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Doria decreta toque de recolher noturno 
e oferece 0800 para cidadão denunciar

A PARTIR DE SEXTA
Divulgação

Repasses da Covid fazem orçamento 
de Rio Preto ter superávit em 2020

CERCA DE R$ 60 MILHÕES

A Secretaria da Fazenda 
apresentou nesta quarta-
-feira em audiência pública 
na Câmara de Rio Preto a 
demonstração e avaliação da 
execução orçamentária de 
2020. Segundo o secretário 
José Martinho Ravazzi Neto, a 
receita total do município ficou 

1% acima do estimado, totali-
zando R$ 1.704,2 bilhão. A ex-
pectativa da administração era 
arrecadar R$ 1.688,1 bilhão. A 
arrecadação foi turbinada com 
o repasse de R$ 121,2 milhões 
realizados pelo Governo Federal 
em decorrência das ações de 
combate ao Covid-19. Pág.A3

VIA RÁPIDA Prefeito Edinho assinou esta semana adesão de Rio Preto a programa que vai 
facilitar atendimento e desburocratizar a assistência a empresários da cidade.  Pág.A2

Secretário da 
Fazenda durante 
audiência ontem 

sobre o orçamento 
na Câmara

Reunião busca 
agilizar obra 
em avenida 
interditada
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Vereador vai pedir 
inclusão de pista 

no orçamento 
do EstadoInquérito do Shopping Azul 

aguarda laudo da perícia técnica
As testemunhas presenciais 

já foram ouvidas pela Polícia 
Civil, mas falta o laudo pericial 
da polícia técnica. “O prédio 
ficou interditado pela Defesa 

Civil e os peritos não puderam 
entrar no local”, explica o dele-
gado João Lafayette Sanches.
O prédio ficou interditado por 
mais de 20 dias para que o teto 

fosse escorado e extinguisse o 
perigo de desabar, incluindo a 
caixa d´água. Segundo o de-
legado existem duas versões 
sobre o hidrante.  Pág.A3

Polícia prende 
traficante em 
região nobre 

Policiais já estavam inves-
tigando o homem que estava 
na Rua Abrão Tomé com uma 
mochila preta nas costas e 
resolveram fazer a abordagem. 
Encontraram dentro da mochila 
tijolo de maconha. Pág.A4

HB tem 92% de UTIs ocupadas 
e região estoura limite de 70%

A região de São José do Rio 
Preto chegou a 70,2% de ocu-
pação nos leitos de UTI nesta 
quarta-feira (24). Com o novo 
índice, a região fica acima da 
taxa necessária para voltar 
para a fase amarela do Plano 
São Paulo. O aumento de in-

ternações já está impactando 
nos hospitais do Rio Preto.
O Hospital de Base informou 
que chegou a 92% de ocu-
pação dos leitos de UTI nesta 
quarta-feira (24), com 123 
leitos ocupados dos 133 dis-
poníveis.   Pág.A5

Mais 3,7 mil doses da CoronaVac 
chegam hoje para vacinação

Pág. A2

Sindicato denuncia 
surto de Covid em 
escola de Ipiguá
O Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Rio Preto 
e Região questionou a Adminis-
tração de Ipiguá referente aos 
professores da Rede Municipal, 
onde estaria comprovado que 
cinco professores positivaram 
para Covid-19.   Pág.A6

Gerente de 
supermercado 

paga boleto falso
De acordo com a gerente, 

nesse mês de fevereiro rece-
beu o boleto no email no valor 
de R$5.701,08 e efetuou o 
pagamento achando que era 
o plano de saúde dos funcio-
nários do supermercado e caiu 
no golpe.   Pág.A4

Maconha apreendida com traficante em bairro nobre de Rio Preto
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ATÉ ÁS 5H

Doria decreta toque de recolher 
a partir das 23h de sexta-feira

O governador João Dória 
decretou toque de recolher 
das 23h às 5h em todo o es-
tado em razão do aumento das 
internações por Covid-19. As 
medidas terão inicio na próxima 
sexta-feira e seguirão até 14 de 
março e a população poderá 
formalizar as denúncias através 
do telefone 0800-7713541, 
que serão atendidas por fiscais 
da Fundação Procon, Vigilância 
Sanitária, Guarda Municipal e 
Polícia Militar.

O anúncio foi realizado du-
rante coletiva de imprensa no 
inicio da tarde, e o governador 
atendeu recomendação do 
Centro de Contingência do Co-
ronavírus para conter a acele-
ração da pandemia à Covid-19.

O objetivo é reduzir as in-
ternações, que atingiram nesta 
semana o maior número des-
de o início da pandemia. Na 
segunda-feira, o coordenador 
do Centro de Contingência da 
Covid-19, João Gabbardo, disse 
que o grupo enviou ao governo 
do estado uma série de propos-

tas para restringir a circulação 
de pessoas.

“A restrição estabelecida é 
fundamentalmente para evitar 
eventos e situações onde pes-
soas participam de aglomera-
ções desnecessárias, multipli-
cam a contaminação e ampliam 
a possibilidade de óbitos”, de-
clarou o Governador João Doria. 
“Hoje, nós estamos pagando 
um preço caro. Vidas se per-
deram e estão sendo perdidas 
em função de aglomerações”, 
acrescentou.

De acordo com o governo, 
os serviços essenciais continu-
arão a funcionar normalmente 
durante qualquer período, inclu-
sive o horário restrito. Também 
não haverá advertência, multa 
ou impedimento à circulação de 
trabalhadores.

O Centro de Contingência 
tenta endurecer a fiscalização 
contra aglomerações em qual-
quer horário e eventos ilegais 
ou proibidos aos finais de noite 
e madrugadas.

Segundo o Coordenador do 
Centro de Contingência, Paulo 
Menezes, houve aumento signi-

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

Governador anunciou medida restritiva mais dura ontem durnate coletiva
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TECNOLOGIA Rio Preto adere a sistema que 
facilita vida do empreendedor

Empreendedores de Rio 
Preto em breve poderão contar 
com módulo estadual de licen-
ciamento que facilita a vida do 
empresário. O prefeito Edinho 
Araújo assinou nesta semana 
termo de adesão ao sistema 
Via Rápida Empresa (VRE), que 
permite fazer de forma integrada 
a realização dos serviços de pes-
quisa de viabilidade, registro em-
presarial, inscrições tributárias 
e licenciamento de atividades. 

Lançada pelo Governo do 
Estado, esta etapa permite que 
o registro e abertura da empre-
sa sejam realizados totalmente 
pela internet e de forma rápida, 
no prazo de um a cinco dias, 
dependendo do porte e comple-

xidade do processo. “Oferecer 
instrumento para facilitar a vida 
do empresário em uma época 
como essa é oferecer estímulos 
para o setor”, disse o prefeito 
Edinho Araújo durante a assina-
tura do documento.

Com a perspectiva da im-
plantação do projeto que integra 
o município, Receita Federal, 
vários órgãos públicos, inclusive 
órgãos de licenciamento como 
Corpo de Bombeiros, Cetesb, 
Vigilância Sanitária e Defesa 
Agropecuária, todos serão aces-
sados em um mesmo sistema. 
O usuário poderá realizar todas 
as solicitações através desta 
plataforma.

“Aderir à Junta Comercial 
é de extrema importância. As 
equipes técnicas da Fazenda 
e da Empro estão trabalhando 

nestes últimos meses para con-
cluir os últimos detalhes e acre-
dito que em no máximo 60 dias 
o sistema estará implementado 
aqui na cidade”, disse o diretor 
da Jucesp, Walter Ihoshi.

