto e liberou pagamento a GCM

na semana passada, pois crian-
do constrangimentos públicos ao 
prefeito é uma forma de debater 
assuntos importantes, não o ali-
ciamento de vereadores para vo-
tar da forma que o governo quer, 
a Guarda não compete com as 
demais policias, mas ela pode 
exercer um papel importante na 
segurança publica municipal”, 
destacou Rillo.

A derrubada do veto deve 
obrigar a Prefeitura a ingressar 
na Justiça, com pedido de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIM).

O veto ao projeto de Lei que 
cria Unidades de Urgência em 
Fisioterapia nas UPAs da cidade 
foi mantido, enquanto que a 
analise do veto ao projeto de 
Lei Complementar que institui a 
Política Municipal de Linguagem 
Simples e Clara nos órgãos da 
administração direta e indireta 
foi adiado por cinco sessões, já 
a analise do veto ao projeto do 
IPTU Verde foi adiado por duas 
sessões.

A alteração do vereador Cel-
so Peixão que oficializa na Lei 
Orgânica do Município o fim do 
recesso dos vereadores no meio 
do ano foi aprovado quanto a 
legalidade. Os demais projetos 
não foram analisados, pois a 
sessão foi encerrada as 20h em 
função das restrições do Plano 
São Paulo.

Divulgação

Divulgação

Voto feminino
As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar em 

24 de fevereiro de 1932, há 89 anos, por meio do Decreto 
21.076, do então presidente Getúlio Vargas, que instituiu o Có-
digo Eleitoral. Vargas chefiava o governo provisório desde o final 
de 1930, quando havia liderado um movimento civil-militar que 
depôs o presidente Washington Luís. O decreto também criou 
a Justiça Eleitoral e instituiu o voto secreto. Em 1933, houve 
eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, e as mulheres 
puderam votar e ser votadas pela primeira vez. A Constituinte 
elaborou uma nova Constituição, que entrou em vigor em 1934, 
consolidando o voto feminino. Simone Tebet (MDB, foto) é uma 
das representantes feminina no Senado Federal.

Confirma
Renato Pupo (PSDB) con-

firmou ontem que o promotor 
Marcos Lélis vai se filiar ao 
partido com a pretensão de 
disputar uma vaga na Câmara 
Federal, em 2022. O vereador 
disse, no entanto, que antes 
será formado um “time forte” 
para disputar o processo elei-
toral, com o objetivo de repre-
sentar Rio Preto no Congresso 
e na Assembleia. “Ele (Lélis) 
é muito bem-vindo, por ser 
uma pessoa séria e de ótima 
reputação”, pontuou.

Alívio 
Os moradores do Condomínio Jardim Primavera, no Jardim 

Yolanda, estavam aliviados ontem porque nenhum caminhão 
descarregou terra numa área que fica ao lado do conjunto 
habitacional. Um desrespeito, porque as pessoas tinham que 
fechar as janelas dos apartamentos para a poeira não entrar. A 
empresa havia obtido um alvará na Secretaria do Meio Ambiente 
para usar o local como depósito. Será que o responsável pela 
liberação do alvará não percebeu que iria causar transtornos aos 
moradores? Quando a terra depositada na área for retirada, cerca 
de 80 caminhões (foto), será outro sufoco, prevê os moradores.

Lista restrita
O senador José Serra 

(PSDB) se preparou para ser 
presidente da República. Ciro 
Gomes (PDT) também entra 
nessa lista restrita de políticos 
preparados para desempe-
nhar a função. A maioria do 
eleitorado brasileiro, entretan-
to, não captou a mensagem 
e elegeu nos últimos anos 
políticos com capacidade 
limitada para solucionar os 
problemas complexos exis-
tentes no País. O resultado 
negativo está escancarado!

Absurdo
As mortes deverão chegar 

aos 250 mil brasileiros pela 
covid-19 amanhã. Por coinci-
dência, o Congresso vota no 
mesmo dia a PEC Emergencial 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), que retira re-
cursos financeiros do Fundeb 
e da saúde para bancar o 
programa. A PEC, portanto, 
acaba com os gastos obriga-
tórios da União, dos estados 
e municípios nas duas áreas. 
São dois setores fundamen-
tais para os pobres…

Sanidade
O Congresso deveria apro-

var uma lei exigindo que todos 
os candidatos para disputar o 
processo eleitoral deveriam fa-
zer exames de sanidade men-
tal, a fim de detectar possível 
distúrbio de comportamento 
para exercer mandato eleti-
vo. Alguns concursos exigem 
o teste, por exemplo, para 
ingressar na Magistratura. O 
que tem acontecido na política 
nacional está claro de que a 
exigência do teste de sanidade 
é necessária.

Festanças
O efeito negativo das fes-

tas carnavalescas que acon-
teceram em Rio Preto, de 
forma clandestina, já começa 
a aparecer com a elevação 
dos casos de infectados pela 
covid-19. Dados da Prefeitura 
mostram que em 24h, entre 
segunda-feira até manhã de 
ontem, 224 pessoas contraí-
ram a infecção. Significa que 
o número de internações po-
derá aumentar nos próximos 
dias. Com festanças, não tem 
como controlar a doença!

Extremismo
O exemplo claro da neces-

sidade de um teste de sani-
dade mental é o deputado fe-
deral Daniel Silveira (PSL-RJ), 
preso por ser nocivo à demo-
cracia. Se o teste psicológico 
estivesse nas exigências da 
Justiça Eleitoral, o nome dele 
não teria sido inserido na urna 
eletrônica, no Rio de Janeiro, 
em 2018. A lista de políticos 
com suspeita de distúrbios é 
extensa, concentrados no ex-
tremismo da direita e também 
da esquerda.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Juízes divergem sobre isenção de IPVA para veículos PCD

A retomada da cobrança do 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) re-
ferente a 2021 para as pessoas 
PCD (Pessoa com Deficiência) 
que já tinham isenção de reco-
lhimento no ano passado tem 
levado dezenas de rio-pretenses 
a recorrerem ao judiciário pedin-
do a suspensão do pagamento.

Nesta terça-feira, foram 
publicados no Diário da Jus-
tiça Eletrônico oito decisões 
envolvendo o pagamento do 
imposto, mas os magistrados 
de Rio Preto estão divergindo 
sobre o tema.

Responsável pela 1ª Vara 
da Fazenda Pública, o juiz 
Adilson Araki Ribeiro rejeitou 
dois pedidos de suspensão 
do IPVA, dentre eles, o pedido 
do ex-secretário Sergio Issas, 
destacando “que a isenção 
não é direito subjetivo do con-
tribuinte, mas sim benessse 
do Estado renovado a cada 
exercício fiscal”.

Recentemente, o juiz já ha-

via rejeitado pedido de isenção 
do vereador Odélio Chaves (PP) 
que garantiu o beneficio em 
função de dores constante nos 
osso. O parlamentar destaca que 
deverá recorrer da decisão. “Es-
tou analisando eventual recurso, 
mas não tenho duvidas que é um 
direito obtido e que não pode ser 
retirado abruptamente”, relatou.

Já a juíza Tatiana Pereira 
Viana Santos, que comanda 
a 2ª Vara da Fazenda Pública, 
tem acatado todos os pedidos. 
Nesta terça, ela concedeu limi-
nares em seis processos. Ela 
tem amparado suas decisões 
em diversas jurisprudências, 
inclusive do Supremo Tribunal 
Federal, proibindo a inclusão dos 
“supostos” devedores no Cadas-
tro Informativo dos Créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais - Cadin.

“Defiro o pedido em sede de 
liminar para o fim de determinar 
que a impetrada suspenda a 
exigibilidade do IPVA 2021 do 
veículo Toyota Corolla, sendo 
permitido o licenciamento e 
circulação do automóvel, bem 

como a proibição da inclusão do 
nome do impetrante no rol dos 
maus pagadores”, tem relatado 
em suas decisões.

Em outubro passado, o go-
vernador João Dória implemen-
tou alterações significativas na 
legislação para solicitação de 
isenção de impostos na compra 
de carro com descontos para 
pessoas com deficiência em 
São Paulo.

Doria publicou uma lei e um 
decreto que modificaram signifi-
cativamente as condições para 
que sejam concedidas isenções 
e os modelos que poderão ser 
adquiridos.

Em 15 de outubro, foi publi-
cada no Diário Oficial do Estado 
a Lei 17.293/2020 que sancio-
nou o PL 529/2020 que trata, 
entre outros temas, das normas 
para concessão de isenção de 
IPVA e ICMS no estado.

De acordo com a Secretaria 
da Fazenda e Planejamento de 
São Paulo, aproximadamente 
60% dos 348.461 veículos PCD 
atualmente isentos no Estado 
perderam o benefício em 2021, 

que foi parar na Justiça. O per-
centual corresponde a pouco 
mais de 209 mil automóveis.

No início do ano, o Ministério 
Público, através do Promotor de 
Justiça Wilson Ricardo Coelho 
Tafner – titular da 6ª Promotoria 
de Justiça de Direitos Humanos – 
Área da Pessoa com Deficiência 
de São Paulo, conseguiu decisão 
favorável no Tribunal de Justiça 
visando a suspensão da cobran-
ça, que anteriormente havia sido 
negado pela Justiça de primeira 
instância.

Em nota, O Governo do Esta-
do de São Paulo informou “que 
já recorreu da decisão judicial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
que suspende o pagamento do 
IPVA/PCD, por meio da Procura-
doria Geral do Estado. A Secre-
taria da Fazenda e Planejamento 
não está promovendo a cobrança 
do IPVA/21 até o trânsito em 
julgado da Ação Civil Pública em 
andamento. Os valores pagos de 
IPVA 2021 serão automatica-
mente restituídos se mantida a 
isenção após trânsito em julgado 
da ação”.

Thiago PASSOS 

Por unanimidade, a 2ª Câ-
mara Criminal do Tribunal da 
Justiça do Rio de Janeiro julgou 
favorável nesta terça-feira o 
recurso do Ministério Público 
do Estado que pediu o afas-
tamento de Flordelis (PSD-RJ) 
da função pública de deputada 
federal. O Conselho de Ética da 
Câmara dos Deputados instau-
rou, também nesta terça, abriu 
processo contra a deputada.

A decisão será encami-
nhada para a Câmara dos 
deputados, para dizer se aceita 
ou não a decisão do tribunal 
do Rio. Se a câmara entender 
pela manutenção da decisão, 
a parlamentar será afastada 
imediatamente do cargo por 
até um ano.

Flordelis é 
afastada do cargo 

de deputada

Da REPORTAGEM

BAIXA ADESÃO

Andressa ZAFALON 
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Homem mata morador de rua e fere 
outro a facadas na pista da Represa
Um morador de rua de 49 

anos foi morto a facadas na 
pista de caminhada do Lago I 
da Represa Municipal, próximo 
ao teatro Paulo Moura em Rio 
Preto na tarde desta terça-feira 
(23) por volta das 13h. Uma 
das facadas foi no pescoço, na 
região da jugular. Um outro mo-
rador de rua de 27 anos ficou 
ferido e levou um corte profun-
do no braço e encaminhado ao 
UPA Tangará e passa bem.

O autor do crime, um ho-
mem de 35 anos, disse que 
estava passando pelo local  e 
os moradores de rua mexeram 
com ele, ameaçando-o. Por 

Janaína PEREIRA  
redacao@dhoje.com.br
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RIO PRETO

Corpo da vítima ficou no chão; GCM e Samu foram ao local; acusado alega legítima defesa

isso ele desferiu as facadas, 
tentando se defender.

A GCM – Guarda Civil Muni-
cipal - em patrulhamento pela 
Represa percebeu a movimen-
tação estranha dos moradores 
de rua na pista de caminhada. 
Quando chegaram no local o 
morador de rua já estava morto 
caído no chão e o outro morador 
de rua ferido.

Outros moradores de rua 
apontaram o homem que deu 
facadas, que tentou fugir logo 
após o crime, mas foi capturado 
e preso pelos Guardas Civis. 
Viaturas da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros também 
estiveram no local da ocorrên-
cia. O caso foi apresentado na 
Central de Flagrantes como ho-
micídio e tentativa de homicídio.

MÃO GRANDE

Funcionários de um super-
mercado localizado na Avenida 
Belvedere no bairro Terra Nova 
em Rio Preto flagraram um 
pedreiro de 32 anos furtando 
carnes. Segundo informações 
do boletim de ocorrência, o 
caso aconteceu na tarde desta 
segunda-feira (22) por volta das 
15h40.

O gerente de prevenção e 
perdas do supermercado de 50 
anos disse aos policiais que o 
homem entrou no estabeleci-
mento e pegou uma garrafa de 
whisky na gôndola e foi visto 
pelas câmeras de segurança, o 
que deixou desconfiado por ser 
um produto que desperta aten-
ção e normalmente é um objeto 
de furtos.

A partir daí passaram a mo-
nitorar o homem  que pegou um 
carrinho e continuou andando 
pelos corredores do supermerca-
do, colocando no carrinho outros 
produtos como três peças de 
carne, sendo dois quilos de con-
trafilé que custavam R$128,68, 
um quilo de fraldinha no valor de 
R$56,87 e mais quatro quilos de 
carne moída (músculo) no valor 
de R$112,82.

Um dos funcionários do su-
permercado viu quando o ho-
mem colocou as peças de carne 
dentro de uma mochila e avisou 
os seguranças que abordaram o 
pedreiro na saída do estabeleci-
mento. A Polícia Militar foi cha-
mada para atender a ocorrência 
de furto e o homem foi levado a 
Central de Flagrantes, ele pres-
tou depoimento e vai responder 
pelo crime de furto em liberdade. 
Os produtos furtados não foram 
apreendidos e ficaram com os 
responsáveis no supermercado 
antes do homem ser levado para 
a delegacia.

Pedreiro é 
flagrado furtando 

carnes em 
supermercado

Janaína PEREIRA 

JOSÉ HENRIQUE LORENÇO, natural de 
São José do Rio Preto/SP ,faleceu aos 69 
anos de idade. Era casado com Valquíria 
da Silva Lourenço e deixa os fi lhos Felipe, 
Nayara, Otávio Henrique, Rodrigo, Gabriela, 
Loren, Ellen e Sara. Foi sepultado no dia 
23/02/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório do Jardim da Paz para cemitério 
Parque Jardim da Paz.

MARCOS RODRIGO DOS SANTOS, 
natural de São José do Rio Preto/SP ,faleceu 
aos 34 anos de idade. Era solteiro. Foi se-
pultado no dia 22/02/2021 às 15:00, saindo 
seu féretro do velório de Engenheiro Schimdt 
para cemitério de Engenheiro Schimdt.

FREDERICO RALLO, natural de Cedral/
SP ,faleceu aos 93 anos de idade. Era viúvo 
da Sra. Maria Borachi Rallo  e deixa os fi lhos 
Arlindo, Atílio, Antônio, Albina, Anizio e Alice 
Aparecida (falecida). Foi sepultado no dia 
23/02/2021 às 15:30, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para cemitério 
São João Batista.

ANTONIO COELHO MARTINS, natural 
de Guapiaçu/SP, faleceu aos 84 anos de 
idade. Era viúvo da Sra. Juraci Batista 
do Nascimento Martins  e deixa os fi lhos 
Lourival Coelho Martins, Laudenice Bene-
dita Martins da Silva e Leila Maria Coelho 
(falecida). Foi sepultado no dia 23/02/2021 
às 15:00, saindo seu féretro do velório da 
Ercília para cemitério da Ressurreição.