O secretário da Fazenda 
José Martinho Wolf Ravazzi Neto 
destacou o trabalho conjunto 
entre as secretarias e entidades 
para gerar agilidade no processo 
de abertura de empresas. “A 
adesão ao Via Rápida Empre-
sa vai melhorar ainda mais o 
atendimento às pessoas que 
se dispõem a abrir seu próprio 
negócio”, disse.

O presidente da Empro An-
gelo Bevilacqua falou sobre a 
união de todos para eliminar a 
burocracia. “Estamos na era da 
tecnologia. Não adianta mais 
fazer deslocamentos, perdendo 

Da REDAÇÃO

Assinatura da Ordem de serviço para construção do 
terminal UPA Norte

Divulgação

OBRAS
Edinho assina ordem de serviço para 
construção do terminal da UPA Norte

O prefeito Edinho Araú-
jo assinou, na manhã desta 
quarta-feira, dia 24, a ordem 
de serviço para a instalação do 
Terminal Descentralizado da 
Upa Norte, que será construído 
na rua Manoel Moreno, às mar-
gens da avenida Mirassolândia.

A obra terá 1.194,13 m² em 
terreno de 5.628,52 m². Além 
do terminal – com banheiros, 
bilheteria e administração – 
será instalada uma praça com 
jardinagem e uma Academia 
para Todas as Idades (ATI).

O valor total do contrato é 
R$ 3.993.082,55 e o prazo 
para conclusão é de até 10 me-
ses. O serviço de terraplanagem 
no local terá início na próxima 
segunda-feira, 1º.

“Essa é uma obra que com-
pleta o novo sistema de ter-
minais descentralizados. Com 
ele será possível colocar em 
atividade o novo sistema de 
transporte coletivo e aprovei-
tar ainda mais o Anel Viário J. 
Hawilla”, comentou o prefeito.

De acordo com o secretário 
de Trânsito, Transporte e Se-
gurança, Amaury Hernandes, 

já está em estudo a implanta-
ção do sistema perimetral de 
transporte urbano. “Está em 
execução a pesquisa de origem 
e destino dos usuários para 
que, já no próximo contrato de 
concessão do transporte urbano 
[que será firmado neste ano], 
servirá para a reorganização das 
linhas”, explicou.

O sistema de transporte 
urbano de Rio Preto é do tipo 
radial, com linhas que partem 

do centro, vão até os bairros e 
retornam para o terminal cen-
tral. O novo sistema permitirá 
a criação de linhas interbairros 
para encurtar as distâncias entre 
origem e destino e diminuir o 
fluxo de ônibus na região central.

Os terminais descentraliza-
dos serão peça fundamental no 
novo sistema, pois o transbordo 
(passagem) dos passageiros 
entre as linhas será feito nesses 
locais.

Da REPORTAGEM 

ficativo no número de interna-
ções em São Paulo nas últimas 
semanas, principalmente em 
relação a pacientes graves com 
covid-19.

“Se nós olhamos para o 
futuro, nós temos uma previsão 
bastante preocupante que é 
poder esgotar os recursos de 
leitos de UTI em aproximada-
mente três semanas”, declarou 
Menezes.

O Secretário de Saúde, Jean 
Gorinchteyn, reforçou a preo-
cupação dos especialistas do 
Centro de Contingência. “Não 
adianta nós só ampliarmos lei-
tos e distribuirmos respiradores. 
Se as medidas restritivas não 
forem feitas, teremos impacto 
na saúde em 22 dias”, alertou.

O governador informou que 
equipes do Procon-SP e das 
forças policiais da Secretaria 
de Segurança Pública vão atuar 
de forma conjunta para coibir 
o funcionamento de estabe-
lecimentos não essenciais no 
período de restrição e os even-
tos ilegais.

A Diretora Técnica do Centro 
de Vigilância Sanitária do Esta-
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A PARTIR DE HOJE
Prefeitura Regional Norte estende 

atendimento em uma hora

A Prefeitura Regional Norte 
vai ampliar a partir desta quin-
ta-feira (25) seu horário de 
atendimento, abrindo das 10h 
às 19h de segunda a sexta-feira 
e das 10h às 15h aos sábados. 
Com a alteração, a unidade 
passa a atender por um período 
de nove horas nos dias úteis e 
por cinco horas aos sábados. 
Nos dois casos, a jornada é 
ampliada em uma hora.

A diretora de atendimento 
ao público Alexandra Redigolo 
destaca que o novo horário 
tem outra vantagem, além 
da ampliação do expedien-
te: “Esta mudança atende o 
cidadão que trabalha até as 
18h e precisa de um horário 
mais estendido para realizar 
serviços municipais e regula-
rizar documentos importantes, 
como CNH e RG.”

Todos os atendimentos pre-
senciais precisam ser agen-
dados previamente. A medida 
faz parte dos procedimentos 
de segurança impostos pela 
pandemia de covid-19. São 

priorizados os atendimentos 
que requerem a presença do 
cidadão, como os que precisam 
coleta biométrica.

Para agendar o atendimento 
presencial na Prefeitura Regio-
nal Norte, basta acessar link na 
capa do portal da prefeitura de 
Rio Preto (www.riopreto.sp.gov.
br) ou ligar para (17) 3202-
7749. A Prefeitura Regional 
Norte está instalada em espaço 
de 1.500 metros quadrados 
dentro do Shopping Cidade 
Norte, na avenida Alfredo An-
tônio de Oliveira, 2077, bairro 
Jardim Planalto.

SERVIÇO - PREFEITURA 
REGIONAL NORTE

Atendimento somente com 
agendamento prévio

Até 24/2
Segunda a sexta-feira: das 

9h às 17h
Sábado: das 9h às 13h
A partir de 25/2
Segunda a sexta-feira: das 

10h às 19h
Sábado: das 10h às 15h
Agendamento
Portal da prefeitura de Rio 

Preto  - www.riopreto.sp.gov.br 
(botão Agendar Serviços) Tele-
fone - (17) 3202-7749

Da REDAÇÃO Divulgação

do, Maria Cristina Megid, pediu 
que todas as pessoas ampliem 
a mobilização para impedir o 
avanço da pandemia. 

Ainda segundo a diretora 
da Vigilância quem infringir a 
determinação será notificado 

incialmente e em caso de 
reincidência será multado. 
“Vamos abordar o motorista 
[ou transeunte] e explicar que 
ele não pode estar circulando, 
o risco que ele está correndo. 
Ele vai ser orientado a voltar 

para casa, é uma advertência. 
Será alertado de que, se for 
pego uma segunda vez, aí sim, 
ele será multado. Já tem um 
antecedente e será multado em 
torno de R$ 525 por reincidên-
cia, concluiu.

muito tempo, quando podemos 
fazer tudo pelo computador ou 
pelo celular”, disse.

Hoje o município de Rio Preto 
já realiza a abertura de empre-
sas de forma automatizada, via 
ICAD, para fazer a Consulta de 
Viabilidade, a Inscrição e o Li-
cenciamento. Porém, para emitir 
o registro na JUCESP e o CNPJ 
era preciso utilizar outro sistema.

No VRE a empresa que 
solicitar a abertura em local 
permitido conforme lei de zo-
neamento, passará por todas 
as fases e terá o CLI (Certificado 
de Licenciamento Integrado) 
em questão de horas. Lem-
brando que há processos com 
atividades mais complexas, em 
determinados locais que pode 
levar mais tempo para emissão 
dos documentos.

Termo de adesão foi assinado esta semana e vai agilizar 
a abertura de empresas e atendimento ao setor
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Repasses da Covid fazem 
orçamento de Rio Preto 

fechar com superávit
A Secretaria da Fazenda 

apresentou nesta quarta-feira 
em audiência pública na Câma-
ra de Rio Preto a demonstração 
e avaliação da execução orça-
mentária de 2020. Segundo 
o secretário José Martinho 
Ravazzi Neto, a receita total 
do município ficou 1% acima 
do estimado, totalizando R$ 
1.704,2 bilhão. A expectativa 
da administração era arrecadar 
R$ 1.688,1 bilhão.

A arrecadação foi turbinada 
com o repasse de R$ 121,2 
milhões realizados pelo Gover-
no Federal em decorrência das 
ações de combate ao Covid-19 
e pela ajuda para suprir a queda 
de arrecadação, que de acordo 
com o secretário totalizou R$ 
61,3 milhões.

Os dados apontam que o 
município recebeu R$ 44,9 
milhões em decorrência da 
Medida Provisória 938, que 
destinou recursos a todos os 
municípios em decorrência de 
perdas na arrecadação em fun-
ção da pandemia de Covid-19. 
As transferências federais para 
enfrentamento da pandemia 
totalizaram R$ 76,3 milhões, 
para utilização exclusiva da Se-
cretaria de Saúde.

“O repasse que o governo 
federal fez para todos os muni-
cípios para que fosse restituído 
em partes aquilo que os municí-
pios perderam de arrecadação, 
bem como a ajuda que veio para 

combater a pandeia isso foi de 
um ajuda significativa, sem ela 
o cenário seria outro”, destacou 
Martinho.

As despesas com Saúde e 
Educação totalizaram 53,3% da 
Receita Resultante de Impostos 
que em 2020 totalizaram R$ 
994 milhões.

Os gastos ficaram acima 
do mínimo Constitucional, no 
caso da educação de 25%, e 
que em 2020 atingiu 25,7%. 
Já para a saúde a exigência 
constitucional é de 15%, mas a 
gestão do prefeito Edinho Araú-

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

MACACOS

Reunião busca agilizar obras de recuperação 
de avenida e desassoreamento de córrego

O Presidente da Câmara, 
vereador Pedro Roberto, se 
reuniu com o engenheiro Sér-
gio Issas, representante da 
Secretaria Municipal de Obras 
para cobrar agilidade nas obras 
de recuperação da avenida 
Faiez Nametalah Tarraf e o de-
sassoreamento do Córrego dos 
Macacos, na região do Jardim 
São Marcos, em Rio Preto.

As fortes chuvas que casti-
garam Rio Preto em dezembro 
do ano passado foram respon-
sáveis pela abertura de uma 
grande cratera que interditou 
o acesso dos moradores.

“Precisamos urgentemente 
desassorear o Córrego dos 
Macacos, pois a forte vasão de 
agua interditou completamen-
te essa importante avenida, 
localizada nas proximidades 
da avenida Potirendaba e que 
oferece acesso para diversos 
bairros”, destacou.

O parlamentar destacou 
que Issas apresentou o an-

damento de projetos para de-
sassoreamento do local, que 
estaria em fase de análise da 
CETESB. “Vamos atuar junto 
com a associação de bairro do 
São Marcos e com a Prefeitura, 
justificando para a Companhia 
Ambiental a necessidade ur-
gente de serem feitas obras no 
local”, concluiu.

Em nota, a prefeitura infor-
mou que “a recuperação da 
avenida Faiez Nametalah Tarraf, 
conforme publicado no portal da 
prefeitura municipal, está em 
licitação e já está devidamente 
licenciada”, diz o documento.

De acordo com informa-
ções disponíveis no portal da 
prefeitura o processo licitatório 
foi suspenso em 29 de janeiro, 
após a Comissão de Licitação 
acatar recurso das empresas 
Engescav Engenharia e Cons-
truções, MLS Gerenciamento 
de Obras e Ponto Forte Constru-
ções, contra a decisão que as 
declarou inabilitadas a prosse-
guir no certame licitatório.

Através a assessoria de 

Thiago PASSOS 

Inquérito de incêndio do Shopping Azul 
aguarda perícia técnica para ser concluído

O inquérito policial foi aber-
to logo após o incêndio que 
destruiu o Shopping Azul em 
23 de janeiro. O objetivo, se-
gundo o delegado do 1º DP 
João Lafayette Sanches, é 
descobrir a causa do incêndio, 
se houve falha no hidrante e 
porque o prédio estava com 
o AVCB (Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros) vencido 
desde 2017.

Ainda de acordo com o 
delegado, as testemunhas 
presenciais já foram ouvidas 
pela Polícia Civil, mas falta o 
laudo pericial da polícia técni-
ca. “O prédio ficou interditado 
pela Defesa Civil e os peritos 
não puderam entrar no local”, 
explica Lafayette.

O prédio ficou interditado 
por mais de 20 dias para que 

o teto fosse escorado e extin-
guisse o perigo de desabar, 
incluindo a caixa d´água.

Lafayette ainda explica que 
há duas versões de depoimen-
tos. A primeira é do engenheiro 
José Carlos Sé, que alega que 
o sistema anti-incêndio não 
funcionou devido a queda de 
uma parede na tubulação. Já 
o vigia do Shopping Azul alega 
que o hidrante não funcionou 
logo no começo do foco de 
incêndio, antes de qualquer 
estrago estrutural.

Perante todo esse cenário, o 
delegado João Lafayette pediu 
ao Poder Judiciário uma exten-
são de prazo para a conclusão 
do inquérito, de mais 30 dias.

Em relação ao AVCB estar 
vencido desde 2017, o Pre-
sidente da Associação, que 
representa o Shopping Azul, se 
posicionou sobre o caso. “Alega-

mou que os contratos destes 
permissionários foram suspen-
sos por 120 dias até que seja 
avaliado um novo local para 
realocar estes comerciantes. 
Eles ficarão isentos de taxas e 
pagamentos desde a data do 
incêndio, dia 23 de janeiro.

Andressa ZAFALON ram (Poder Público) ter notifica-
do a Associação pelo estado da 
rede elétrica no Shopping, mas, 
antes disso, eu já havia feito 
ofício e projeto elétrico. Eu iden-
tifiquei os problemas elétricos 
no Shopping e apresentei uma 
solução. só não fizeram. Agora 
de quem é a responsabilidade 
eu não sei. Nossa que não é”.

Comerciantes da Rua 
Pedro Amaral

Os comerciantes que tinham 
as lojas no piso térreo da Rua 
Pedro Amaral e na praça de 
alimentação do Shopping Azul, 
que não foram atingidos pelo 
incêndio, foram até o local nesta 
quarta-feira (24) para retirarem 
as mercadorias e equipamen-
tos. A retirada foi autorizada 
pela Defesa Civil. 

Por nota, a Prefeitura infor-
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PRORROGADO

EM 2020

Delegado Lafayette que 
comanda o inquérito

jo (MDB) disponibilizou 27,6% 
dos recursos arrecadados.

O secretário destacou ainda 
a capacidade de endividamento 
do município, que atualmente 
totalizam 29,7%, bem abaixo 
do limite constitucional que 
permite financiamentos de até 
120% da Receita Corrente Lí-
quida, que em 2020 totalizou 
R$ 1.7 bilhão.

Os financiamentos do mu-
nicípio totalizam R$ 523,9 
milhões, sendo R$ 489,8 mi-
lhões com a Caixa Econômica 
Federal, R$ 22,2 milhões com 

imprensa, a CETESB informou 
que o problema na avenida e 
o desassoreamento do Córrego 
dos Macacos são coisas dis-
tintas. “O processo do Córrego 
do Macaco está  em análise 
na  CETESB, enquanto que o 
processo do Córrego da Baixada 
Seca, onde está contemplado o 

Secretário Ravazzi Neto: a receita do município ficou 1% acima do estimado, 
totalizando R$ 1,7  bilhão

o Banco do Brasil e R$ 11,9 
milhões com o Desenvolve São 
Paulo.