MARINA MAGNANI, natural de Nova 
Europa/SP, faleceu aos 95 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Bronius Barasnevicius e 
deixa os fi lhos Maria Judiath Barasnevicius. 
Foi sepultado no dia 23/02/2021 às 10:30, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

MARIA IRENE GONÇALVES MELLO, 
natural de Bady Bassitt/SP, faleceu aos 68 
anos de idade. Era viúvo do Sr. Modesto da 
Silva Mello e deixa os fi lhos José e Rogério. 
Foi sepultado no dia 23/02/2021 às 13:30, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para cemitério São João Batista.

INEZ TEREZINHA BORTOLOTO, natural 
de Uchoa/SP, faleceu aos faleceu aos 66 
anos de idade. Era divorciada e deixa os 
fi lhos Sandro Luís, Alexandre e Sandra Mara. 
Foi sepultado no dia 23/02/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório do Jardim da 
Paz para cemitério Parque Jardim da Paz.

DUILIO GARCIA, natural de Urupês/SP, 
faleceu aos faleceu aos 77 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Aparecida Martins 
Ferreira Garcia e deixa os fi lhos Marcelo, 
Edvaldo e Gisele. Foi sepultado no dia 
23/02/2021 às 17:00, saindo seu féretro do 
velório municipal de Urupês para cemitério 
municipal de Urupês.

JOÃO ALDEVINO FILHO, natural de 
Guapiaçu/SP, faleceu aos faleceu aos 72 
anos de idade. Era casada com a Sra. Cleusa 
Claro Aldevino e deixa os fi lhos Maurício, 
Luzia, Fátima e Arlete. Foi sepultado no dia 
23/02/2021 às 11:00, saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para cemitério 
São João Batista.

ALCEMIRO RODRIGUES PETRÉCA, 
natural de São José do Rio Preto/SP, fale-
ceu aos faleceu aos 83 anos de idade. Era 
casada com a Sra. Irene da Silva Petreca e 
deixa os fi lhos Alcemiro, Carlos, Waldecir 
e Cássio. Foi sepultado no dia 22/02/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório da 
Capela do Prever para cemitério São João 
Batista.

VANDALISMO Câmeras flagram mulher 
destruindo mudas de 
árvores do Calçadão

Uma mulher foi flagrada 
durante a madrugada desta 
segunda-feira(22) por volta das 
4h30 da manhã destruindo oito 
mudas de árvores que foram 
plantadas no calçadão de Rio 
Preto. A mulher já foi identificada 
pela Polícia Civil e possivelmente 
é uma moradora de rua, porém 
ela não teve seu nome revelado.

A ação feita tranquilamen-
te pela mulher foi filmada por 
câmeras de monitoramento  

do local e aconteceu na Rua 
General Glicério entre as Ruas 
Silva Jardim e Jorge Tibiriçá. Nas 
imagens é possível ver a mulher 
andando pelo local e quebrando 
uma por uma das mudas de 
árvores e depois junta todos os 
galhos e coloca embaixo de um 
banco.

A Emurb informou por meio 
de nota que acionou seu depar-
tamento jurídico para avaliar as 
medidas cabíveis sobre o caso e 
que as árvores destruídas serão 
replantadas.

Janaína PEREIRA 

Imagens mostram mulher destruindo em ato de vandalismo mudas de árvores do Calçadão
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ANUNCIO CLONADO DROGA
Agente acha maconha 
escondida em sacola 

na horta do CPP

Um agente penitenciário do 
CPP  - Centro de Progressão 
Penitenciária - encontrou 125 
porções de maconha, que pe-
saram 442,93 gramas  dentro 
de uma sacola plástica durante 
inspeção rotineira na horta. A 
droga foi  apresentada na Central 
de Flagrantes e foi apreendida 

para exame de perícia.
Vale ressaltar que recente-

mente quatro detentos do CPP, 
foram flagrados com porções da 
droga no estômago pelo scanner 
corporal do presídio quando re-
tornavam dos trabalhos externos 
e precisaram ser internados no 
Hospital de Base de Rio Preto 
para expelir de forma natural o 
entorpecente.

Janaína PEREIRA 

Maconha estava escondida na horta do CPP
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Eletricista cai em golpe e perde 
R$ 50 mil na compra de carro

Um eletricista de 24 anos 
caiu em um golpe ao tentar 
comprar um carro pela internet 
e perdeu quase R$ 50 mil. Se-
gundo informações do boletim 
de ocorrência, o caso aconteceu 
nesta segunda-feira (22) por 
volta das 13h jovem morador 
do bairro Macedo Teles em Rio 
Preto, viu o anúncio de um Fiat 
Argo pelo Facebook e se interes-
sou pelo carro fazendo contato 
com o anunciante identificado 
como Valdir.

O homem então disse ao 
eletricista que o veículo já tinha 
sido vendido, porém garantiu ao 
jovem que assim que arrumasse 
outro carro do mesmo modelo 
entraria em contato e que pediria 
uma porcentagem pela interme-
diação no negócio.

O homem mais tarde nessa 
segunda-feira fez contato com 

a vítima dizendo que conseguiu 
outro Fiat Argo na cidade de 
Pouso Alegre em Minas Gerais, 
informando que já tinha feito 
contato com o vendedor do carro 
e passaria o telefone para o ele-
tricista fazer o mesmo. A vítima 
então recebeu uma ligação de 
um celular DDD 35 da cidade 
de Pouso Alegre e se identificou 
como Marcos e que era dono do 
veículo a venda.

O eletricista e o vendedor do 
carro negociaram a venda e como 
ele não podia ir ver o veículo na 
cidade pediu para um amigo que 
mora em Bauru. A vítima sempre 
passava as coordenadas ao amigo 
para com quem deveria falar e 
onde ir.

O amigo do eletricista foi até 
um lava jato onde o carro estava 
e foi atendido por um homem 
identificado como Jackson, ele 
deu uma volta de carro e disse 
ao amigo que poderia comprar o 

Janaína PEREIRA veículo que estava tudo bem. O 
eletricista então fez duas trans-
ferências bancárias, uma no 
valor de R$15 mil e outra de R$ 
34.300, um total de R$49.300.

Em seguida percebeu que 
tinha caído em um golpe, pois o 
verdadeiro dono do veiculo iden-
tificado como Eduardo, deixou o 
carro no lava jato pra lavar e pediu 
ao dono do local que tirasse fotos 
para anunciar a venda e o paga-
mento não caiu em sua conta, por 
isso ele não entregou o veículo. O 
dono do lava jato colocou o pró-
prio número do telefone no anún-
cio, foi ele que recebeu a ligação 
do intermediário Marcos dizendo 
que a vítima estava com nome 
sujo e por isso ele emprestaria o 
nome para transferência do veícu-
lo. O eletricista registrou boletim 
de ocorrência por estelionato e 
ficou no prejuízo de R$49.300. 
O golpista não foi identificado e 
ninguém foi preso.

TRÁFICO ACIDENTE
Bombeiro civil é preso com 
cinco tijolos de maconha

Um bombeiro de 32 anos 
foi preso em flagrante com cin-
co tijolos de maconha em Rio 
Preto. Segundo informações do 
boletim de ocorrência, policiais 
militares durante patrulhamento 
de rotina na Avenida Feliciano 
Sales Cunha no Distrito Indus-
trial, nesta segunda-feira (22) 
por volta das 19h, viram um 
carro estacionado na rua, local 
ermo sem nenhum movimento.

Diante da atitude suspeita 
resolveram fazer a abordagem 
e em revista pessoal com o 
homem nada de ilícito foi encon-
trado. Na vistoria do veículo um 
Corsa Sedan encontraram no 
assoalho em frente ao banco do 
passageiro  cinco tijolos e meio 
de maconha, além de pequenas 
porções da droga.  Também 
foram encontradas no console 
do veículo R$400 em dinheiro 
e um telefone celular.

Questionado pelos PMs o 
bombeiro civil confessou que 
traficava entorpecentes e que 

esta não era a primeira vez 
que transportava a droga para 
entrega e que receberia R$500 
pelo serviço. A droga pesou 
5.840 gramas e foi apreendida 
para exame de perícia, além do 
dinheiro, celular e veículo que 
também foram apreendidos.

O homem foi encaminhado 
a Central de Flagrantes, prestou 
depoimento e permaneceu deti-
do, ele irá responder pelo crime 
de tráfico de drogas. A prisão 
dele foi convertida em preventiva 
e ele permanecerá a disposição 
da justiça.

Janaína PEREIRA 

Motorista sem CNH 
bate em moto e deixa 

mãe e filho feridos

Um homem de 45 anos que 
dirigia sem carteira de habilita-
ção provocou um acidente de 
trânsito em Rio Preto atingindo 
mãe e filho em uma moto.  Se-
gundo informações do boletim 
de ocorrência, o homem con-
duzia um Ford Fiesta pela Rua 
15 de Novembro esquina com a 
Rua Penita, no bairro Redentora, 
nesta segunda-feira (22) por 
volta das 13h, e avançou o sinal 
de pare batendo na traseira de 
uma Honda Biz que estava com 
uma mulher de 33 anos e seu 
filho uma criança de 12 anos.

Policiais militares foram acio-
nados para atender a ocorrência, 
bem como a Unidade de Res-
gaste que prestou os primeiros 
socorros as vítimas que sofreram 
lesões devido a queda. Em se-
guida mãe e filho foram encami-

nhados ao Hospital Beneficência 
Portuguesa.

O homem vai responder pelo 
crime de lesão corporal culposa 
de veículo automotor e por dirigir 
sem CNH. O veículo que ele con-
duzia foi encaminhado ao pátio 
do Detran, por não apresentar 
condutor habilitado.

Janaína PEREIRA 

Divulgação
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Pode parecer uma tola sensação, mas incomoda e limita. Sentir 
cansaço muitas vezes é subestimado dentre tantas atividades que fa-
zemos no dia a dia. Este cansaço pode ser físico, quando não se tem 
forças para caminhar, para fazer exercícios e até para realizar atividades 
simples, como tomar banho e subir escadas. 

Também pode ser um cansaço mental, quando a gente nota que a 
memória falha, que fizemos algo e já não lembramos do que se trata, 
quando temos dificuldade de concentração e raciocínio.

Sentir cansaço também pode ser uma percepção paradoxal, visto 
que muitas vezes acordamos de manhã, após uma noite de 6-8 horas de 
sono, e nos queixamos de cansaço. Pode acontecer também de estarmos 
de férias e quando voltamos à rotina de trabalho, logo nos primeiros 
dias desta retomada, já estarmos acusando uma sensação de cansaço. 

Independentemente se esta sensação de cansaço é frequente, 
paradoxal, normal, intermitente, ela incomoda, preocupa, limita nosso 
desempenho produtivo e, desta forma, precisaríamos entender um pouco 
mais sobre esse sintoma.

Por isso, vou apresentar dez situações muito marcantes e que re-
fletem nossa percepção de um estado de cansaço. Para cada situação, 
vou também comentar sobre as medidas que deveriam ser tomadas para 
minimizar. É interessante que todos façam uma autocrítica e vejam em 
qual ou quais destas situações você se enquadra, para tentar buscar a 
melhor solução para tão desconfortável sensação.

Situação 1 - Acordo pela manhã e já estou cansado
Muito provavelmente sua noite de sono não pode ser considerada 

como reparadora, ou seja, não houve o relaxamento físico e mental 
suficiente e, como consequência, o dia amanheceu e você está cansado. 

Nesta situação, medidas como atividades físicas no final do dia, 
atividades de relaxamento como meditação e alongamentos e o uso 
de relaxantes musculares podem ajudar bastante. Também deve-se 
evitar o consumo de bebidas estimulantes na noite anterior, como café, 
energéticos e alguns tipos de chá.

Situação 2 - Estou cansado de viver 
O impacto desta frase realmente é forte, mas demonstra uma 

situação muito séria e que jamais deve ser negligenciada. Trata-se da 
depressão, um estado de espírito rebaixado, desmotivado e que se ma-
nifesta em muitas pessoas, independentemente de idade, raça e sexo. 
Estar cansado da vida é um alerta para a necessidade de tratamento 
psicoterápico e medicamentoso.

Situação 3 - Estou emagrecendo muito e sentindo bastante 
cansaço 

Quem não quer emagrecer de forma saudável e ter sua autoes-
tima elevada? No entanto, quando uma pessoa emagrece de forma 
anormal e isto gera sensação intensa de cansaço, precisamos apontar 
para alguns agravos que podem estar ainda sem diagnóstico: câncer, 
problemas hormonais (principalmente relativos à glândula tireoide) e 
infecções sistêmicas.

A medida imediata deverá ser procurar seu médico e começar a fazer 
exames como hemograma e as dosagens hormonais. O diagnóstico e 
o tratamento precoce são mandatários para reverter esta sensação de 
cansaço.

Situação 4 - Não consigo seguir uma dieta radical de emagre-
cimento, pois fico muito cansado(a)

Não é fácil emagrecer em condições normais. Por meio de dietas 
radicais, a missão é mais árdua, exige muita força de vontade e tole-
rância com a redução significativa das calorias. Ocorre que nosso corpo 
sinaliza, por meio da sensação de cansaço, que não está aceitando bem 
esta redução de calorias. Ficamos irritados, cansados e a concentração 
diminui. Talvez a melhor alternativa seja buscar uma dieta menos restri-
tiva e por um tempo mais prolongado, associando também uma rotina 
regular de atividades físicas.

Situação 5 - Tenho sentido muita dor no peito e cansaço
Esta associação de sintomas não deve ser negligenciada, pois pode 

indicar algumas situações críticas, como infarto do coração, insuficiência 
cardíaca e embolia pulmonar. Muitas vezes uma sensação intensa de 
cansaço pode ser o primeiro indício de um infarto do coração, pode in-
dicar que está ocorrendo uma falência progressiva do músculo cardíaco 
e também que a circulação pulmonar está entupida. 

As medidas devem ser imediatas, preferencialmente procurar serviço 
médico rapidamente para fazer os primeiros exames. Geralmente será 
necessária uma internação hospitalar e tratamento intensivo.

Situação 6 - Tenho muito cansaço e sudorese fria quando 
levanto muito rápido ou quando agacho para pegar um objeto 

Muitas pessoas apresentam intolerância em relação as mudanças 
de posição do corpo e este quadro se manifesta pela queda acentuada 
da pressão arterial e, consequentemente, surgem estes sintomas de 
sudorese fria e cansaço.

Como medidas preventivas, evitar ao máximo movimentos corpóreos 
bruscos e também manter quantidade de alimentação e hidratação um 
pouco acima das necessidades diárias.

Situação 7 - Estou muito cansado hoje e comecei a perder 
minha força nos braços

Está situação também deve ser motivo de preocupação, pois pode 
estar ocorrendo um acidente vascular cerebral ou derrame cerebral. A 
pessoa começa a sentir muita moleza, sem força e nota-se que não con-
segue movimentar os braços. Imediatamente esta pessoa deve ser levada 
ao hospital para ser avaliada e iniciar as medidas medicamentosas. O 
tempo de chegada ao hospital será decisivo ao sucesso do tratamento. 

Situação 8 - Sou diabético e sinto muito cansaço
Muitas vezes a pessoa diabética sente cansaço e esta sensação 

pode ser atribuída tanto ao diabetes em si como eventualmente a um 
descontrole dos níveis de açúcar no sangue. A melhor alternativa neste 
caso seria reavaliar com seu endocrinologista, revendo os hábitos ali-
mentares e os medicamentos que estão sendo usados. 