“Esse é o montante de 
operações de credito que fo-
ram contraídas ao longo dos 
anos e nós estamos pagando 
esses valores, nós contraímos 
R$ 203,5 milhões através do 
Finisa (Financiamento à Infra-
estrutura e ao Saneamento) 
o resto eram operações para 
obras de mobilidade urbana, 
antienchente, dentre outras 
contraídas em administrações 
passadas”, ressaltou.

Divulgação

trecho da Avenida Faiez Name-
talah Tarraf, a autorização foi 
emitida, em 10 de agosto de 
2020, e uma primeira inspeção 
de acompanhamento das obras 
foi feita, em 13 de janeiro de 
2021, onde foi verificado que 
estas não foram iniciadas”, 
afirmou o órgão.

Thiago PASSOS

Pista na mira
O presidente da Comissão de Trânsito da Câmara, Bruno 

Marinho (Patriota, foto), disse que vai conversar com o secre-
tário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, 
para agendar um encontro, na Capital, a fim de reivindicar 
a construção da terceira pista na Washington Luís, entre Rio 
Preto a Mirassol. O patriota diz que vai propor que os recursos 
financeiros, para construir a terceira faixa, sejam incluídos no 
orçamento do Estado do ano que vem. “Vamos aproveitar para 
deixar agendado (o encontro na Capital)”, frisou. Vinholi virá à 
cidade no próximo sábado para participar da audiência pública, 
com o intuito de debater com a população a criação da Região 
Metropolitana.

Reforços
Alguns partidos estão bus-

cando novos nomes para re-
forçar seus quadros de filiados 
para disputar as eleições, em 
2022. Aqui na terra de São 
José, é o caso do Patriota e 
do PSDB que anunciam Azor 
Lopes e o promotor Marcos 
Lélis, respectivamente, para 
disputar vagas na Câmara 
Federal. O Congresso precisa 
se renovar e o eleitor tem que 
ficar atento para não eleger 
político sem nenhum compro-
misso com o País.

Morto não consome
O governador João Doria (PSDB, foto) decidiu decretar toque 

de circulação em todo o Estado, entre às 23h até 5h da manhã 
da próxima sexta-feira, se estendendo até 14 de março, para 
controlar o avanço da pandemia do vírus. Na sua justificativa, 
Doria disse que a iniciativa tem o intuito de preservar vida. “Sem 
vida, não há consumo”, frisou. A frase foi direcionada àqueles que 
criticam o governo por causa das medidas restritivas. “Os mortos 
(por covid) não consomem”, acrescentou. A Guarda Municipal 
vai ter muito trabalho, no período da vigência do decreto, para 
combater as festanças clandestinas.

Tapete
Moradores do Jardim Yo-

landa que são contra o depósi-
to de terra numa área liberada 
pela pasta do Meio Ambiente, 
continuam preocupados com 
a conservação do asfalto. No 
ano passado, diz um mora-
dor, o governo Edinho Araújo 
(MDB) recuperou o asfalto, 
que agora está um ‘tapete’. O 
grupo alega que fluxo intenso 
de caminhão danifica o pavi-
mento. É salutar defender o 
bairro, porém, os basculantes 
pesados ainda podem voltar…

Faca no pescoço
Um grupo de vereado-

res tem colocado a ‘faca no 
pescoço’ de Edinho Araújo 
(MDB) com intuito de forçar 
o diálogo para viabilizar pro-
postas ilegais. Na sessão de 
terça-feira, o grupo rejeitou 
veto ao projeto que defende 
horas extras aos agentes da 
Guarda Municipal. Se o pro-
jeto era ilegal, só restava ao 
Executivo vetá-lo. Conclusão, 
a lei promulgada pela Câmara 
será barrada no Tribunal de 
Justiça. Aí morre o assunto!

Vácuo 
O Congresso assumiu o 

protagonismo da compra de 
vacinas em vácuo deixado pelo 
governo federal. Para tanto, 
projeto do presidente Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) permite 
que o setor privado adquira 
vacinas contra a covid-19. O 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, está perdido e nem 
na sua especialidade, a logís-
tica, o general deixa muito a 
desejar. Os prefeitos também 
estão reagindo para acudir o 
povo… que sina!

Corporativismo
Simone Tebet (MDB), que 

disputou recentemente a 
Presidência do Senado, per-
deu votos por ser defensora 
da Lava Jato. A operação 
desbancou inúmeros políticos 
corruptos, portanto, a posição 
da senadora não agrada parte 
dos pares, por isso foi massa-
crada pelo adversário Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG). Os parla-
mentares se acham intocáveis 
nos seus cargos e só o voto 
tem força para quebrar o po-
der desse corporativismo.

Medo
Boletim divulgado pela 

Prefeitura ontem mostrou que 
mais 204 rio-pretenses tes-
taram positivo para covid-19 
em 24 horas. Desde o co-
meço da pandemia, 45.616 
contraíram a infecção. Como 
o número de infectados con-
tinua elevado na cidade, 
profetiza que é o resultado da 
festança carnavalesca clan-
destina. O número de mortes 
continua disparando, agora, 
são 1.121. A maioria contrai 
o vírus por não ter medo dele!

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Avenida está interditada por causa das chuvas de fim de ano



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
25 de fevereiro de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

NAS COSTAS
Homem é esfaqueado em 

tentativa de homicídio 

Um homem de 38 anos foi 
esfaqueado nas costas madru-
gada desta quarta-feira (24) no 
bairro Santo Antônio em Rio 
Preto. Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o caso 
aconteceu por volta das 3h55 
na Rua Italina Fabrete Oger.

Policiais militares foram 
acionados via Copom para 
atender uma ocorrência de le-
são corporal, ao deslocarem-se 
para o local em contato com a 
mãe do rapaz ela não soube di-
zer a polícia quem seria o autor 
e também o que teria motivado 
o fato.  A polícia constatou 
manchas de sangue da vitima 

no local.
A Equipe do Samu – Serviço 

de Atendimento Móvel de Ur-
gência - foi acionada e a vítima 
foi levada inconsciente devido 
a grande perda de sangue 
para UPA – Unidade de Pronto 
Atendimento do Santo Antônio.

A vítima devido a facada 
tinha uma grave lesão no lado 
esquerdo das costas. Da UPA 
a vítima foi transferida para o 
HB e a assessoria de imprensa 
do hospital informou que o 
paciente está sendo acompa-
nhado pelas equipes médicas. 
O autor ainda não foi identi-
ficado e o caso foi registrado 
na Central de Flagrantes como 
lesão corporal.

Janaína PEREIRA 

Vítima está internada no HB e teve grave lesão do lado esquerdo das costas

Divulgação

Gerente paga falso 
boleto e supermercado 

perde R$ 5 mil
Uma gerente financeira de 

41 anos de um supermercado 
na Avenida João Bassitt no 
bairro Jardim Soraia em Rio 
Preto procurou a Central de 
Flagrantes para registrar queixa 
de estelionato.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a fun-
cionária explicou aos policiais 
que todo dia 20 de cada mês 
recebe um boleto por e-mail 
para pagamento do plano de 
saúde dos funcionários da 
empresa. De acordo com a 
gerente financeira, nesse mês 
de fevereiro recebeu o boleto no 
e-mail no valor de R$5.701,08 
e efetuou o pagamento através 
do aplicativo do banco Santan-

Janaína PEREIRA  
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

PLANO DE SAÚDE

Caso foi registrado como estelionato e Polícia Civil deve 
investigar

der pelo celular da empresa.
Ainda segundo a mulher, 

mais tarde foi conferir o extrato 
bancário e notou que foi víti-
ma de estelionatários, pois o 
dinheiro pago teve como bene-
ficiário uma conta do Mercado 
Pago e não para o Austa Clínicas 
Assistência Médica Hospitalar. 
Ainda segundo o boletim de 
ocorrência, a funcionária disse 
que quando recebeu o boleto no 
e-mail só conferiu o valor sem 
se atentar ao conferir o nome 
do cedente.