Situação 9 - Estou acima do peso e me canso facilmente
Pessoas com sobrepeso ou obesas apresentam muita limitação em 

sua condição cardiovascular e cardiopulmonar. A tendência é que se 
cansem facilmente mesmo após esforços pequenos e que não consigam 
caminhar por muito tempo. A medida principal seria, sob orientação 
médica, iniciar um programa de reeducação alimentar, atividades físicas 
e, em alguns casos, considerar medicamentos e cirurgia bariátrica. 

Situação 10 - Tive sintomas da Covid-19 e, mesmo após 1 mês 
de recuperação, ainda estou cansado

Esta virose causa uma significativa resposta inflamatória no orga-
nismo, que realmente debilita e pode manter a pessoa prostrada e sem 
disposição por tempo mais prolongado. Neste caso, a prioridade será 
acompanhar com seu médico a cada semana, observando a evolução 
dos sintomas e realizando exames. 

Não ignore o cansaço
Sentir cansaço é uma sensação comum e que geralmente não com-

promete nossa saúde. Indica obviamente a necessidade de melhorar 
a qualidade de vida, rever os hábitos alimentares e buscar um melhor 
acompanhamento médico. 

No entanto, nas situações descritas acima, existem algumas parti-
cularidades que tornam este cansaço mais preocupante, podendo ser 
um prenúncio de doenças graves e exigindo maior veemência no que 
se refere ao diagnóstico e tratamento.

Procurem estar atentos a estas situações, verifiquem se vocês ou 
alguém de sua família se enquadram nestas situações e busquem 
orientação médica. 

Muito importante entender que uma doença grave nem sempre se 
manifesta por sintomas típicos; ao contrário, o cansaço pode ser um 
sintoma algumas vezes atípico de muitas doenças que estão iniciando 
seu curso ou que já estão em evolução e ainda não foram identificadas.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pesquisa em Ci-
rurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia 
e Cirurgia Endovascular e coordenador do curso de Medicina da 
União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Por que me sinto cansado todos 
os dias? Será que estou doente?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

COVID
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A Ciatécnica doou um sis-
tema para Hospital de Base 
em Rio Preto, permitindo que 
familiares possam acessar 
o boletim  médico diário do 
paciente internado no local.

Desenvolvida pela empre-
sa, a plataforma possibilita 
a integração do WhatsApp e 
do chat do site do HB ao sis-
tema de gestão do hospital, 
reunindo dados importantes 
dos pacientes em um só lugar, 
fazendo com que eles pos-
sam chegar aos familiares, já 
que as visitas estão restritas 
diante do atual cenário pan-
dêmico.

“A Ciatécnica já estava tra-
balhando com uma proposta 
de implementação de plata-
forma de integração e com a 
pandemia o hospital enxergou 
no projeto uma maneira de 
levar informações aos seus 
pacientes, automatizando o 
processo e proporcionando 
mais tempo para sua equipe 
se dedicar ao atendimento 
médico. Então, não pensa-
mos duas vezes e fizemos 
essa doação, não só para o 
hospital, mas para a socie-
dade”, explicou João Gubolin, 

HB terá sistema para 
informar família sobre 

paciente com Covid

CEO da Ciatécnica.
Com uma média de 530 

pacientes já beneficiados 
com a solução. O projeto 
levou, aproximadamente, 30 
dias desde sua implantação 
e finalização para uso. “Pre-
cisávamos de uma solução 
como essa, e o sistema ficou 
pronto em tempo recorde. Nós 

investimos a mão de obra e a 
Ciatécnica, gentilmente, doou 
o tempo e o esforço da sua 
equipe no desenvolvimento da 
integração de forma gratuita”, 
afirmou Thiago Soler, gestor de 
tecnologia da Funfarme.

Por meio da plataforma é 
possível consultar as informa-
ções dos pacientes de forma 

rápida, segura e sem a ne-
cessidade de intervenção ou 
contato com nenhuma outra 
pessoa do hospital. Para aces-
sar os dados, o familiar recebe 
um número de identificação. 
As informações veiculadas no 
boletim são autorizadas pelo 
próprio paciente ou represen-
tante legal.

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Novo sistema ficará disponível para familiares de internados com Covid e facilita 
acompanhamento das informações do paciente

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais 224 
casos de Covid-19 nesta ter-
ça-feira (23), sendo 175 por 
exame PCR e 49 por teste 
sorológico. No total, a cidade 
contabiliza 45.410 casos, 
sendo 3.539 em profissionais 
da saúde.

Também foi registrada mais 
uma morte pela doença, tota-
lizando 1.117 óbitos desde o 
início da pandemia. A taxa de 
letalidade é de 2,46%. Consi-
derando apenas os dados de 
2021, já são 10.647 casos 
de coronavírus e 195 mortes 
confirmadas. O coeficiente de 
incidência é de 9.857 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Nas últimas 24 horas, 89 
pessoas foram consideradas 
recuperadas, chegando a mar-
ca de 41.126 curados, o equi-
valente a 90,5% dos casos. 
Já foram atendidos 179.972 
pacientes com sintomas gripais 
e 159.074 exames realizados. 
Os exames coletados no inqué-
rito sorológico ainda não foram 
inseridos e deverão ser conta-
bilizados após a conclusão do 
estudo.

Atualmente Rio Preto conta 
com 280 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), sendo 96 
na UTI e 184 na enfermaria. 
Dentre os casos já confirma-
dos com Covid-19 são 164 
internações, com 77 na UTI e 
87 na enfermaria. A taxa de 
ocupação nos leitos de UTI do 
município está em 69,6%.

Saúde relata 
mais 224 casos 

e uma morte
Vinicius LIMA 

NO VERMELHO

Hemocentro alerta para estoque e 
pede doação de todo tipo de sangue

O Hemocentro informou 
que está com o estoque de 
todos os tipos sanguíneos 
abaixo do ideal. A instituição 
atende 37 hospitais de Rio 
Preto e região.

“O abastecimento do ban-
co de sangue é necessário 
para atender desde vítimas de 
acidentes graves, a pessoas 
que necessitam de cirurgias 
ou até mesmo pacientes com 
doenças graves que passam 
por situações nas quais o 
organismo não produz as cé-
lulas sanguíneas necessárias 
como, por exemplo, leucemia 
e câncer”, explicou a enfer-
meira Bárbara Cabrera.

Podem doar sangue pes-
soas entre 16 e 69 anos e 
que estejam pesando mais 
de 50kg. Além disso, é pre-
ciso apresentar documento 

oficial com foto e menores de 
18 anos só podem doar com 
consentimento formal dos 
responsáveis.

Pessoas com febre, gripe 
ou resfriado, diarreia recente, 
grávidas e mulheres no pós-

Da REDAÇÃO Divulgação

Hemocentro de Rio Preto atende 37 hospitais e teme a 
falta de estoque de sangue

-parto não podem doar tem-
porariamente. Quem tomou a 
vacina da febre amarela deve 
aguardar 30 dias para fazer 
uma doação. Já para vacina 
contra gripe, o prazo é de 48 
horas.

EDUCAÇÃO

Potirendaba retoma aulas presenciais 
para alunos do ensino fundamental

A retomada das aulas pre-
senciais, ainda no modelo 
híbrido, aconteceu nesta se-
mana em Potirendaba. No 
total, a cidade possui 2.532 
alunos na rede municipal, mas 
somente os 1.948 do ensino 
fundamental I e II é que terão 
aulas presenciais nas escolas 
Vitório Bottaro, João Casella e 
Maestro Antônio Amato.

As aulas estão aconte-
cendo conforme determina o 
Plano SP, ou seja, com reveza-
mento de 35% da capacidade 
por dia, sendo no máximo nove 
alunos por sala. De acordo 
com informações da assesso-
ria da Prefeitura de Potirenda-
ba, a média de alunos nestes 
primeiros dias está sendo de 
três a cinco alunos por sala, 
até porque ir presencialmente 
à aula não é obrigatório.

As unidades foram prepara-
das com tapetes sanitizantes 
nas entradas e saídas dos alu-

nos, termômetros para aferi-
ção de temperatura, álcool gel 
para higienização das mãos, 
álcool 70% para limpeza de 
superfícies, distanciamento 
das mesas dos refeitórios e 
carteiras das salas de aula.

O horário de intervalo para 
alimentação foi ampliado para 
três vezes no período da ma-
nhã e três no período da tarde. 
Os bebedouros de água estão 
com torneiras intercaladas 
para que não haja aglomera-
ção, e antes e após o uso é 

Andressa ZAFALON Divulgação

Potirendaba retoma aulas presenciais para alunos do 
ensino fundamental

feito a higienização das tornei-
ras com álcool 70%. Por toda 
unidade escolar foram afixadas 
placas com as orientações 
básicas de saúde.

A assessoria ainda infor-
mou que a Guarda Municipal 
e a Vigilância Sanitária ficam 
dando apoio durante todo o 
período de aulas nas escolas.

O ensino infantil de Potiren-
daba continua com o ensino 
remoto e as creches estão 
fechadas, ainda sem previsão 
de reabertura.
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A fotógrafa Eloisa Mattos, um dos nomes mais 
requisitados para fotos de famílias, aproveita o 

Summertime enquanto não  começa a preparar os 
clicks de sua exposição do Dia das Mães, em maio.

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

MÃO DE FERRO I 

De parabéns, o promotor de Justiça titular da vara da Infância e 
Juventude, André Luis de Souza, que resolveu bater forte contra 
a desfaçatez e irresponsabilidade de organizadores de festas, 
pais de menores e donos de imóveis onde se realizam esses 
encontros clandestinos que chegam a reunir uma miríade de jovens 
convocados por whatsapp, com 100, 200, 300 participantes que 
não respeitavam o distanciamento social.

MANDANDO BALA I

As diretorias de nossos principais clubes, estão aproveitando 
a pandemia e mandando bala nas obras. O Automóvel Clube, 
vocês já sabem, além de tudo o que já foi feito até agora, para a 
recuperação da sede social, está ultimando a obra de restauração 
da lanchonete dos arcos ao lado da piscina olímpica, com 
colocação de forros, novos balcões e novo mobiliário. 

VENERÁVEL 

A comunidade católica de Catanduva festeja o decreto do Vaticano 
que torna o padre Albino Silva, “Venerável”, que iniciou o processo 
para a construção da Santa Casa daquela cidade, hoje denominada 
Hospital Padre Albino. Português de nascimento, ele morreu em 
1973 aos 91 anos de idade. O título de venerável concedido pela 
Congregação para a Casa dos Santos, do Vaticano, é a penúltima 
etapa para a canonização do religioso.

ALL CLOSED

O alto índice de ocupação dos leitos de UTI na Regional de Barretos, 
provocaram a reclassificação da região para a fase vermelha, 
obrigando Olímpia, região à qual pertence a fechar seus parques 
pelas medidas mais restritivas, até que o Plano São Paulo lhe 
permita uma nova classificação.  

     Acontece de 4 a 14 de 
março, no Riopreto Shopping 
Center, mais uma edição 
da Feira do Livro Espírita , a 
44ª.  É um dos eventos mais 
tradicionais da cidade. 

     O festejado cirurgião 
plástico, Ivan Togni reuniu os 
plus intimes domingo, para 
um almoço no Cantinella, em 
torno de sua filha Bruna, que 
ganhava idade nova.

    Marco e Ana Cêntola 
retornaram à Suiça, onde 
residem há mais de dez 
anos, depois de uma longa 
temporada entre nós, visitando 
familiares e amigos.

    A redes D’Or e a Ímpar- 
esta pertence aos herdeiros 
de Edson Bueno, fundador da 
Amil- estão neste momento 
disputando entre si a compra 
de vários hospitais Brasil 
afora.

    Para alegria dos muitos 
amigos, Waldemar Brentan 
que esteve hospitalizado na 
UTI com Covid, já recebeu 
alta e está começando a fazer 
suas caminhadas diárias. 
Beleza!

    Quem também está tendo 
sensível melhora, depois de ter 

CANDIDATO 

O empresário Márcio Issas, diretor de esportes do Clube Monte 
Líbano, que entre seus sonhos dourados está o de ocupar o trono 
de presidente da entidade, já está iniciando uma campanha 
para as próximas eleições. Segundo ele, pelo estatuto, o atual 
presidente, o médico Nadim Cury, está impossibilitado de pleitear 
uma reeleição. Seu vice, Paulo Voltarelli, segundo Márcio, já 
declarou que não tem intenção de se candidatar. Então ele já 
está iniciando sua campanha. “com ou sem o apoio da atual 
diretoria” - me contou ele. 

LEILÃO 
Imersos em suas casas, enclausurados pela pandemia, os rio-
pretenses já não aguentam mais ver filmes e séries na tevê e cozinhar 
para passar o tempo. Procuram um lugar onde possam caminhar 
com a necessária segurança sanitária, nadar com distanciamento 
de outras pessoas, fazer academia e até treinar esportes como 
tênis e pescaria. E o Clube de campo Monte Líbano é um verdadeiro 
paraíso, robusto em opções de lazer. Por isso, o Monte Líbano anda 
conseguindo excelentes resultados em seus leilões de títulos, porque 
são muitos os interessados. O próximo será dia 22 de março, com 
lance mínimo de R$ 2.000,00 (taxa de transferência inclusa), em 
até quatro parcelas no cartão. As propostas deverão ser entregues 
na secretaria da sede cidade até às 17 horas do dia do leilão. Info: 
www.montelibanoriopreto.com.br

MANDANDO BALA II

A Diretoria João Theodoro, do Harmonia Tênis Clube está 
substituindo os pedriscos por uma nova pavimentação de 
concreto, em todo o estacionamento e deverá colocar em 
funcionamento dois elevadores que levarão da sede social ao 
pavilhão Raul Sisti e da sede social à piscina.

MANDANDO BALA III  

A Diretoria Nadim Cury, do Clube Monte Líbano, está terminando 
uma pista de corrida de 3.045 metros em volta do campo de 
futebol 2, no clube de campo. Acaba de concluir a construção com 
três mini-campos de futebol, só faltando iluminar. O Monte Líbano 
vai ganhar também no clube de campo, mais um campo oficial 
de futebol na saída do Complexo 2000 e a quadra de basquete 
vai ganhar um novo piso oficial, o mesmo da consagrada NBA- a 
National Basketball Association, dos Estados Unidos. Chic, non?

CONVITE FEITO   

D. Ilza Silva e sua filha Cláudia, que durante mais de 14 anos, 
mantiveram a tradição do restaurante Bambina, que teve uma 
trajetória de 54 anos, sob a batuta do saudoso Augusto Silva, 
foram convidadas pela Diretoria do Automóvel Clube, para 
comandar o restaurante Panorâmico, uma vez que seu restaurante 
foi fechado em setembro  de 2020 e ali se instala hoje a 
Churrascaria Castellana. Estão estudando. E nós, torcendo para 
que chegue a bom termo.

ALTAR 
Bárbara Evans, filha de Monique Evans e José Mendonça Clark 
Neto, casa-se dia 18 de março na Fazenda Santa Bárbara em 
Itatiba (na região de Vinhedo e Valinhos). O noivo é Gustavo 
Theodoro, filho de João Donizete Theodoro Neto e Fernanda Maria 
Theodoro.

MÃO DE FERRO II 

O promotor André Luis vai entrar com ação civil pública e além de 
pesada multa, os pais de menores terão que responder a processo, 
os promoters responderão na Justiça por desobediência e os donos 
de imóveis poderão tê-los interditados ou até perdê-los.