A gerente entrou em contato 
com a agência bancária e o 
Austa Clínicas, sendo orien-
tada a registrar o boletim de 
ocorrência. Até o momento o 
estelionatário não foi identifica-
do e a empresa continua com 
o prejuízo.

PM PRENDEU
Marido chega bêbado, 

bate na esposa e no filho

Policiais Militares foram 
atender um caso de violência 
doméstica no Bairro Santo 
Antônio em Rio Preto. Segun-
do informações do boletim de 
ocorrência, o caso aconteceu 
na madrugada desta quarta-
-feira (24) por volta da meia 
noite.

Uma mulher de 40 anos 
contou que o marido, um mes-
tre de obras de 39 anos, faz 
uso de bebida alcóolica e ficou 
bastante agressivo ameaçando 
ela e o filho de 17 anos.

Com medo, a mulher e o 
filho se trancaram no quarto 
para se proteger e ele urinou 
na porta do quarto e ainda 
quebrou diversos objetos no 
interior da residência. O filho 

do casal confirmou a polícia 
que o pai chegou em casa e co-
meçou ofender a mãe e acabou 
sofrendo agressões por isso.

O homem negou as agres-
sões e disse a polícia que 
quando chegou em casa não 
teve nem chance de discutir 
com a mulher e o filho, pois 
quando começaram a se de-
sentender ele saiu para fora 
da casa para “refletir” e nesse 
momento a Polícia Militar che-
gou e o abordou no local e o 
conduziu até o plantão policial.

Foi solicitado exame de cor-
po de delito para mãe e filho, 
sendo orientados no prazo de 
seis meses representar contra 
o autor. Ninguém foi preso 
e o caso foi registrado como 
violência doméstica, ameaça 
e lesão corporal.

Janaína PEREIRA 

MACONHA
PF apreende tonelada 
de droga em rodovia

Dois homens foram presos 
por tráfico de drogas com mais 
de uma tonelada de maconha 
em Cosmorama. A ação con-
junta da Polícia Federal (PF) e 
o Tático Ostensivo Rodoviário 
(TOR) ocorreu na Rodovia 
Euclides da Cunha, na manhã 
desta terça-feira (23).

De acordo com informa-
ções da Polícia Federal, para 
combater o tráfico de drogas 
durante patrulhamento no tre-
cho da rodovia que faz divisa 
com o Estado do Mato Grosso 
do Sul  as equipes realizavam 
centenas de abordagens.

Entre as abordagens um 
motorista que conduzia um 
Hyundai HR HD branco com 
placas de São Paulo, chamou 
a atenção por não obedecer a 
ordem de parada. Durante a 
revista na carroceria do veículo, 
os policiais encontraram em-
baixo de madeiras soltas 1.020 
quilos de maconha divididos 
em 57 fardos.

O motorista e o passageiro, 
cuja a idade não foi revelada, 
foram presos em flagrante por 
tráfico de drogas e encami-
nhados à Delegacia da Polícia 
Federal onde permaneceram a 
disposição da justiça. O crime 
de tráfico de drogas tem pena 
de 5 a 15 anos de reclusão.

Janaína PEREIRA 

LEONICE RIBEIRO DE BARROS, 
natural de São José do Rio Preto/SP 
,faleceu aos 63 anos de idade. Era 
casada com o Sr. Antônio Fernandes 
de Barros e deixa os filhos Marco 
Antônio e Bianca. Foi sepultada no dia 
24/02/2021 às 13:30, saindo seu fé-
retro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

IVANIR MARQUES DE OLIVEIRA, 
natural de Potirendaba/SP, faleceu aos 
72 anos de idade. Era solteira e deixa 
os fi lhos Matheus Renan Marques Fer-
reira. Foi sepultada no dia 24/02/2021 
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
da Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

MEYRE CARABELI, natural de São 
José do Rio Preto/SP ,faleceu aos 81 
anos de idade. Era divorciada e deixa 
os fi lhos Agnes Cristina, Carlos Alexan-
dre e Maurício Romano. Foi sepultada 
no dia 24/02/2021 às 11:00, saindo 
seu féretro do velório de Engenheiro 
Schmidt para o cemitério de Engenhei-
ro Schmidt.

AGUEDA CLASSERE BORGES 
DOS SANTOS, natural de Rio das 
Pedras/SP ,faleceu aos 84 anos de 
idade. Era viúva do Sr. João Borges dos 
Santos e deixa os fi lhos Maria Regina 
e Marcos Roberto. Foi sepultada no 
dia 24/02/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

NASSER ALFREDO ATIQUE, na-
tural de São José do Rio Preto/SP 
,faleceu aos 35 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Vanessa de Carva-
lho e deixa os fi lhos Ricardo e Catalina. 
Foi sepultado no dia 24/02/2021 às 

  FALECIMENTOS

13:00, saindo seu féretro do velório 
da Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

JURANDIR ANGELO DE OLIVEIRA, 
natural de Olímpia/SP ,faleceu aos 
72 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Maria Rosa Gerolim de Oliveira 
e deixa os fi lhos Fernando e Renato. 
Foi sepultado no dia 24/02/2021 às 
17:00, saindo seu féretro do velório do 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ANTONIO PENHA CARRILHO, 
natural de Novo Horizonte/SP, faleceu 
aos 101 anos de idade. Era viúva da 
Sra. Francisca Soler Penha e deixa os 
fi lhos Faustino (falecido), Maria (fale-
cido), André (falecido) e José Ermínio. 
Foi sepultado no dia 24/02/2021 às 
16:00, saindo seu féretro do velório 
da Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

ANGELO GUZZO, natural de São 
José do Rio Preto/SP ,faleceu aos 
69 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Maria Martins Guzzo e deixa os 
fi lhos Rodrigo Martins Guzzo e Cleber 
Martins Guzzo. Foi sepultado no dia 
24/02/2021 às 11:00, saindo seu fé-
retro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

NEUZA NEY PEREIRA DOS SAN-
TOS DALUL, natural de Nipoã/SP 
,faleceu aos 90 anos de idade. Era 
viúva do Sr. João Nasser Dalul e deixa 
os fi lhos Paulo Roberto, Maria Cristina, 
João Flávio e Luis Henrique (falecido). 
Foi sepultada no dia 19/02/2021 às 
15:00, saindo seu féretro do velório do 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

TRÁFICO Baep prende dois com 
maconha em caixa de sapato

Policiais do 9° Baep – Bata-
lhão de Ações Especializadas de 
Polícia - flagraram dois adoles-
centes de 15 anos com drogas 
no bairro Nato Vetorazzo em Rio 
Preto nesta terça-feira (23) por 
volta das 14h15.

Segundo informações do bo-
letim de ocorrência, os policiais 
faziam patrulhamento ostensivo 
pelo bairro na Rua Rafael Romero 
quando ao perceber a presença 
da viatura, um dos menores 
jogou uma caixa de sapatos no 
chão.  Diante da atitude suspei-
ta do adolescente os policiais 
resolveram fazer a abordagem 
dos dois.

Em revista, os policiais en-
contraram dentro da caixa de 
sapato meio tijolo de maconha 
embalado em um plástico azul.  
Com o outro adolescente nada 
de ilícito foi encontrado. Questio-
nados, um dos adolescentes dis-

se que na casa dele próximo do 
local havia mais droga escondida.

Os policiais foram até o en-
dereço e com a autorização da 
mãe do adolescente, uma mulher 
de 56 anos, entraram na resi-
dência.  No quarto do estudante 
os policiais encontraram uma 
caixa de sapatos idêntica a que 
foi localizada anteriormente com 
o outro menor. Nessa caixa no 
quarto do adolescente tinha 11 
porções de maconha devidamen-
te embaladas em um plástico 
filme transparente, além de uma 
tesoura e um telefone celular.

Os dois menores foram leva-
dos para a Central de Flagrantes 
onde prestaram depoimento e 
em seguida foram liberados. A 
droga foi apreendida para exame 
de perícia, o tijolo de maconha 
pesou 363,52 gramas, já as 11 
porções pesaram 144,56 gra-
mas, total de 508,08 gramas. A 
tesoura e o telefone celular en-
contrado também foi apreendido.

Janaína PEREIRA 
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Droga apreendida com os acusados

RIO PRETO FATAL
Traficante é preso 

entregando maconha 
em bairro nobre

Um homem de 49 anos foi 
preso em flagrante na tarde 
desta quarta-feira (23) na zona 
sul de Rio Preto suspeito de 
tráfico de drogas.

Policiais civis estavam in-
vestigando o homem que es-
tava na Rua Abrão Tomé com 
uma mochila preta nas costas 
e resolveram fazer a aborda-
gem dele. Durante a revista os 
encontraram dentro da mochila 
um tijolo de maconha.

Questionado o homem con-
fessou que estava traficando 
e que estava indo entregar a 

droga para outra pessoa. Ele foi 
conduzido até a carceragem da 
DEIC onde permaneceu preso 
pelo crime de tráfico de drogas.

Janaína PEREIRA 

Tratorista internado após 
acidente morre no HB  

Um tratorista de 45 anos, 
morador de Onda Verde, 
que sofreu acidente grave 
de trânsito na BR-153 na 
última sexta-feira (19) em 
Onda Verde, morreu na noite 
desta terça-feira (23) por 
volta das 21h.

Segundo informações 
do boletim de ocorrência, 
além da vítima outras quatro 
pessoas se envolveram no 
acidente, ele dirigia um Fox 
e estava com a esposa e o 
filho de 9 anos no veículo 
quando foi atingido por um 

Corsa que tinha uma mo-
torista e uma passageira. 
Com o choque da batida o 
carro do tratorista saiu da 
pista caiu em uma canaleta 
e capotou. O homem foi 
arremessado para fora do 
veículo.

Os ocupantes dos veículos 
envolvidos no acidente foram 
socorridos pela Equipe de 
Resgate e levados para hos-
pitais diferentes. O motorista 
do Fox que estava internado 
em estado grave no Hospital 
de Base de Rio Preto desde 
o acidente com traumatismo 
crânio encefálico e não resis-
tiu vindo a óbito.

Janaína PEREIRA 
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Quando um paciente procura atendimento médico 
porque sofre com varizes, é comum a pergunta: “Doutor, 
minhas varizes voltarão após o tratamento?”. Esta preo-
cupação reflete o testemunho de familiares próximos que 
foram operados algumas vezes em sua trajetória de vida 
devido a presença de varizes nos membros inferiores.

Apesar dos inúmeros fatores de risco envolvidos no 
surgimento das veias varicosas, a falta de planejamen-
to terapêutico representa a principal causa da recidiva 
precoce das varizes. Além disso, é importante esclarecer 
que as veias removidas cirurgicamente não retornam e 
aquelas tratadas com esclerosantes não reaparecem.

A medicina vascular evoluiu de maneira exponencial 
nos últimos anos, oferecendo aos cirurgiões vasculares 
e, em especial, aos pacientes opções diagnósticas que 
permitem o planejamento terapêutico ideal de acordo 
com as características e as necessidades de cada indi-
víduo. Tecnologias foram incorporadas e atualmente são 
utilizadas diariamente na rotina do atendimento médico 
vascular, tornando-se indispensáveis na avaliação clínica 
prévia ao tratamento cirúrgico ou ao tratamento estético.

Portanto, não existe tratamento milagroso para as 
varizes dos membros inferiores. Também não existe 
tratamento imediato na ausência de avaliação médica 
cuidadosa e investigação detalhada do sistema venoso 
superficial e profundo. Uma vez que o sistema veno-
so configura-se por uma extensa e complexa rede de 
vasos sanguíneos interligados, aquilo que observamos 
na coxa, na perna e nos pés das pessoas pode refletir 
o processo degenerativo de veias internas, invisíveis a 
olho nu, mas demonstradas por aparelhos modernos 
de análise vascular.

O Ultrassom Doppler Vascular representa uma dessas 
tecnologias. Caracteriza-se pelo método diagnóstico de 
escolha na avaliação pré-tratamento de qualquer pa-
ciente portador de varizes nos membros inferiores. Por 
seu caráter não invasivo, pode ser realizado em qualquer 
pessoa, em qualquer faixa etária. Não existe atualmen-
te tratamento de varizes sem que primeiramente seja 
realizado uma avaliação ultrassonográfica das veias dos 
membros inferiores.

Avaliar se a veia safena está comprometida ou se 
as veias varicosas superficiais são dependentes da in-
suficiência da veia safena oferece ao cirurgião vascular 
subsídios diagnósticos para o adequado planejamento 
terapêutico, reduzindo a necessidade de tratamentos 
posteriores.

Nos tratamentos estéticos com laser ou esclerote-
rapia, o planejamento inicial com o uso da realidade 
aumentada e da ultrassonografia vascular é obrigatório. 
A realidade aumentada amplifica a visualização das 
veias responsáveis pelo aparecimento dos “vasinhos”, 
permitindo seu tratamento com eficácia.

Procure sempre profissionais capacitados que ofe-
reçam avaliação pormenorizada do seu caso. No caso 
de varizes, faça uma consulta com o cirurgião vascular. 
Para maiores informações sobre a medicina vascular, 
acesse o site www.sthefanovascular.com.br.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em 
Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista 
nas áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coordenador do curso de 
Medicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)
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HB TEM 92%

Ocupação de UTIs passa do limite para 
Rio Preto poder avançar à fase amarela
A região de São José do 

Rio Preto chegou a 70,2% de 
ocupação nos leitos de UTI 
nesta quarta-feira (24). Com o 
novo índice, a região fica acima 
da taxa necessária para voltar 
para a fase amarela do Plano 
São Paulo. O aumento de inter-
nações já está impactando nos 
hospitais do Rio Preto.

O Hospital de Base infor-
mou que chegou a 92% de 
ocupação dos leitos de UTI 
nesta quarta-feira (24), com 
123 leitos ocupados dos 133 
disponíveis. Por conta disso, a 
diretoria da Funfarme decidiu 
suspender as cirurgias eletivas, 
priorizando os atendimentos 
de emergência, urgência e 
oncológicos.

Neste mês de fevereiro, o 
HB já recebeu 15 pacientes de 
Araraquara e contabiliza 265 
internações no período. Desde 
o início da pandemia, 3.654 
pacientes já foram atendidos.

A Santa Casa também 
apresentou alta na ocupação. 

“Estamos com a UTI de Co-
vid-19 com praticamente 88% 
de ocupação. Achávamos que ia 
melhorar, mas infelizmente está 
piorando. O problema além da 
Covid-19 é a dengue que está 
aumentando, então estamos 
com ala não Covid-19 lotada e 
ala de Covid-19 quase lotada. 
Estamos muito preocupados”, 
afirmou o provedor do hospital, 
Nadim Cury.