DO NOSSO BOLSO

O Senado paralisou suas sessões presenciais em março de 2020 
por causa da pandemia e quase todos os funcionários foram 
para o home office. Fez somente três esforços concentrados 
semipresenciais. Mas o trabalho remoto não impediu que a Casa 
pagasse mais de R$ 1,8 milhão em horas extras a seus servidores 
entre abril e novembro do ano passado. 

CARNE BOA I

Tem um endereço que já indiquei aqui e reitero: é hoje uma 
das melhores churrascarias da cidade. Fica distante do centro 
e da Redentora, mas vale a pena o passeio. Está instalada no 
São Deocleciano, o novo bairro que está virando coqueluche 
como a Vila Madalena em São Paulo, pois está atraindo muita 
gente que vai em busca de bons bares e restaurantes. É claro 
que fora do período lockdown.

GOURMET   

O novo Muffato que vai surgir 
no bairro da Redentora, na 
General Glicério, esquina da 
Rua Redentora, onde existia 
o Supermercado Maranhão, 
dará ênfase à gastronomia nos 
itens que comercializará. E ao 
que consta, será chamado de 
Muffato Gourmet.

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

FAST FOOD 

O Tico’s Burger, que foi instalado na casa onde residiam Ivan 
e Noêmia Rollemberg, nos altos da rua Ondina e permaneceu 
fechado pagando aluguel por dois anos porque quando ia 
inaugurar, veio a pandemia, está começando a treinar o staff para 
a sua abertura nos próximos dias.

CARNE BOA II 

Refiro-me ao Picanha Belvedere, que tem um feijão tropeiro 
inigualável, de textura crocante, uma carne de primeira- a 
picanha é imperdível, assim como o vinagrete– e ótimos outros  
acompanhamentos. A Picanha Belvedere furou o bloqueio 
gastronômico, tirando o churrasco gaúcho do chão e instalando-o 
em fatias menores. O churrasco, essa saborosa descoberta que 
migrou do sul para o resto do país, tem ali um point de responsa. 
E os preços, são ótimos! 

Neto Affini recebeu na sua Churrascaria Gaúcha II, a visita 
do cantor Mathias que faz dupla com Matogrosso

A adorável Nadalete Amorim Dias e o filho Waltinho Dias, 
nos bons tempos em que a pandemia do Coronavirus não 

nos isolava em casa.
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testado positivo para o Covid, 
é o arquiteto Manoel Jorge de 
Medeiros que deverá deixar a 
UTI hoje para o semi-intensivo.

     Que top! O vereador Paulo 
Paulera foi escolhido para 
presidir o Conselho de Ética 
da Câmara Municipal de Rio 
Preto. 

    Desta coluna as 
condolências à família de 
D. Neusa Dalul, que faleceu 
sexta-feira passada de 
Covid-19.

     São José, padroeiro de 
nossa cidade, poderá operar 
milagres no seu dia, 19 de 
março. Naquela data será 
divulgada a lista dos aprovados 
na Fuvest- USP.Muita gente 
já anda roendo as unhas de 
expectativa. 

     Será dia 1º de março, a 
partir das 8h30, a estreia de 
Mariana Godoy ao lado de 
Sergio Aguiar na bancada do 
Fala Brasil, da Rede Record.

      Andréa Sadi, da TV 
Globo, que com o André 
Rizek, seu marido, está 
esperando gêmeos, foi 
convidada para ser colunista 
da revista”Crescer”, da Editora 
Globo. Começa em março. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CKD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS DE RAIOS X LTDA EPP
EMPENHO 16852/20
CONTRATADA: SAVING CONFECCAO E COMERCIO
EMPENHO 3324/21
CONTRATADA: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES 
EIRELI EPP
EMPENHO 3287/21
CONTRATADA: CV TYRES EIRELI
EMPENHO 3283/21
CONTRATADA: CARLA VANESSA FLORA DOS SANTOS 
33175401848
EMPENHO 3322/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos itens mencio-
nados nos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
EMPENHO 2603/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das 
contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totali-
dade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
CONTRATADA: FERNANDA CARDOSO MARTINS QUA-
DROS
CONTRATO ATA/00451/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláusula Sétima, Item 
7.3. Fica o representante legal da empresa supramenciona-
da NOTIFICADO DERRADEIRAMENTE para apresentar a 
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Fede-
rais e à Dívida Ativa da União nesta S. M. Saúde, no prazo 
de 02 dias úteis, contados do recebimento desta, de forma a 
dar real cumprimento ao processo licitatório, estando a con-
tratada sujeita à aplicação das penalidades contratuais que 
podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. 
Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 68/2020 – PROCESSO 
1858/2020
Objeto: Graxa e óleo hidráulico ISO 68
Prezado: Considerando que constam em aberto as notas de 
empenho 1951/2021 e 1368/2021, cujo prazo de entrega se 
expirou. Considerando que o atraso no fornecimento causa 
transtornos a rotina administrativa; Fica o representante 
legal de empresa IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. , NOTIFICADO, pela última 
vez, 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 pu-
blicação nos termos do artigo 110 da lei 8.666/93, fi cando na 
inércia, sujeita as penalidades contratuais que pode, inclusi-
ve, culminar na rescisão unilateral do contato. Publique-se, 
JOSÉ FÁBIO GAZZOLA HERÉDIA – Assessor de Secretaria 
- SMA.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 68/2020 – PROCESSO 
1858/2020
Objeto: Óleo Lubrifi cante SAE 5W30
Prezado: Considerando que consta em aberto a nota de 
empenho nº 1951/2021, cujo prazo de entrega se expirou. 
Considerando que o atraso no fornecimento causa trans-
tornos a rotina administrativa; Fica o representante legal de 
empresa NA ATIVA COMERCIAL EIRELI, NOTIFICADO pela 
última vez, 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, conta-
dos da publicação nos termos do artigo 110 da lei 8.666/93, 
fi cando na inércia, sujeita as penalidades contratuais que 
pode, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contato. 
Publique-se, JOSÉ FÁBIO GAZZOLA HERÉDIA – Assessor 
de Secretaria - SMA.
EXTRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO: Termo de Adesão que subscreve o Município de 
São José do Rio Preto a adesão ao Sistema do Via Rápida 
Empresa e ao Sistema Integrado de Licenciamento, insti-
tuído pelo Decreto Estadual nº 55.660, de 30 de março de 
2010, objetivando a adesão do Município aos dois sistemas.
DATA DA ASSINATURA: 23/02/2021.
PRAZO: indeterminado.
BASE LEGAL: Decreto Estadual nº 55.660 de 30 de março 
de 2010.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 498/2020
ATA Nº 0158/21
CONTRATADA: PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de aparelhos de ar condicionado e 
cortinas de ar com instalação - Valores Unitários - Item 01 
- R$1.869,00; Item 02 – R$2.679,00; Item 06 – R$1.699,00- 
SMS- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 498/2020
ATA Nº 0159/21
CONTRATADA: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de aparelhos de ar condicionado e 
cortinas de ar com instalação - Valores Unitários - Item 04 - 
R$4.990,00; Item 05 – R$6.170,00 - SMS- Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 542/2020
ATA Nº 0160/21
CONTRATADA: DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de hidráulica - Valor 
Unitário - Item 14 - R$100,00 - SMAURB – Kátia Regina P. 
Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 546/2020
ATA Nº 0161/21
CONTRATADA: CEMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EX-
PORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de laboratório - Valores 
Unitários - Item 06 - R$0,113; Item 07 – R$4,800; Item 18 – 
R$4,230 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 2777/2021
CONTRATO Nº: DPL/0007/21
CONTRATADA: INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico e 
atualizações de sistemas operacionais na execução das 
atividades da Radio Educativa FM – SMCS – Mario Noveli-
no Alonso Soler - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$10.740,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 25/2021 – Processo n.º 
1230/2021
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de 
desentupimento de ramais de esgoto, limpeza de fossa sép-
tica, limpeza de caixa de inspeção e limpeza de canaletas 
pluviais. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on line com início dia 17/02/2021, sendo adjudica-
do o item à empresa declarada vencedora: SOARES ZAR-
PELÃO E CIA LTDA ME item 1. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 528/2020 – Processo n.º 
14023/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de kit de fi ltros, 
fi ltro completo e cuba em aço inox para bebedouros, em 
atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de 

Educação. Sessão pública realizada on line com início dia 
22/01/2021, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: ARN NOVA ERA COML E SERVIÇOS LTDA – 
EPP:  itens 01, 02, 03, 04 e 05. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 529/2020 – Processo n.º 
14.024/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
pintura para utilização na divisão de controle de serviços 
de sinalização horizontal. Secretaria Municipal de Trânsi-
to, Transportes e Segurança. Sessão pública realizada on 
line com início dia 19/01/2021, sendo adjudicado o lote 01 
à empresa declarada vencedora: LUNAR COMÉRCIO DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”.  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretá-
rio Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
548/2020 – PROCESSO Nº 14.138/2020 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
ÓRTESE E PRÓTESE E MEIOS AUXILIARES DE LOCO-
MOÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 25/02/2021 às 14:30hs para continuidade dos 
trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADE-
QUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO (AVCB) EM 40 UNIDADES ESCOLARES – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. A Comissão Municipal de Licitação, 
após análise do recurso apresentado e do parecer técni-
co da Secretaria Municipal de Educação (fl s. 1595), que 
é utilizado como razões de decidir, resolve manter a deci-
são proferida no julgamento do dia 01/02/2021 (publicado 
na imprensa ofi cial no dia 02/02/2021). DESPACHO DA 
AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem 
como as razões recursais, acolho e ratifi co integralmente o 
Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Educação (fl s. 
1595)  e a decisão da Comissão Municipal de Licitação (fl s. 
1596/1599), utilizando os argumentos neles expostos como 
razões de decidir e, nesses termos, conheço do recurso in-
terposto pela empresa ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI EPP 
para, no mérito, julgá-lo improvido, mantendo a decisão que 
a declarou inabilitada a prosseguir neste certame licitatório. 
2 – Publique-se por extrato para que surta os devidos efeitos 
legais, dando regular andamento ao processo licitatório 
fi cando designado o dia 25/fevereiro/2021 às 08:30 horas 
para a sessão de abertura da proposta fi nanceira. Fabiana 
Zanquetta de Azevedo - Secretária Municipal de Educação. 
O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do 
processo à disposição dos interessados.   
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 053/2021, PROCESSO 1530/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de agulhas e cateter 
intravenoso. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 09/03/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2020 - RELACIONA-
DO AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
007/2020.
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
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José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: Basetech Suporte Técnico de Informática 
Ltda.
OBJETO: Implantação de servidor Windows (versão disponi-
biliza pelo contratante), para suportar os sistemas de gestão, 
(Contimatic e outros que não necessitem de mudança no 
ambiente em que a contratada tenha domínio ou conheci-
mento para manter), e para receber conexão das estações 
de trabalho do CONTRATANTE. Implantação de servidor 
Linux para compartilhamento de internet das estações do 
CONTRATANTE, fi ltro de acessos a INTERNET respeitando 
as limitações das licenças de softwares livres.
VALOR GLOBAL: R$ 4.822,36 (Quatro Mil, Oitocentos e 
Vinte e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução estimado 
será de 30 dias corridos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O pagamento do valor devido à CONTRATADA será atendi-
do com recursos dotados no orçamento da CONTRATANTE 
para o período compreendido no contrato. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de dezembro de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 26, parágrafo único, da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores.
São José do Rio Preto-SP, 28 de dezembro de 2020.
_______________________________________
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

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

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL DO 
CONTRATO Nº 014/2019
CONTRATANTE: EMURB - Empresa Municipal de Urbanis-
mo de São José do Rio Preto
CONTRATADA: MV MARQUESELEVADORES
OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica em 
01 (um) Elevador para Passageiros, instalado no prédio da 
Estação Rodoviária de São José do Rio Preto, situada na 
Praça Paul Percy Harris, s/n, Centro.
MOTIVO: Rescisão amigável de forma bilateral do contra-
to nº 014/2019, decorrente do processo de Dispensa de 
Licitação nº008/2019, na conveniência da EMURB e con-
cordância da  MV MARQUES ELEVADORES, em razão da 
inviabilidade orçamentária de manter o pacto contratual, 
impossibilitando á continuidade da prestação dos serviços 
outrora contratados.
DATA DA RESCISÃO:  03 de Fevereiro de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL:  Artigo 79, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93.
São José do Rio Preto-SP, 04 de Fevereiro de 2021.
________________________________________________
__________
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

DECRETO Nº 18.836
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

Nomeia os integrantes do Grupo Gestor Intersetorial – GGI.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Grupo Gestor Inter-
setorial – GGI, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 18.138, 
de 16 de outubro de 2018, os seguintes membros:
I - Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação:
a) Orlando José Bolçone – Titular
b) Milton Faria de Assis Júnior – Suplente
II - Secretaria Municipal de Administração:
a) Cristina de Souza Pereira Caobianco – Titular
b) Cleine Zavanela Calvo Mariz – Suplente
III - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento:
a) Claudinéia de Fátima Romanzini Delfi no – Titular
b) Ana Beatriz Bronca – Suplente 
IV - Secretaria Municipal de Assistência Social:
a) Fernanda Paula Magossi Arado – Titular
b) Vanessa Gimenez Ferreira – Suplente
V - Secretaria Municipal de Comunicação Social:
a) Josy Mariano de Sá Silva – Titular 
b) Daniel Martins – Suplente
VI - Secretaria Municipal de Cultura:
a) Jorge Vermelho – Titular 
b) Fábio Amaral – Suplente 
VII - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo:
a) Dayane Motta Kuyumjian – Titular 
b) Olivia Aparecida Firmino – Suplente
VIII - Secretaria Municipal de Educação:
a) Iguebia Miliane Putre – Titular
b) Adinã Vedroni – Suplente
IX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:
a) Erica Hirata – Titular
b) Altair Moioli – Suplente
X - Secretaria Municipal da Fazenda:
a) Fernanda Bruschi Porto – Titular
b) Denise Maria de Souza Bertoco – Suplente 
XI - Secretaria Municipal de Governo:
a) Jucilane Andrade Sobrinho – Titular
b) Alessandra Neves –Suplente
XII - Secretaria Municipal de Habitação:
a) Selma Cristina Ketelut Carneiro – Titular
b) Telma Silva – Suplente
XIII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo:
a) Alexandre Batista do Carmo – Titular
b) Leila Lopes Nasser – Suplente
XIV - Secretaria Municipal da Mulher:
a) Igor Carlos Gonçalves – Titular
b) Shaila Duduch de Gois – Suplente
XV - Secretaria Municipal de Obras:
a) Bianca Carla Ribeiro – Titular
b) Benedita Iolanda Facchini – Suplente

XVI - Secretaria Municipal de Saúde:
a) Amena Alcantara Ferraz Cury – Titular
b) Paula Canova Sodré de Castro – Suplente
XVII - Secretaria Municipal de Serviços Gerais
a) Maria Helena Milanez Ronchi – Titular

b) Arnô Della Líbera Júnior – Suplente
XVIII - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego:
a) Gabriela da Silva Souza – Titular
b) Celso Pereira Reis Filho – Suplente
XIX - Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segu-
rança:
a) Marcelo Nominato do Amaral – Titular
b) Fernando Baptista Coelho – Suplente
XX - EMCOP – Empresa Municipal de Construções Popula-
res:
a) Sandra Hadad Abilel – Titular
b) Ivana Cristina Hidalgo – Suplente
XXI - EMPRO Tecnologia e Informação:
a) Arleque Sandra Aparecida de Souza – Titular
b) Helenita de Fatima de Souza Mello – Suplente
XXII – EMURB:
a) Eduardo Magalhaes – Titular
b) Gibran Belasques – Suplente
XXIII – SeMAE:
a) Kátia Regina Pereira – Titular
b) José Renato Oliveira Sahdo – Suplente
XXIV – RiopretoPrev:
a) Willian dos Santos Lima – Titular
b) Ludmila Andrade Sernagiotto de Souza – Suplente
XXV - Gabinete do Prefeito:
Ane Cristina Vila Rangel
XXVI - EGP – Escola de Gestão Pública:
a) Gisele Aline Numer – Titular
b) Ronaldo Bitencourt Dutra – Suplente
XXVII - Defesa Civil:
a) Carlos André Medeiros Lamin – Titular
b) Sueli Aparecida Veloso – Suplente
XXVIII - Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto:
a) Vitor de Carvalho Cornachioni – Titular
b) Alexandre Alvarez Montenegro Lustoza – Suplente
XXIX - Fundo Social de Solidariedade:
a) Luciane Berton – Titular
b) Ana Maria Zanetoni Lemes – Suplente
Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Planejamento Estra-
tégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável pela 
coordenação das ações de forma a efetivação da Política 
Pública Intersetorial.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 23 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

DECRETO Nº 18.837
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

Altera dispositivo do Decreto nº 18.267, de 15 de março de 
2019, que dispõe sobre a nomeação do Conselho de Alimen-
tação Escolar – CAE.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A: 
Art. 1º As alíneas “c” e “d” dos incisos III e IV do artigo 1º 
do Decreto nº 18.267, de 15 de março de 2019, que dispõe 
sobre a nomeação de membros para o Conselho de Alimen-
tação Escolar - CAE, passam a vigorar alteradas com as 
seguintes redações: 

“Art. 1º. ...
...

III – REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS
...
c) Titular: Marcelo dos Santos Gregório
d) Suplente: Marcela Ferreira Duarte
IV – REPRESENTANTE DAS ENTIDADES CIVIS
....
c) Titular: Danielle Fernandes Lins de Biasi
d) Suplente: Alessandra Mulati” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 23 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.838
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

Nomeia membros para compor o Conselho Deliberativo do 
Fundo Social de Solidariedade – Biênio 2021/2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Delibe-
rativo do Fundo Social de Solidariedade, para o período de 
2021 a 2022, conforme o artigo 5º da Lei nº 3.309/83, os 
seguintes membros:
I - Presidente: Maria Elza Mori Coelho Araújo
II – Conselheiros:
a) Aline Bernardino da Cruz Girardi;
b) Ana Claudia Casseb Finato Zuliani;
c) Elaine Arceli Calvo Motta;
d) Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni;
e) Neusa Maria Simei Huffenbaecher;
f) Odete Aparecida Sant’Ana Bolsoni;
g) Tânia Maria Simei Takahashi;
h) Thaysa Mori Coelho Araújo;
i) Thaysa Cassimiro;
j) Vanda Simei Bolçone.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 23 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registro no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 26/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 – 
PROCESSO 53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de 
posto para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina 
comum ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses 
para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 19.02.2021. Valor do acréscimo: R$ 
2.705,80 Valor total: R$ 468.539,86.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 23.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20008/2021

Fica notifi cado(a): FELIPE SAMUEL DA SILVA 
43825188817, Endereço: AV. ERNANI PIRES DOMINGUES 
– DR, Nº: 2520, Bairro: ELDORADO (4ª PARTE), Cidade: 
SAO JOSE DO RIO PRETO, CEP: 15043180, Inscrição 
Municipal / Cadastro: 3493170, PFJ: 1530678, CPF/CNPJ/
RG: 28798730/0001-07, De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos 1º REINCIDÊN-
CIA, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 
6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), 
Multa de 2002,59 UFIR (x2 R$15.179,63). OBSERVAÇÃO: 
APRESENTAR COMPROVANTE DOS DESCARTES RESÍ-
DUOS GERADOS NAS ATIVIDADES - ULTIMA COLETA DA 
EMPRESA CONTRATADA. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará 
sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vigen-
te, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA 
ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 88350116 8 BR, acusando 
“desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 459/2021

Fica advertida(o) LORETA MARIA DA SILVEIRA E SILVEIRA 
09822042809, localizado(a) na R. SANTA PAULA Nº: 2625 
Compl.: SALA 01 Bairro: ELDORADO (1ª PARTE) Cidade: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15043320 Inscrição Mu-
nicipal / Cadastro: 3740380 PFJ: 1676947 CPF/CNPJ/RG: 
38171630/0001-00, datada em 06/01/2021, IRREGULARI-
DADES: A empresa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação 
nº 19564, deixando de realizar as adequações ambientais 
necessárias à prática das suas atividades econômicas, 
razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos se-
guintes termos a cumprir: MOTIVO: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos CAPITULA-
ÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 
6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 BASE DE CÁLCU-
LO: 2002,59 UFIR VALOR: R$ 7.589,82. Do exposto, fi ca a 
empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 15 dia(s) a par-
tir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto 
o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as 
penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assina-
da pela Agente Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES 
FERNANDES, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR JU 88350237 5 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 484/2021

Fica advertida(o) MELISSA BIZUTI CASA DE CARNES 
LTDA ME, localizado(a) na R. AGOSTINHO PASSARELLI 
Nº: 103 Compl.: SALAO 01 Bairro: VISTA BELA - RES. 
JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041684 
Inscrição Municipal / Cadastro: 3742390 PFJ: 1678137 
CPF/CNPJ/RG: 38259011/0001-63, datada em 15/01/2021, 
IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe não cumpriu 
a Notifi cação nº 19604, deixando de realizar as adequações 
ambientais necessárias à prática das suas atividades econô-
micas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, 
nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreen-
dimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos CA-
PITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei 
Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 BASE DE 
CÁLCULO: 2002,59 UFIR VALOR: R$ 7.930,26. OBSERVA-
ÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE DESCARTE RESI-
DUOS GERADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA (SEBO, 
OSSO E QUAISQUER OUTROS) enviar para o e-mail: 
smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br. Do exposto, fi ca a 
empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) a par-
tir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto 
o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as 
penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assi-
nada pela Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES 
CARRETERO, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR JU 88350024 7 BR, acusando “mudou-se”.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de fevereiro de 2021

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0040/2021

Conforme requerimento denominado “PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO EXIGIDO EM NOTIFICAÇÕES LAVRADAS Nº 
19852 CADASTRO 3503760”, Protocolo: 20219881, aberto 
por NISSIPLAS ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI, localiza-
do(a) na Est. João Parise, 1960 – Jockei Club – Chacara 
– CEP: 15062-000 - São José do Rio Preto/SP, emitiu-se o 
Ofício 0040 IFP/SMAURB, em 29 de Janeiro de 2021, assi-
nado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco da 
Silva Junior. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
anunciamos o seu indeferimento, pois segundo informação 
fi scal, a empresa atendeu às exigências contidas na Not. 
19653 – ref. ao protocolo do sistema Municipal denominado 
“SIGM” 2020274638. Publica-se o referido Ofício, uma vez 
que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
88350113 7 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 513/2021

Fica advertida(o) SUELLEN MARIA PEREIRA DE SOUZA, 
localizado(a) na AV. NOSSA SENHORA DA PAZ, Nº: 355, 
Compl.: FDS MANOEL R VIDAL, Bairro: ALTO ALEGRE - 
JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15055500 
Inscrição Municipal / Cadastro: 3680290 PFJ: 1644657 
CPF/CNPJ/RG: 34637007/0001-30, datada em 29/01/2021, 
IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe não cumpriu 
a Notifi cação nº 18640, deixando de realizar as adequa-
ções ambientais necessárias à prática das suas atividades 
econômicas, razão pela qual lavra-se a presente ADVER-
TÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: Adequar 
empreendimento para que os resíduos sólidos, líquidos ou 
qualquer estado de matéria provenientes atividades indus-
triais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os 
cursos d'agua  CAPITULAÇÃO: Artigo 1.º da Lei Municipal 
n.º2268/1978 BASE DE CÁLCULO: 50 UFM VALOR: R$ 
3.148,00  OBSERVAÇÃO: FAZER MELHORIAS NO LOCAL 
- PRAZO FINAL, CASO NAO CUMPRA SERÁ AUTUADO 
MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resídu-
os gerados no empreendimento. Informar a destinação fi nal 
desses resíduos CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 
3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 
313/2002 BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR VALOR: R$ 
7.930,26 OBSERVAÇÃO: FAZER MELHORIAS NO LOCAL 
- PRAZO FINAL, CASO NAO CUMPRA SERÁ AUTUADO 
MOTIVO: Cobrir o local de armazenamento dos materiais 
recicláveis CAPITULAÇÃO: Artigo 2º, Parágrafo Único da 
Lei Municipal nº 9723/2006 BASE DE CÁLCULO: 0 REAL 
VALOR: R$ 0,00 OBSERVAÇÃO: FAZER MELHORIAS 
NO LOCAL - PRAZO FINAL, CASO NAO CUMPRA SERÁ 
AUTUADO MOTIVO: Executar onde ocorrem os serviços, 
grelhas para captação das águas superfi ciais e efl uentes 
líquidos das atividades, após pré-tratamento físico-químico, 
interligadas a rede pública de esgotos sanit CAPITULAÇÃO: 
§ 2.º do Artigo 6.º da Lei Municipal n.º 8247/2000 BASE DE 
CÁLCULO: 1001 UFIR VALOR: R$ 3.963,96 OBSERVA-
ÇÃO: FAZER MELHORIAS NO LOCAL - PRAZO FINAL, 
CASO NAO CUMPRA SERÁ AUTUADO MOTIVO: Provi-
denciar execução caixa separadora de sólido, óleo e graxa, 
interligadas a rede pública de esgoto. As caixas deverão 
ser compatíveis com o volume e características do efl uente 
líquido gerado  CAPITULAÇÃO: Artigos 3.º, 8.º e 15.º da Lei 
Municipal n.º 8247/2000 BASE DE CÁLCULO: 1001 UFIR 
VALOR: R$ 3.963,96 OBSERVAÇÃO: FAZER MELHORIAS 
NO LOCAL - PRAZO FINAL, CASO NAO CUMPRA SERÁ 
AUTUADO. Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a 
realizar no prazo de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, 
a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja 
atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, 
podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e 
Lacração do estabelecimento. Assinada pela Agente Fiscal 
de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez 
que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Cor-
reios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 
88350110 6 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação de Resíduos 1823/2021

Fica notifi cado(a) VITTA RESIDENCIAL S/A, localizado(a) 
na Rua PROFESSOR JOÃO FIÚSA, Nº: 2080, Compl. SALA 
50,  Bairro: JARDIM CANADÁ Cidade: RIBEIRAO PRETO 
CEP: 14024-260, PFJ: 1564044,  datada em 01/02/2021, 
De acordo com a Resolução CONAMA nº 307, Lei Munic. n° 
9393/2004, Decreto Municipal n° 12765/2005 e Lei Munic. n° 
7176/1998 e L C 504/2016, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria 
a atender o abaixo relacionado, a partir da ciência desta, 
no prazo imediato. Motivos da notifi cação: Realização de 
movimento de terra sem alvará, Lei Federal 307 e Munici-
pal 9.393, Decreto 12.765, Multa de 50 UFMs. Fica Vossa 
Senhoria ciente de que o não cumprimento da presente 
NOTIFICAÇÃO, estará sujeito as penalidades impostas pela 
legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Postu-
ras ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 88350118 5 
BR, acusando “mudou-se”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA SME N° 149/2021

 A Secretária Municipal de Educação Fabiana Zaquetta de 
Azevedo, no uso de suas atribuições que a legislação lhe 
confere, considerando a análise feita pelo Supervisor de 
Ensino, expede a presente Portaria: 
Artigo 1º - Fica homologado o adendo do Regimento Escolar 
2020 da unidade abaixo relacionada: 
• EM Modesto Rodrigues Marques
 Artigo 2º - A Secretaria Municipal da Educação verifi cará o 
fi el cumprimento das normas contidas no Regimento, objeto 
desta Portaria.
 Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
São José do Rio Preto, 19 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação
 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA SME N° 150/2021 
de 23 de fevereiro 2021 

Altera a Portaria SME nº 
148, de 12 de fevereiro de 
2021, que dispõe sobre a 
atribuição aos 
supervisores de ensino dos 
setores da Rede Municipal 
de Ensino. 

   
A Secretária Municipal de Educação diante das 

atribuições que a legislação lhe confere, expede a seguinte 
Portaria: 
Artigo 1º. O artigo 1º da Portaria SME nº 148, de 12 de 
fevereiro de 2021, passa a vigorar reorganizado com os 
setores, como segue: 

SETOR 1 – CENTRAL 1 
Supervisor: Vera Lúcia Morais Bechuate 
Unidades Escolares: EM Prof. Ademir Dib, EEI Amaral & 
Amaral, EM Dep. Arlindo dos Santos, EM Cinderela, EM Dom 
José Joaquim Gonçalves, EM Prof. Francisco Felipe Caputo, 
EM Pato Donald, EM Príncipe Encantado, EM Neuza Castro 
Buzzini – Unidade I e EM Neuza Castro Buzzini – Unidade II 
 

SETOR 2 – CENTRAL 2 
Supervisor: Andréia Gasparino Fernandes 
Unidades Escolares: EM A Bela Adormecida, EM Antônio 
Teixeira Marques, EM Céu Encantado, EEI Estrelinha do Céu, 
EM Fada Azul, EM Joãozinho e Maria, EM Prof. Laerte Teixeira 
da Costa, EM Profª. Lydia Sanfelice, EEI Noêmia Borin Raduan 
e EM Prof. Odair Aluízio Tortorello 
 

 

 

SETOR 3 – CENTRAL 3 
Supervisor: Elza de Araújo Góes 
Unidades Escolares: EM Cachinhos de Ouro - Unidade I, EM 
Cachinhos de Ouro - Unidade II, EM Dr. Cenobelino de Barros 
Serra, EM Chapeuzinho Vermelho, EM Eurides Garcia Garcia, 
EEI Corisco, EM Profª. Elizabete Caballero - Unidade I, EM 
Profª. Elizabete Caballero - Unidade II, EEI Irmã Estelita e EM 
Sítio do Pica-Pau Amarelo 
 

SETOR 4 – CENTRAL 4 
Supervisor: Eliani Cristina Moreira da Silva 
Unidades Escolares: EEI Bela Infância, EM Celeste Maria 
Almeida Gouveia - Unidade I, EM Celeste Maria Almeida 
Gouveia - Unidade II, EM Prof. Ezequiel Ramos, Centro 
Municipal Educacional Especializado de Avaliação e 
Atendimento Interdisciplinar “Gato de Botas”, EM Meu Amor 
Unidade I, EM Meu Amor Unidade II, CAEEC Profª. Odete 
Nassif Gabriel, EM Orlando Guareschi, EM Prof. Oscar Arantes 
Pires, EM Saci Pererê e EM Soldadinho de Chumbo 
 

SETOR 5 – BOSQUE 1 / TALHADO 
Supervisor: Janemar Teixeira Marques 
Unidades Escolares: EM Profª. Célia Homsi de Melo, EM 
Profª. Elvira de Guzzi Ribeiro, EEI Formosa, EM Ilda Barbosa 
dos Santos, EM Joana Casagrande Vinha, EM Paulo José 
Fróes, EEI Raquel Veronezzi Marques da Silva, EM Profª 
Regina Mallouk e EEI Relva 
 

SETOR 6 – BOSQUE 2 / REPRESA 
Supervisor: Ricardo Martins 
Unidades Escolares: EM Bosque Encantado, EM Castelo do 
Bosque, EM Profª. Jacy Salles da Silva, EM Rubens Cintra 
Damião, EEI Maria Inês Arnal - Unidade I, EEI Maria Inês Arnal 

 

 

- Unidade II, EM Dr. Norberto Buzzini e EM Dr. Ruy Nazareth 
 

SETOR 7 – CÉU 1 
Supervisor: Mariana Corrêa da Silveira 
Unidades Escolares: EM Adelício Teodoro, EEI Colméia, EM 
Darcy Ribeiro, EM Irmã Dulce, EM Prof. Júlio de Faria Souza 
Júnior - Unidade I, EM Prof. Júlio de Faria Souza Júnior - 
Unidade II, EM Dep. Sylvio Benito Martini e EM Tacla Said 
Benetti 
 

SETOR 8 – CÉU 2 
Supervisor: VAGO 
Unidades Escolares: EM Cyrino Vaz de Lima, EM Daisy 
Rollemberg Trefiglio, EEI Infantário dos Sonhos, EM Letícia Di 
Lorenzo Arroyo, EEI Viver Presente, EM Neide Egéa Laguna, 
EEI Passatempo e EM Paul Percy Harris 
 

SETOR 9 – CRIANÇA 1 
Supervisor: Priscila Barbosa Borduqui Campos 
Unidades Escolares: EM Adelaide Kauam Medina, EM Prof. 
Amaury de Assis Ferreira, EM Profª. Ana Mendes de Oliveira 
Castro Paes - Unidade I, EM Profª. Ana Mendes de Oliveira 
Castro Paes - Unidade II, EEI Aprendiz, EM Eng. Carlos 
Milanesi, EEI Colibri, EM Oldemar Stobbe e EM Roberto Jorge 
 

SETOR 10 – CRIANÇA 2 
Supervisor: Maria das Graças do Carmo Bertasso 
Unidades Escolares: EEI Alfa e Ômega, EM Anázia José 
Bolçone, EM Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, EM Menino 
Jesus, EM Raio de Sol, EM Prof. Silvio de Melo e EM Prof. 
Walfredo de Andrade Fogaça 
 
 

 

 

 
SETOR 11 – CRIANÇA 3 / CENTRAL 5 

Supervisor: Flávia Cristina Moreira Gatão Torres 
Unidades Escolares: EM Prof. Dr. Halim Atique, EM Dr. 
José Maria Rollemberg Sampaio, EM Luzia Aparecida Penha 
dos Santos, EM Mônica e Cebolinha - Unidade I, EM Mônica 
e Cebolinha - Unidade II, EM Pantera Cor-de-Rosa, EEI 
Recriança Brincar e Educar, EEI Santa Catarina Labouré e 
EM Zilda Natel 
 

SETOR 12 – HB 1 
Supervisor: Patricia Neves 
Unidades Escolares: EM Prof. Alberto José Ismael, EM 
Profª. Anna Mantovani Andrade, EM Prof. Daud Jorge Simão, 
EM Dunalva do Amaral Farath, EM Flávio Fasanelli 
Rodrigues, EEI Irmã Julieta, EM Profª. Maria Faria de 
Vasconcelos, CEMA Maria Lúcia de Oliveira e EEI Maria 
Marcolina da Costa Faria 
 

SETOR 13 – HB 2 
Supervisor: Leila Rosangela da Silva Rodrigues 
Unidades Escolares: EM Prof. Adherbal Abrão dos Santos, 
EEI Dom Bosco, EM Dr. João Jorge Sabino, EM Dr. José 
Barbar Cury, EM Luci Aparecida Zainum Hage, EM Luiz Jacob, 
EM Peter Pan e EM Pinóchio, EEI Baby Nove Luas 
 

SETOR 14 – PINHEIRINHO 1 
Supervisor: Maria José Bacurau Figueiredo 
Unidades Escolares: EM Dep. Antônio de Pádua Perosa, EM 
Prof. Clóvis Sanfelice, EM Irmã Martha Maria, EM Prof. Manoel 
Antunes, EM Orestes Quércia, EM Prof. Riscieri Berto, EM 
Vereador Sérgio Camargo, EM Sylvia Purita e EM Dr. Wilson 
Romano Calil 

 

 

 
SETOR 15 – PINHEIRINHO 2 

Supervisor: Mirian Roberta Pedrini 
Unidades Escolares: EEI Amélia Balbo Sacchetin, EM Profª. 
Aparecida Homsi Salles Cunha, EEI Art Aprender, EM 
Carmen Nelita Anselmo Vettorazzo, EM Jandira Caetano 
Ribeiro, EM Osvaldo de Carvalho, EEI São Miguel e EM 
Profª. Yolanda Ferrari Vargas 
 

SETOR 16 – PINHEIRINHO 3 / CÉU 3 
Supervisor: Vanessa Garcia Sanches 
Unidades Escolares: EM Antônio de Souza, EEI Caminheiros 
do Além, EM Prof. Chafic Balura, EM Georgina Atra Hawilla - 
Unidade I, EM Georgina Atra Hawilla - Unidade II, EM Nice 
Beolchi Nunes Ferreira, EM Profª. Olga Mallouk Lopes da Silva 
e EM Silvia Covas 
 

SETOR 17 – REPRESA / TALHADO 
Supervisor: Andrea Ussen Wehbi 
Unidades Escolares: EM Álvaro Luiz Angeloni, EM Prof. Dr. 
Antonio Espada Filho, EM Décio Monzoni Lang, EM Graciliano 
Ramos, EM Profª. Guiomar Maia, EM Dr. Lotf João Bassit e EM 
Lourival Pires Fraga 
 

SETOR 18 – VILA TONINHO 1 
Supervisor: Marcos José Teixeira 
Unidades Escolares: EM Agostinho Brandi, EM Amália Senir 
Lisboa Pontes Gestal, EM Prof. Cleophas Beltran Silvente, EEI 
Irmã Izaltina Maria, EEI Márcia Affini Bagdasaryan, EM Prof. 
Michel Pedro Sawaya, EM Modesto Rodrigues Marques - 
Unidade I, EM Modesto Rodrigues Marques - Unidade II e EM 
Zumbi dos Palmares 
 

 

 

SETOR 19 – VILA TONINHO 2 / SCHMIDT 
Supervisor: Juliana Vargas Passarini 
Unidades Escolares: EM Beatriz de Carvalho Seixas, EM 
Grácia Maria da Silva Bortoleto - Unidade I, EM Grácia Maria 
da Silva Bortoleto - Unidade II, EM Profª. Iêda de Seixas 
Souza, EM Prof. João José Féris, EM Israel Cestari, EEI 
Maria Luiza de Oliveira e Silva, EM Rita Mendes Mambreu e 
EM Vera 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
publicação, revogadas às disposições em contrário, em 
especial a Portaria SME nº 148, de 12 de fevereiro de 2021. 

São José do Rio Preto, 23 de fevereiro de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal de Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
P O R T A R I A   SME N°. 151/2021

        
      A Secretá-
ria Municipal de Educação, com base nas atribuições que a 
legislação lhe confere, em especial o disposto no artigo 100, 
inciso II, c, da Lei Orgânica do Município, expede a presente 
Portaria:
Art. 1° Fica constituída uma Comissão composta por repre-
sentantes de diretores e coordenadores pedagógicos, su-
pervisores de ensino e membros da equipe técnica da SME, 
com a fi nalidade de revisão dos Regimentos das unidades 
escolares municipais, escolas parceiras, centros educacio-
nais e demais equipamentos vinculados a Secretaria Muni-
cipal da Educação, levando em consideração a indicação 
do Conselho Municipal da Educação e demais legislações 
pertinentes.
Art. 2º A Comissão será assim constituída:
I- Presidente:
Mirian Roberto Pedrini – Supervisor de Ensino 
         II – Membros:
a) Juliana Vargas Passarini – Supervisor de Ensino
b) Vanessa Garcia Sanches – Supervisor de Ensino
c) Karina da Silva Mateus – Gerência de Ed. Infantil
d) Lucila Karina Garrido – Gerência de Ens. Fundamental
e) Juliana Ruiz - Diretor de Escola
f) Laisa Carolina Facchini Suguitani – Coordenador Pedagó-
gico
Parágrafo único A comissão poderá convidar profi ssionais da 
área para contribuir nas discussões. 
Art. 3º A comissão deverá elaborar em sua primeira reunião 
um cronograma com atividades e prazos, estabelecendo um 
roteiro de trabalho.
Art. 4º - Em todas as reuniões deverá ser elaborado relatório, 
indicar a etapa do cronograma e próximas atividades.

Art. 5º O prazo para apresentação do resultado da revisão é 
de sessenta (60) dias, a partir da data da publicação desta 
portaria, prorrogável por até o mesmo prazo, com apresen-
tação de justifi cativa e cronograma para fi nalização dos 
trabalhos.
Art. 6º As proposituras elaboradas pela comissão serão apre-
ciadas pela Secretária Municipal da Educação em consonân-
cia com as diretrizes educacionais vigentes.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publica-
ção, revogando-se disposições em contrário.  

São José do Rio Preto, 23 de fevereiro de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

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



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de fevereiro de 2021

Extrato de portaria n°001/2020-GCM de 03 de março 
de 2020: REF. Substituição dos membros da comissão de 
Sindicância Administrativa n°001/2020 CGCM/SMTTS- Pre-
sidente José Carlos Floriano, secretário João Roberto de Oli-
veira Lima e membro Oswaldir Fialho de Brito. Nomeando-se 
os servidores estáveis, Presidente, Marcos José Boaventura, 
Secretário Lorena Sotelo Sanches, membro, Adenilson de 
Morais Luca, , para comporem esta Comissão Sindicante 
Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°002/2020-GCM de 28 de março 
de 2020: REF. Substituição dos membros da comissão de 
Sindicância Administrativa n°002/2020 CGCM/SMTTS- Pre-
sidente João Roberto de Oliveira Lima, secretário Osvaldir 
Fialho de Brito e membro Eziquiel de Andrade. Nomean-
do-se os servidores estáveis, Presidente, Marcos José 
Boaventura, Secretário Lorena Sotelo Sanches, membro, 
Adenilson de Morais Luca, para comporem esta Comissão 
Sindicante Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°004/2020-GCM de 01 de abril de 
2020: REF. Substituição dos membros da comissão de 
Sindicância Administrativa n°004/2020 CGCM/SMTTS- Pre-
sidente João Roberto de Oliveira Lima, secretário Osvaldir 
Fialho de Brito e membro Eziquiel de Andrade. Nomean-
do-se os servidores estáveis, Presidente, Marcos José 
Boaventura, Secretário Lorena Sotelo Sanches, membro, 
Adenilson de Morais Luca, para comporem esta Comissão 
Sindicante Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°013/2020-GCM de 30 de julho de 
2020: REF. Substituição dos membros da comissão de 
Sindicância Administrativa n°013/2020 CGCM/SMTTS- Pre-
sidente José Carlos Floriano, secretário Osvaldir Fialho 
de Brito e membro Eziquiel de Andrade. Nomeando-se os 
servidores estáveis, Presidente, Marcos José Boaventura, 
Secretária Lorena Sotelo Sanches, membro, Adenilson de 
Morais Luca, para comporem esta Comissão Sindicante 
Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°015/2020-GCM de 01 de setembro 
de 2020: REF. Substituição dos membros da comissão de 
Sindicância Administrativa n°015/2020 CGCM/SMTTS- Pre-
sidente João Roberto de Oliveira Lima, secretário Osvaldir 
Fialho de Brito e membro Eziquiel de Andrade. Nomean-
do-se os servidores estáveis, Presidente, Marcos José 
Boaventura, Secretário Lorena Sotelo Sanches, membro, 
Adenilson de Morais Luca, para comporem esta Comissão 
Sindicante Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°029/2019-GCM de 14 de dezembro 
de 2019: REF. Substituição dos membros da comissão de 
Sindicância Administrativa n°029/2019 CGCM/SMTTS- Pre-
sidente José Carlos Floriano, secretário João Roberto de 
Oliveira Lima e membro Eziquiel de Andrade. Nomeando-se 
os servidores estáveis, Presidente, Marcos José Boaventu-
ra, Secretário Lorena Sotelo Sanches, membro, Adenilson 
de Morais Luca, para comporem esta Comissão Sindicante 
Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°033/2019-GCM de 24 de abril de 
2020: REF. Substituição dos membros da comissão de 
Sindicância Administrativa n°033/2019 CGCM/SMTTS- Pre-
sidente José Carlos Floriano, secretário Oswaldir Fialho 
de Brito e membro Eziquiel de Andrade. Nomeando-se os 
servidores estáveis, Presidente, Marcos José Boaventura, 
Secretário Lorena Sotelo Sanches, membro, Adenilson de 
Morais Luca, , para comporem esta Comissão Sindicante 
Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

 

 

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

PORTARIA N.º 35.090 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) VERA LUCIA DE 
FREITAS, Professor de Educação Básica - I, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com a conclusão do procedimento 
administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei 
Complementar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei 
Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de 
Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com as 
necessidades da secretaria através de termo de transferência interna, 
pelo período de 01 (um) ano, retroagindo os efeitos desta a 
15/02/2021. 
PORTARIA N.º 899, de 07 de novembro de 2019 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): VAUDELAN ROMAO NUNES 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar 
nº 05/90.  
PORTARIA N.º 35.091 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer as 
GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos desta a 01 
de fevereiro de 2021, conforme segue: 
LILIANI MENDONCA RODAS, para exercer a Função de Gerente 
Nível II - FG.101.3, na Gerência do Sistema Socioterritorial do SUAS 
– SISSUAS – Rio Preto da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
ANA CRISTINA FIORI DOS SANTOS VOLTANI, para exercer a 
Função de Chefia de Setor, no Setor de Parcerias da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, criada pelo artigo 27 da Lei 
Complementar n.º 230/2007, com nova redação dada pela Lei 
Complementar n.º 300/2009, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente. 
FLAVIANE MEDEIROS MAIA, para exercer a Função de Chefia de 
Setor, no Setor de Gestão de Parceria I da Secretaria Municipal de 

 

 

Assistência Social, criada pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 
230/2007, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 
300/2009, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
JULIANA FEDERICO, para exercer Função de Chefia de Setor, no 
Setor de Gestão de Parceria II da Secretaria Municipal de Assistência 
Social criada pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 230/2007, com 
nova redação dada pela Lei Complementar n.º 300/2009, fazendo jus 
a retribuição remuneratória correspondente. 
ANA AUGUSTA SILVA DE OLIVEIRA, para exercer a Função de 
Chefia de Seção, na Seção de Gestão de Cadastros da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, criada pelo artigo 27 da Lei 
Complementar n.º 230/2007, com nova redação dada pela Lei 
Complementar n.º 300/2009, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente. 
ANDERSON CLAYTON MARINHO GALVAO, para exercer a Função 
de Chefia de Seção, na Seção de Gestão de Benefícios e 
Transferência de Renda da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, criada pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 230/2007, com 
nova redação dada pela Lei Complementar n.º 300/2009, fazendo jus 
a retribuição remuneratória correspondente. 
AUREA DE AMORIM FRANSOIA, da Função de Chefia de Seção, 
na Seção do CCF da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
criada pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 230/2007, com nova 
redação dada pela Lei Complementar n.º 300/2009, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente. 
CAROLINE DA SILVA VISSECHI, para exercer a Função de Chefia 
de Seção, na Seção de Monitoramento e Avaliação do SUAS da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, criada pelo artigo 27 da 
Lei Complementar n.º 230/2007, com nova redação dada pela Lei 
Complementar n.º 300/2009, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente. 
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, para exercer a Função de 
Chefia de Seção, na Seção de Apoio do Departamento 
Administrativo e de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, criada pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 
230/2007, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 
300/2009, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
SILVIA REGINA RIBEIRO SILVEIRA, para exercer a Função de 
Chefia de Seção, na Seção do CCI da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, criada pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 

 

 

230/2007, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 
300/2009, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente. 
 