No boletim divulgado pela 
Santa Casa, são 46 pacientes 
internados na UTI e 43 pacien-
tes na enfermaria, considerando 
convênio e SUS. A Secretaria de 
Saúde atualiza os dados da den-
gue no município no último dia 
de cada mês. Na última divul-
gação, 453 casos haviam sido 
confirmados. Outros 330 casos 
ainda estão em investigação.

Rio Preto contabiliza 291 
pacientes internados com sín-
drome respiratória aguda grave 
(SRAG), com 101 na UTI e 190 
na enfermaria. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19, 
são 188 pacientes internados, 
com 83 na UTI e 105 na en-
fermaria.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Ocupação no HB é de 92% e provedor da Santa Casa faz 
anuncio que hospital está no limite

Divulgação

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto confirmou nes-
ta quarta-feira (24) mais 
quatro óbitos pela Covid-19 
no município, chegando a 
1.121 mortes desde o início 
da pandemia. Só em 2021 
foram 199 óbitos registrados 
no município. A taxa de leta-
lidade é de 2,45%.

Foram contabil izados 
também mais 206 casos 
de coronavírus, sendo que 
164 foram diagnosticados 
por exame PCR e 42 por 
teste sorológico. No total são 
45.616 casos confirmados, 
sendo 10.853 em 2021 e 
3.554 em profissionais da 
saúde. O coeficiente de in-
cidência é de 9.902 casos 
a cada 100 mil habitantes.

Nas últimas 24 horas, 
129 pessoas foram con-
sideradas recuperadas da 
doença, chegando a mar-
ca de 41.255 curados, o 
equivalente a 90,4% dos 
casos. Rio Preto já aten-
deu 180.700 pessoas com 
sintomas gripais e realizou 
159.321 testes. Vale ressal-
tar que os exames coletados 
no inquérito sorológico ainda 
não foram inseridos e deve-
rão ser contabilizados após a 
conclusão do estudo.

Atualmente, o município 
conta com 291 pacientes 
internados com síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG), com 101 pacientes 
na UTI e 190 na enfermaria. 
Dentre os casos já confir-
mados com Covid-19, são 
188 pacientes internados, 
com 83 na UTI e 105 na en-
fermaria. Segundo o Seade 
(Sistema Estadual de Análise 
de Dados e Estatísticas) a 
taxa de ocupação de leitos 
de UTI na região é de 70,2%.

Cidade chega a 
1.221 mortes 
na pandemia

Vinicius LIMA

VACINA

Estado envia mais 3,7 mil 
doses da CoronaVac

A Secretaria de Saúde infor-
mou que o Governo do Estado 
de São Paulo enviará a Rio Preto 
3.710 doses da vacina Corona-
Vac, parcela que será destinada 
para a imunização de idosos 
entre 80 e 84 anos a partir da 
próxima segunda-feira (1).

Segundo a Saúde, a previ-
são é de que as novas doses 
cheguem no município nesta 
quinta-feira (25). A cidade ainda 
aguarda informações do Estado 
sobre a quantidade e data para 
chegada da segunda dose para 
idosos de 90 anos ou mais e 
das doses restantes para a faixa 
etária de 80 a 84 anos.

Segundo dados do Vacinô-
metro do Governo de São Paulo, 
38.873 doses já foram aplicada 
em Rio Preto, sendo 27.174 
na primeira etapa e 11.699 na 
segunda etapa. A cidade é a 
oitava com mais vacinações no 
Estado de São Paulo.

Mirassol - O Departamento 
Municipal de Saúde (DMS) de 
Mirassol também informou que 
está aguardando a chegada da 
2ª dose da vacina Coronavac, 
produzida pelo Instituto Butan-
tan, para serem aplicadas em 
400 pessoas - relacionadas 
aos profissionais da saúde da 
linha de frente, moradores e 
profissionais de Instituições de 
Longa Permanência (ILP) - e 

que receberam a 1ª dose na 
2ª etapa de vacinação no início 
deste mês.

O atendimento deste grupo 
começaria nesta quarta-feira 
(24). “Temos de 21 a 45 dias 
para aplicarmos a 2ª dose. 
Estamos dentro do prazo e no 
aguardo da liberação destas 
doses para este público e assim 
que tivermos a confirmação da 
chegada, vamos avisar pelos 
nossos canais de comunicação”, 
explicou o diretor do DMS, Frank 
Hulder de Oliveira.

Mirassol ainda espera rece-
ber nesta quinta-feira (25) mais 

500 doses da Coronavac. “Des-
tas 500 doses, 58 delas serão 
para complementar o grupo de 
85 a 89 anos, e as 442 doses 
restantes serão destinadas para 
o início da vacinação do grupo 
de 80 a 84 anos (marcado para 
começar na próxima segunda-
-feira - 01 de março)”, disse 
Oliveira, que estima ter cerca 
de 1 mil idosos entre 80 a 84 
anos no município. “Estas doses 
chegam destinadas para estes 
públicos e não podemos utilizá-
-las para atender, por exemplo, 
as pessoas que vão receber a 2ª 
dose”, acrescentou.

Vinicius LIMA

Estado vai enviar hoje mais 3,7 mil doses da CoronaVac
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MÉDICO

Rio-pretense é aprovado em sete 
hospitais para residência médica

Conseguir uma vaga em um 
curso de medicina é um dos 
maiores desafios para quem 
presta vestibular, já que ano 
após ano o curso segue sendo 
o mais concorrido do Brasil. No 
entanto, os desafios não param 
por aí. Após a conclusão do cur-
so, os médicos recém-formados 
buscam realizar residência 
médica.

Formado na Famerp no fi-
nal do ano passado, o médico 
rio-pretense Helio Bergantini 
Neto foi aprovado oficialmente 
em cinco locais: USP, Unifesp, 
Iamspe, Santa Casa de Miseri-
córdia (todas essas na cidade 
de São Paulo) e na própria 
Famerp em Rio Preto. Nesta 
última, ele passou em primeiro 
lugar.

Além das universidades 
citadas, o médico afirmou que 
também foi aprovado em mais 
duas: USP de Ribeirão Preto e 

Unicamp de Campinas. “Nestas 
duas últimas eu já sei que eu 
passei, mas provavelmente não 
terei o nome divulgado na lista, 
já que pretendo abrir mão para 
adiantar a chamada de outros 
médicos interessados. Nas 
outras cinco os resultados já 
foram oficialmente divulgados”, 
comentou.

Helio já tomou a decisão 
sobre qual dos hospitais irá fazer 
residência médica. Filho de um 
cirurgião, ele também escolheu 
a cirurgia geral como especiali-
dade, a terceira mais procurada 
no país, segundo o Conselho 
Federal de Medicina. “Pretendo 
ir para a USP São Paulo. Fiz o 
curso de medicina na Famerp, 
que é uma das maiores do Bra-
sil e pretendo ir para USP, pois 
assim juntarei o conhecimento 
de duas grandes universidades. 
O meu pai é cirurgião vascular, 
mas ainda não sei se seguirei 
especificamente por essa área”, 
afirmou.

O médico também falou 
sobre como foi lidar com a 
pandemia no último ano de 
curso e sobre a rotina de es-
tudos que o fez conseguir sete 
aprovações. “Foi um ano muito 
peculiar. Imagino que daqui 50 
anos estarei contando para os 
meus netos sobre a pandemia. 
Já com relação à rotina de es-
tudo, é difícil mensurar quanto 
tempo estudei. Não é como no 
vestibular, em que você se dedi-
ca exclusivamente para aquela 
prova. Muitas coisas eu aprendi 
na prática na Famerp e sempre 
procurei estudar em casa. Não 
tem fórmula secreta, o segredo 
é sentar e estudar”, comentou.

Vinicius LIMA
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Dicas para a volta as aulas!