PORTARIA N.º 35.092 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado, 
proferida nos autos do Processo n.º 1020722-32.2018.8.26.0576, da ª 
Vara da fazenda Pública de São José do Rio Preto, a(o) servidor(a) 
CESAR PEREIRA WATANABE, Médico, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 
05/90, retroagindo os efeitos desta a 13/06/2010. 
PORTARIA N.º 35.065 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
(Republicação por Incorreção) 
RETIFICA, as seguintes portarias, conforme abaixo:  
1) Portaria n.º 34.687 de 28 de dezembro de 2020: 
onde se lê:  
“LARYSSA MIRANDOLA LUI” 
leia-se: 
“LARYSSA SILVA LUI” 
2) Portaria n.º 34.802 de 08 de janeiro de 2021: 
onde se lê:  
“ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA, para exercer a Função de 
Chefia de Setor, no Setor de Minidistrito e Centro Incubador de 
Empresas da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Estratégica” 
leia-se: 
“ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA, para exercer a Função de 
Chefia de Setor, no Setor de Minidistrito e Centro Incubador de 
Empresas da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação” 
3) Portaria n.º 34.833 de 13 de janeiro de 2021: 
onde se lê:  
“SILVANA MARA NEVES DE ALMEIDA FREITAS, para exercer a 
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de 
Administração dos Bolsões Comerciais da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo” 
leia-se: 
“SILVANA MARA NEVES DE ALMEIDA FREITAS, para exercer a 
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de 
Administração de Áreas Permissionadas da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo” 
4) Portaria n.º 34.840 de 13 de janeiro de 2021: 

 

 

onde se lê:  
“GABRIELA RIBEIRO” 
leia-se: 
“GABRIELA RIBEIRO SIMAO MARQUES” 
5) Portaria n.º 34.926 de 18 de janeiro de 2021: 
onde se lê:  
“MARCIO GARCIA ALBUQUERQUE” 
leia-se: 
“MARCIO GARCIA DE ALBUQUERQUE” 
PORTARIA N.º 35.093 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
PROMOVE, por força de decisão judicial transitada em julgado, em 
cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo n.º 
1046687-75.2019.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda Pública do 
Município de São José do Rio Preto, o(a) servidor(a) VALDECIR 
JOSE CARMELO, Guarda Municipal, à classe de Subinspetor, nos 
termos dos artigos 26 e 27, parágrafo 1º, da Lei Complementar n.º 
331 de 10 de dezembro de 2010, com nova redação dada pela Lei 
Complementar n.º 408 de 24 de março de 2014, e suas posteriores 
alterações, combinado com os artigos 10 a 14 do Decreto n.º 16.919 
de 14/10/2013, retroagindo os efeitos desta a 02 de junho de 2017. 
PORTARIA N.º 35.094 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, DEBORA MARIA JUNQUEIRA DE 
CARVALHO para substituir o(a) servidor(a) MIRIAM WOWK DOS 
SANTOS SILVA – ocupante da função de confiança gratificada – 
GERENTE NÍVEL IV – FG.101.5, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
17/02/2021 a 26/02/2021. 
PORTARIA N.º 35.095 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, LEYSON VIRGINIO DOS SANTOS para 
substituir o(a) servidor(a) REGINA SAYURI OKA QUITAKAVA – 
ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL I – 
FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 05/03/2021 a 19/03/2021. 
PORTARIA N.º 919, de 20 de fevereiro de 2020 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): ANIVALDO ALVES DA CUNHA 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar 
nº 05/90.  
 

 

 

PORTARIA N.º 35.096 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, ANA LUCIA ZANFORLIN para substituir o(a) 
servidor(a) LARYSSA SILVA LUI – ocupante da função de confiança 
gratificada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 01/03/2021 a 10/03/2021. 
PORTARIA N.º 35.097 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, CARLA WANESSA RODRIGUES POLLI 
para substituir o(a) servidor(a) ALESSANDRA GARCIA – ocupante 
da função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, de 26/02/2021 a 07/03/2021. 
PORTARIA N.º 35.098 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, DANIELLE RIBEIRO DE PAULA para 
substituir o(a) servidor(a) SIMONE DA SILVEIRA VASCONCELOS 
BRAGA – ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE 
NÍVEL II – FG.101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 01/03/2021 a 
10/03/2021. 
PORTARIA Nº 941, de 04 de maio de 2020 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): PAULO CÉSAR PEREIRA 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar 
nº 05/90. 
Advogado: Antonio Gorla Junior – OAB/SP 251.001 
PORTARIA N.º 35.099 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, CAIO MARTINS DE MACEDO para substituir 
o(a) servidor(a) EVANDRO SCARSO DE BRITO – ocupante da 
função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, de 24/02/2021 a 05/03/2021. 

JOSE FABIO GAZZOLA HEREDIA 
Assessor de Secretaria  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

CLINICA CIOA ODONTOLOGICO 
ESPECIALIZADO LTDA 01956/19 60 

UFM 
AIP-S-D 
000168 

PREVER CLINICA 
ODONTOLOGICA LTDA 01936/19 40 

UFM 
AIP-S-D 
000167 

P.Y.ZAHR – CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI ME 01935/19 200 

UFM 
AIP-S-D 
000166 

ORAl IN ODONTOLOGICA LTDA 01472/19 30 
UFM 

AIP-S-D 
000165 

ROSENY AZEM CALIL 00350/19 40 
UFM 

AIP-S-V 
000050 

MARCIO FERREIRA TSUCHIKIRI 
ME 01972/20 60 

UFM  
AIP-P-H 
000069 

BAR JUCIANE GUIRADO LTDA ME 01347/20 40 
UFM  

AIP-P-H 
000070 

HENRIQUE MARTINS SEIDI 
VEICULOS 02429/20 20 

UFM 
AIP-P-H 
000071 

JULIANO VOLPIANI RODRIGUES 
21767291884 02109/20 20 

UFM 
AIP-P-H 
000079 

TALLIS MILHER RODRIGUES 
37364516875 01562/20 40 

UFM 
AIP-A-N 
000354 

VALDIRENE BACCO 05747521888 01981/20 40 
UFM 

AIP-A-N 
000355 

MAKRO ATACADISTA S.A. 02035/20 200 
UFM 

AIP-A-N 
000356 

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS 
S.A. 01596/20 20 

UFM 
AIP-P-A 
000216 

L H BORGES GRAFICA 01887/20 20 
UFM 

AIP-P-A 
000217 

FELIPE CASTELHANO RODILHA 02009/20 40 
UFM 

AIP-P-A 
00218 

DANIELA CRISTINA CARMONA 02007/20 40 
UFM 

AIP-P-A 
000219 

ANTONIO RICARDO GOMES 
FRANCILINO 02008/20 40 

UFM 
AIP-P-A 
000220 

S. M. GIORGI ADMINISTRAÇÃO 
DE BENS ME 01728/20 60 

UFM 
AIP-P-A 
000221 

 

 

JULIANA REGINA STRAZZI 
COQUEIRO 02006/20 40 

UFM 
AIP-P-A 
000222 

ANDRE RONALDO MARQUES 
13339213880 02034/20 40 

UFM 
AIP-P-H 
000073 

EDU VEICULOS LTDA 02024/20 45 
UFM 

AIP-P-H 
000072 

PARQUE RIO FIORA 02038/20 20 
UFM 

AIP-P-H 
000075 

PARQUE RIO CANDELARO 02037/20 20 
UFM 

AIP-P-H 
000074 

SUPERMERCADO PORECATU 
LTDA 02031/20 300 

UFM 
AIP-A-N 
000358 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CANOVAS CASA DO SALGADO E 
MERCEARIA LTDA 01561/20 AIP-A-S 

000157 

KELVIN MARQUIORETO DE SOUZA 02607/18 AIP-A-N 
000341 

IRMÃOS BALSARINI LTDA 02085/20 AIP-P-C 
000213 

MAITHE PINHO BARALDO & CIA LTDA 00836/20 AIP-A-N 
000345 

MARLU ZANON ROTISSERIE E SERVIÇO 
DE BUFFET LTDA ME 01217/17 AIP-A-LF 

000240 
 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICAÇ

ÃO 

TRANSPORTADORA 
AMERICA LTDA 

01011/
16 

2.653,00 (DOIS MIL 
SEISCENTOS E 
CINQUENTA E 
TREIS REAIS) 

NRM-P-F 
000023 

ADRIANO 
NAPOLITANO VELOSO 
16979755854 

02295/
18 

1.380,50 (HUM MIL 
TREZENTOS E 

OITENTE REAIS E 
CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-S 
000090 

ROSELI QUILES 
MARTINS SUETH ME 

00778/
17 

290,90 (DUZENTOS 
E NOVENTA REAIS 

NRM-A-N 
000129 
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E NOVENTA 
CENTAVOS) 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CANOVAS CASA DO 
SALGADO E MERCEARIA 
LTDA 

01561/20 2020180150 AIF-A-S 
00074 

KELVIN MARQUIORETO DE 
SOUZA 02607/18 2018393872 AIF—I-E 

812 
CLINICA CIOA 
ODONTOLOGICO 
ESPECIALIZADO LTDA 

01956/19 2019365934 AIF-S-D 
000112 

PREVER CLINICA 
ODONTOLOGICA LTDA 01936/19 2019350239 AIF-S-D 

0000110 
P.Y.ZAHR – CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI ME 01935/19 2019348454 AIF-S-D 

000109 
ORAl IN ODONTOLOGICA 
LTDA 01472/19 2019297948 AIF-S-D 

000106 
MARCIO FERREIRA 
TSUCHIKIRI ME 01972/20 2020205072 AIF-P-H 

000071 
BAR JUCIANE GUIRADO 
LTDA ME 01347/20 2020167396 AIF-P-H 

000035 
HENRIQUE MARTINS SEIDI 
VEICULOS 02429/20 2020242793 AIF-P-H 

000087 
JULIANO VOLPIANI 
RODRIGUES 21767291884 02109/20 2020219768 AIF-P-H 

000079 
TALLIS MILHER 
RODRIGUES 37364516875 01562/20 2020180156 AIF-A-N 

000354 
VALDIRENE BACCO 
05747521888 01981/20 2020205144 AIF-A-N 

000266 

MAKRO ATACADISTA S.A. 02035/20 2020209463 AIF-A-N 
000268 

MOVIDA LOCAÇÃO DE 
VEICULOS S.A. 01596/20 2020194892 AIF-P-A 

000101 

L H BORGES GRAFICA 01887/20 2020197365 AIF-P-A 
000140 

S. M. GIORGI 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
ME 

01728/20 2020189650 AIF-P-A 
000128 

 

 

JULIANA REGINA STRAZZI 
COQUEIRO 02006/20 2020207174 AIF-P-A 

000222 

EDU VEICULOS LTDA 02024/20 2020207963 AIF-P-H 
000074 

PARQUE RIO FIORA 02038/20 2020209746 AIF-P-H 
000075 

PARQUE RIO CANDELARO 02037/20 2020209707 AIF-P-H 
000076 

SUPERMERCADO 
PORECATU LTDA 02031/20 2020208501 AIF-A-N 

000267 
 

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

TRANSPORTADORA 
AMERICA LTDA 01011/16 2029196550 AIP-P-F 

000020 
 

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO E ARQUIVADO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

JOSE APARECIDO 
FERNANDES 01898/20 2020197917 AIF-P-P-C 

000213 
FERNANDA DA SILVA 
CALDEIRA LTDA 01127/20 2020155261 AIF-P-C 

000091 
 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE 
DEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

IRMÃOS BALSARINI LTDA 02085/20 2020215825 AIF-P-C 
000237 

São José do Rio Preto, 24 de Fevereiro de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA 

Portaria SMTTS/N° 07/2021. 
Dispõe sobre o cadastramento e o 
recadastramento anual dos 
Transportadores de Resíduos da 
Construção Civil e Resíduos Volumosos 
junto à Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança no Município de 
São José do Rio Preto através do Sistema 
Icad Transportadores. 
O Eng. Amaury Hernandes, Secretário                         
Municipal de Trânsito, Transporte e 
Segurança, no uso de suas atribuições 
legais, etc.  

Considerando a Lei Municipal nº 9.393/2004, regulamentada 
pelo Decreto 12.765/2005, a Portaria SMTTS n° 20/2015, o 
interesse público e a conveniência administrativa; 
Considerando ainda o dever de cadastramento e 
recadastramento anual dos Transportadores de Resíduos da 
Construção Civil e Resíduos Volumosos junto à Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança; 
RESOLVE: 
Artigo 1º - Fica instituído o período de 15 a 31 de março de 
2021 para o recadastramento anual dos Transportadores de 
Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos junto à 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
§ 1º - Os Transportadores abrangidos por esta Portaria que 
estarão fazendo o primeiro Cadastramento deverão agendar 
horário junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo (através do e-mail: 
qualidadeambiental@riopreto.sp.gov.br) para:  
 I) cadastramento no SIGOR - Sistema Estadual de 
Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos - Módulo 
Construção Civil;  
 II)  apresentação do(s) talonário(s) de CTR para 
conferência e orientação;  
 III) retirada do Documento de Aprovação para o 
Cadastramento do CTR, assinado pelo servidor público 
competente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo (o qual deverá ser feito upload no sistema 

 

 

eletrônico de cadastramento/recadastramento de CTR 
conjuntamente com os demais documentos elencados no 
parágrafo 2º a seguir).  
 
§ 2° - Os documentos e informações necessárias para o 
cadastramento e recadastramento de que trata o caput deste 
artigo são:  
 

1. Número da Inscrição junto ao Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF) com situação ativa. 

2. Número da Inscrição Cadastral Municipal ativa. 
3. Cadastramento da quantidade total de caçambas.  

 No caso de não possuírem caçambas, deverá ser 
inserido o número “zero” junto ao campo específico. 
Observação: Caminhão basculante não é 
considerado caçamba. 

4. Cadastramento e/ou atualização de todos os veículos 
utilizados para o Transporte de Resíduos da 
Construção Civil e Volumosos, instruída com as 
cópias dos documentos (CRLVs) dos respectivos 
veículos (deverá ser feito upload).  
Observação: Não serão aceitos Comprovantes de 
Registro dos Veículos somente Comprovante de 
Registro e Licenciamento Veicular (CLRV) 

5. Cadastramento e/ou atualização de todos os 
Condutores Autorizados para o Transporte de 
Resíduos, instruída com as cópias das CNHs válidas 
dos respectivos Condutores (deverá ser feito 
upload). 

 
§ 3° - Os documentos e informações deverão ser protocolados 
exclusivamente no Sistema Eletrônico ICAD 
TRANSPORTADORES no caminho abaixo especificado: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/servico/ctr-cadastramento/ 
e clicar em “Acessar Serviço Online” 
I - Somente as seguintes pessoas físicas cadastradas no Portal 
do Cidadão podem fazer requerimentos e acompanhar 
protocolos no sistema ICAD TRANSPORTADORES: 

a) O próprio transportador (autônomo ou MEI);  

 

b) O contador que estiver relacionado no cadastro da 
Inscrição Municipal do transportador; 
c) O representante legal da empresa que estiver 
relacionado no cadastro da Inscrição Municipal do 
transportador. 

§ 4º - Não será aceita documentação incompleta. 
Artigo 2° – O descumprimento do artigo 1° desta Portaria 
invalidará o cadastro junto à SMTTS, não podendo o 
transportador, em hipótese alguma, exercer atividades 
relacionadas a retirada, coleta, transporte e/ou transbordo de 
resíduos, até a sua regularização, ficando sujeito às 
penalidades legais vigentes. 
 Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
                Registre-se; 
                  Publique-se, 
                    Cumpra-se. 

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

 

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

DECLARAÇÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Vivá Agri-Assets S/A
CNPJ/MF nº 28.858.858/0001-00 - NIRE 35.300.509.544

Sumário da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76
Data/Hora/Forma: 31/07/2020, às 9h00, pelo aplicativo Zoom (link acesso: https://zoom.us/j/99100318122?pwd=NWxqS3NSc25lMnc0cXF2
b2JJQVVxQT09), em virtude das medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades sanitárias quanto à pandemia causada 
pelo coronavírus. Quórum: Acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação: Publicada em 07, 08 e 09/07/2020, nos jor-
nais D’HOJE e DOESP. Demonstrações fi nanceiras publicadas nos jornais D’HOJE e DOESP em 30/06/2020. Mesa: Presidente: Maurício Bellodi; 
Secretaria: Fernando Rogério de Oliveira. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”: Em AGO: a) Com base no parecer 
de auditoria independente, que participou e ofereceu informações sobre os resultados do exercício de 2019, as contas dos administradores. 
Quanto a este item, houve abstenção de Kapital - Investimentos e Participações Ltda, de Ranieri Silva Torsineli e de Fernando Rogério de 
Oliveira, em virtude de impedimento, e a votação da Quattrobello Participações Ltda se deu por Erika da Costa Geraldo Bellodi, administradora 
e também procuradora de Bruno Geraldo Bellodi e Franco Geraldo Bellodi; b) Manter os resultados na conta de Lucros ou Prejuízos Acumu-
lados, para serem compensados com resultados futuros. Quanto a este item, houve abstenção de Kapital - Investimentos e Participações 
Ltda, de Ranieri Silva Torsineli e de Fernando Rogério de Oliveira, em virtude de impedimento, e a votação da Quattrobello Participações 
Ltda se deu por Erika da Costa Geraldo Bellodi, administradora e também procuradora de Bruno Geraldo Bellodi e Franco Geraldo Bellodi; 
c) A nomeação de membros do Conselho de Administração: Carlos Eduardo Carrijo dos Santos, RG nº 17.556-66 SSP/GO e CPF/MF n.º 
556.738.051-87; a reeleição de Maurício Bellodi, RG nº 15.641.669-4-SSP/SP e CPF nº 083.441.568-23; Felipe Azzi de Almeida Camargo, RG 
nº 16.261.955-SSP/SP e CPF/MF n.º 252.495.578-80; e Ranieri Silva Torsineli, RG nº 22.955.706-5 e CPF/MF n.º 185.278.118-12. À remuneração, 
no valor de R$ 102.000,00 ao ano. Os membros eleitos assinarão seus termos de posse e declararão em ato separado o desimpedimento e seus 
mandatos perdurarão até a próxima AGO da Companhia; Em AGE: a) O orçamento de 2020, inclusive no que tange ao grau de endividamento 
da controlada NÚTTRIA, para contração de empréstimos vocacionados à preservação de capital de giro, a saber: perante o Banco Itaú S/A, 
Banco Safra S/A, Sicoob, Banco Santander S/A, Sofi sa, fi cando a controlada autorizada a contrair empréstimos frente a quaisquer outras 
instituições fi nanceiras, nos exercícios de 2020 e 2021, até o valor total de R$12.000.000,00; b) Manutenção de aumento do capital autorizado 
em Assembleia de 08/05/19, deliberou-se pelo aumento do capital autorizado em até R$ 4.000.000,00. Houve aporte por parte de alguns 
acionistas, no total de R$ 2.829.952,00. Assim, R$ 1.170.048,00 que ainda não foram aportados, permanecem autorizados caso seja necessário 
para as operações da Companhia, seguindo a orientação oferecida pelo Conselho de Administração; c) Aquisição, pela Companhia, de ações 
de Rogério Alves de Sá; d) A proposta de reforma estatutária. Encerramento: Nada mais a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, 
aprovada e assinada. Mesa: Maurício Bellodi - Presidente; Fernando Rogério de Oliveira - Secretario. JUCESP n° 382.783/20-7 em 21/09/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José do Rio Preto
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 - 4º 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 nº: 1008033-58.2015.8.26.0576
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Energia Elétrica
Requerente: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Requerido: Leonildo Fachin e outros

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1008033-58.2015.8.26.0576.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que Triangulo Mineiro Transmissora
S/A move uma Ação de Procedimento Comum Cível - Energia Elétrica contra Leonildo Fachin,
Eva Pavanin Fachin e Onda Verde Agro Comercial Ltda, objetivando desapropriar o imóvel
objeto da matrícula n 59.194 – 1º CRI local, para constituição de servidão administrativa no
mesmo, pertencente aos Réus - área de terras com 12,9183 ha (doze hectares, noventa e
um ares e oitenta e três centiares), parte de um todo maior, situada no imóvel rural
denominado "Fazenda Santa Rita". Para o levantamento dos depósitos efetuados, no importe de
R$ RS 56.535,41 (cinquenta e seis mil,quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um
centavos), preço ofertado a título de indenização, foi determinada a expedição do presente
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 29 de junho de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Editais de
LEILÕES

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

PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:
JERASMO DURAN MARTINS e EUNICE COVOLAN. Ele, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, divorciado, nascido em 
Nova Granada, SP, no dia 05 de junho de 1943, residente e 
domiciliado a Avenida Alberto Andaló, Nº 3282, Centro, São 
José do Rio Preto, SP, fi lho de MARCOS DURAN BRAVO e de 
IZABEL MARTINS. Ela, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, divorciada, nascida em Bauru, SP, no dia 02 de novembro 
de 1955, residente e domiciliada a Avenida Alberto Andaló, Nº 
3282, Centro, São José do Rio Preto, SP, fi lha de JOSÉ COVO-
LAN e de EUFROSINA NEGRÃO COVOLAN. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 23 de fevereiro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
DÊMITER JEIZON RIBEIRO e THAÍS ISHIDA MOLINARI. Ele, 
de nacionalidade brasileira, administrador, solteiro, nascido em 
Cardoso, SP, no dia 03 de março de 1991, fi lho de  e de MARIA 
JOSÉ  RIBEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
marketing, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 09 de janeiro de 1993, fi lha de CARLOS EDUARDO MOLI-
NARI e de AYUMI ELEUTERIO ISHIDA MOLINARI. 
CARLOS ALBERTO JOSUÉ DE SOUZA e JULIANA BERSI. 
Ele, de nacionalidade Brasileiro, funcionário público municipal, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de 
dezembro de 1988, fi lho de CARLOS ROBSON CARLOTTI 
DE SOUZA e de SILENE JOSUÉ CARLOTTI DE SOUZA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, divorciada, 
nascida em Bebedouro, SP, no dia 10 de julho de 1981, fi lha 
de MAURO VICENTE BERSI e de MARIA REGINA SCARPIM 
BERSI. 
EDUARDO HENRIQUE DOMINGOS e BARBARA DE SOUZA 
ANDRADE. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, soltei-
ro, nascido em Mirassol, SP, no dia 04 de maio de 1981, fi lho 
de NILSO DOMINGOS e de ROSANGELA APARECIDA NAR-
DONI DOMINGOS. Ela, de nacionalidade brasileira, autonoma, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de 
maio de 1990, fi lha de LEUDE GENEROSO DE ANDRADE e 
de MARIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publica-
do pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 23 de fevereiro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. SIDNEI EVANGELISTA e CÉLIA REJANE DA SILVA 
DO NASCIMENTO, sendo ELE fi lho de ADEMAR EVANGE-
LISTA e de MARIA APARECIDA EVANGELISTA e ELA fi lha de 
JOSÉ TOMAZ FILHO e de HELENA MÁXIMO DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 23/02/2021.

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 05/03/2021 às 11h 2º Leilão: dia 08/03/2021 às 11h

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 05 de Março de 2021 às 11:00 horas. 
Segundo Leilão: dia 08 de Março de 2021 às 11:00 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 14, da quadra E, 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 6,09m e divide-se com a Rua Projetada 2; 13,32m em curva na confluência da Rua 
Projetada 2 com a Rua Projetada 6; do lado direito de quem da Rua Projetada 2 olha para o imóvel mede 10,30m e 
divide-se com a Rua Projetada 6; do lado esquerdo mede 19,82m e divide-se com o lote 15; e finalmente nos 
fundos mede 14,25m e divide-se com parte do lote 13, encerrando uma área superficial total de 259,10 m². 
Matrícula nº 149.833 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 97.593,71. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 200.850,91. Caso 
não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no 
dia 08 de Março de 2021, às 11:00 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 

Portaria n.º 2.994, de 23 de fevereiro de 2021.
“Dispõe sobre a designação de servidores para o exercício das 
atribuições de Pregoeiro e membros de sua Equipe de Apoio, 
para atuação nas Licitações na Modalidade Pregão Presencial 
do Município de Cedral”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei e com base na Lei n.º 2.424, de 18 de 
maio de 2010, resolve baixar a seguinte:
PORTARIA:
Art.1.º - Fica designado como PREGOEIRO, para atuação nas 
licitações na Modalidade Pregão Presencial e Eletrônico do Mu-
nicípio de Cedral, o servidor GEOVAN CARLOS GRANDIZOL 
– RG 42.360.474-0 SSP/SP. 
Parágrafo único – Nas faltas ou impedimentos do PREGOEIRO, 
designado no caput deste artigo, as atribuições de PREGOEI-
RO serão desempenhadas pelo servidor JARDEL ANTONIO 
FLEURY CHEIDA – RG 41.731.694-4 SSP/SP. 
Art. 2.º - Ficam designados como membros da EQUIPE DE 
APOIO do PREGOEIRO os servidores abaixo relacionados:
• Jardel Antonio Fleury Cheida – RG 41.731.694-4 SSP/
SP
• Regiane De Fátima Nunes – RG 11416100 SSP/MG
• Alessandra Caparroz da Silva – RG 41.731.564-8 SSP/
SP
• Bárbara Patrícia Datorre – RG 47.367.028-X SSP/SP
Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, em especial a 
Portaria n.º 2.728, de 07 de fevereiro de 2017.
Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de fevereiro de 2021; 90.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2021
A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os interes-
sados que se encontra aberto o Pregão Presencial n.º 01/2021, 
que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES, ATOS, 
AVISOS E COMUNICADOS DO MUNICÍPIO DE CEDRAL, 
ATRAVÉS DE IMPRENSA, JORNAL DE ABRANGÊNCIA DE 
ÂMBITO REGIONAL, QUANDO NECESSÁRIO, COM FRE-
QUÊNCIA MÍNIMA: 1 (UMA) VEZ POR SEMANA TIRAGEM: 
MÍNIMO DE 1.000 (UM MIL ) EXEMPLARES. O recebimento 
dos envelopes e documentos de credenciamento será até as 
14h00 do dia 09 de março de 2021, na Prefeitura Municipal, 
situada na Avenida Antonio dos Santos Galante, n.º 429, Centro, 
Cedral/SP. O Edital de inteiro teor está à disposição dos interes-
sados no s. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: 
licitacao@cedral.sp.gov.br.
Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de fevereiro de 2021; 90.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.   
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 09/2021, com base no art. 24, II da Lei Fe-
deral 8.666/93, para Aquisição de garrafas plásticas tipo 
squeeze, para alunos da rede municipal de ensino, para a 
empresa PEDRO M. BUENO & ROSSINI – LTDA, CNPJ: 
11.522.832/0001-94, estabelecida na Rua Prudente de Mo-
raes, 1261, Parque Industrial, São José do Rio Preto – SP, 
CEP: 15.025-045, no VALOR GLOBAL R$ 7.560,00 (sete mil 
quinhentos e sessenta reais).
Monte Aprazível, 23 de fevereiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita do Município de 
Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas 
por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovados no Concurso Publico nº: 01/2016, para 
preenchimento de vaga disponível, por tempo determinado, a excepcional interesse público, a 
titulo precário, conforme dispõe a Lei Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar 
Municipal n°: 021/2011, a comparecerem no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua 
Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta 
publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para manifestar interesse na Contratação, para 
atender necessidades do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho), 
munidos de cópias e originais dos seguintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) 
documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia; 
c) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; d) cadastro de pessoa 
física; e) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo 
masculino; f) comprovante de conclusão da habilitação exigida para a Função, 
devidamente reconhecida pelo sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; h) cartão de cadastramento no 
PIS/PASEP, se houver; i) certidão de casamento, quando for o caso; j) certidão de 
nascimento dos filhos, quando for o caso; k) documento de identidade reconhecido 
legalmente em território nacional, com fotografia, ou certidão de nascimento dos 
dependentes legais, se houver, e documento que legalmente comprove a condição de 
dependência; l) atestado de que não possui registro de antecedentes criminais, emitido pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos; m) 
atestado de Saúde; n) declaração, informando se exerce ou não outro cargo, emprego ou 
Função pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declaração, informando se já 
é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência social, p) Carteira de 
Trabalho; e q) Comprovante de residência.  
 
Nº de Inscrição: 228791-0 
Candidato (a): NATASHA CAROLINA ROSSINI BARROS 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA I 
Classificação: 26° 
 
 
   O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistência automática do 
convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos.  

 

 

Mirassolândia, 23 de Fevereiro de 2021. 

 
 

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS  
Prefeita Municipal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita do Município de 
Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por lei, 
CONVOCA os seguintes candidatos aprovados no Concurso Publico nº: 01/2019, para preenchimento de 
vagas disponíveis, por tempo determinado, a excepcional interesse público, a titulo precário, conforme 
dispõe a Lei Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 021/2011, a comparecerem no 
Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 
3 (três) dias úteis a contar da data desta publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para manifestar 
interesse na Contratação, para atender necessidades do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação 
das Leis do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes documentos: a) uma foto 3x4 
recente; b) documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com 
fotografia; c) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; d) cadastro de pessoa 
física; e) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino; f) 
comprovante de conclusão da habilitação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo 
sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais de ensino; g) comprovante de registro em 
órgão de classe; h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) certidão de casamento, 
quando for o caso; j) certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; k) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, ou certidão de 
nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente comprove a condição de 
dependência; l) atestado de que não possui registro de antecedentes criminais, emitido pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos; m) atestado 
de Saúde; n) declaração, informando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função pública no 
âmbito federal, estadual ou municipal; o) declaração, informando se já é aposentado, por qual 
motivo e junto a qual regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; e q) Comprovante de 
residência.  

   
Nº de Inscrição: 1384752 
Candidato (a): JUNIA DE PAULA OLIVEIRA BARBOSA 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA II 
Classificação: 11° 
 
 
   O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistência automática do convocado 
sem direito a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos administrativos.  

 

Mirassolândia, 23 de Fevereiro de 2021. 

 
 
 
 

 CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS   
Prefeita Municipal 