Mulher-Maravilha 1984
“Como uma arqueóloga, Diana, que trabalha 
no Museu Smithsoniano, é uma Mulher-Ma-
ravilha que possui poderes extraordinários, 
tida como a heroína mais forte do mundo. 
Em 1984, a Mulher-Maravilha está diante de 
um perigo mortal, enfrentando uma enorme 
conspiração de Maxwell Lord, que diz po-
der realizar os desejos das pessoas, e uma 
adversária misteriosa, a Mulher-Leopardo. 
Será que a Mulher-Maravilha consegue im-
pedir um colapso mundial sozinha?”

Direção: Patty Jenkins
Distribuição: Warner Bros. Pictures 
Duração: 151 min.

Labirinto
	 Leve	a	tarturuga	até	a	flor!

Malala, a menina que queria 
ir para a escola

Malala Yousafzai quase perdeu a vida por 
querer ir para a escola. Ela nasceu no vale do 
Swat, no Paquistão. Quando tinha dez anos 
viu sua cidade ser controlada por um grupo 
extremista chamado Talibã. Armados, eles 
vigiavam o vale noite e dia, e impuseram mui-
tas regras. Proibiram a música e a dança, ba-
niram as mulheres das ruas e determinaram 
que somente os meninos poderiam estudar.

Editora : Companhia das Letrinhas; 
Idioma:  Português
Capa comum: 96 páginas

 Você, como aluno, também pode contribuir para que as aulas sejam mais gostosas, legais e bacanas? Como?
Se liga aí em três mega dicas:

Milton dos Santos é professor, 
contador de histórias, voluntário em 

Libras e Youtuber.

Se joga
Quando	seu	professor	propor	uma	atividade	seja	ela	qual	for,	não	fique	comendo	mosca	
ou com a cabeça na lua. Retorne para a terra e de pé no chão envolva-se na aula. Faça 
perguntas, conte o que já sabe sobre o assunto, pesquise mais sobre aquilo que o profes-
sor está te dizendo. Não seja vaquinha de presépio e nem Maria vai com as outras. Antes, 
lembre-se	de	que	seu	professor	está	ali	para	te	ajudar.	Assim,	permita	que	ele	faça	isso!	
Preste	atenção	e	participe!

Se integre
Na	sala	de	aula,	algumas	atividades	são	feitas	em	parcerias.	Não	seja	chato!	Não	seja	pre-
guiçoso!	Muito	menos,	folgado!	Aceite	as	parcerias!	Contribua	com	aquilo	que	você	faz	de	
melhor e permita que seus colegas de grupo também o ajude. Nas maiores parcerias é que 
acontecem	as	melhores	aprendizagens!

Brother,	se	fizer	assim,	você	vai	curtir	muito	ir	à	escola!

A professor diz na classe:
Vamos lá crianças, se 
numa mão tenho 6 maçãs 
e na outra tenho quatro. O 
que eu tenho?
Joãozinho responde com 
rapidez: 
- Umas mãos enormes, 
professora.

Era uma vez um homem 
tão pequeno que se sentou 
numa moeda no chão e os 
pés	ficaram	pendurados.

 
Dois mosquitos estão numa 
moto e um deles vai agita-
do por todo o caminho. O 
outro pergunta:
- O que aconteceu mosqui-
to?
- Nada, mas parece que 
uma mosca entrou no meu 
olho.
 

A mãe pergunta para seu 
filho:
-  Cadê a maçã que estava 
aqui na mesa?
Seu	filho	responde:
- Dei para um menino fa-
minto.
A mãe pergunta:
-  Quem era esse menino?
E o garoto diz.
- Eu, mamãe.

Mãe, no colégio me deram 
o apelido de “distraído”.
Joãozinho, já é a segun-
da vez que isso acontece, 
você mora na casa do lado.
 

Era uma criança tão alta, 
mas tão alta, que tomou 
um iogurte, e quando che-
gou ao estômago, já estava 
vencido.

Se apegue 
Mano, seu professor é o cara mais genial que você tem perto de você. Além disso, ele tam-
bém é um ser humano. Assim como você, ele gosta de elogio, de ouvir um bom dia, com 
licença,	obrigado,	enfim,	gosta	de	ser	bem	tratado.	Esse	cara,	é	talvez,	neste	momento,	
aquele quer ver você se sair muito bem na vida. Assim, dê uma chance a ele. Se você abrir 
as	portas	da	mente	e	do	coração	você	descobrirá	nele	um	excelente	parceiro!

Em live, secretária 
defende vacina antes para 

servidores da Educação
A live foi realizada nesta 

terça-feira (23) pela Se-
cretaria de Educação em 
parceria com a Secretaria 
da Saúde e mais de 2,2 
mil pessoas participaram, 
entre professores, gestores 
e internautas.

O Prefeito Edinho Araújo 
e a Secretária de Educação 
Fabiana Zanquetta também 
participaram do encontro vir-
tual. Fabiana destacou sobre 
a necessidade da vacina e 
sobre o empenho para que 
as aulas sejam realizadas da 
maneira mais segura para 
todos.

“Sou uma grande defen-
sora da vacinação, não só 
para os professores, mas 
para toda a comunidade 
escolar. Já iniciamos as tra-
tativas com a Secretaria de 
Saúde e esperamos que em 
breve tenhamos novidades 

sobre este assunto”, afirmou 
a Secretária de Educação.

O tema foi “Saúde Mental 
em tempos de pandemia” 
e teve como palestrantes 
as médicas Simone Secco 
(Gerente de Saúde Mental 
da Atenção Básica) e Milena 
Mazzeti (Psiquiatra – Infância 
e Adolescência). O tema abriu 
o leque sobre a importância 
da saúde mental tanto nos 
alunos e familiares, quanto 
dos professores e profissio-
nais da educação.

Para assistir a live na ínte-
gra, acesse o link no Youtube.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Secretária Fabiana 
Zanquetta defendeu 
vacinação antes para 
professores da rede 
municipal
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VOLTA ÀS AULAS PERIGO
Sindicato denuncia 

surto de Covid entre 
professores de Ipiguá

O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Rio 
Preto e Região questionou a 
Administração de Ipiguá refe-
rente aos professores da Rede 
Municipal, onde estaria com-
provado que cinco professores 
positivaram para Covid-19.

De acordo com o Sindicato, 
várias denúncias foram feitas 
pelos próprios servidores que 
estão preocupados em serem 
contaminados no local de 
trabalho. Os professores positi-
vados são todos da EMEF Pro-
fessora Lucimara Pazianoto e 
teriam outros casos suspeitos.

Foi publicado um decreto 
municipal que dispõe sobre a 
suspensão de todas as ativi-
dades presenciais de ensino 
de Ipiguá no mês de fevereiro, 
no entanto, ainda de acordo 
com o Sindicato, a Adminis-
tração Municipal, mesmo 
assim, obrigou os professores 
e funcionários a estarem pre-
sencialmente nas unidades 
escolares durante todo o mês.

O Sindicato encaminhou 
um ofício para o Prefeito Efrain 
Garcia Lopes questionando a 
situação e a resposta, segun-
do o Sindicato, foram vazias 
e sem efetividade no que diz 
respeito aos questionamentos.

Sanny Lima Braga, Pre-

sidente do Sindicato, disse 
que está preocupada com um 
possível surto. “Esperamos que 
a Administração libere os edu-
cadores das atividades presen-
ciais nas escolas enquanto os 
mesmos não forem imunizados 
contra a Covid”.

Entramos em contato, por 
telefone, com o Prefeito de 
Ipiguá, e o mesmo disse que 
segue o Plano SP.

Na site oficial da Prefeitura 
de Ipiguá foi postado nesta 
quarta-feira que a Escola foi 
sanitizada nesta quarta-feira 
(24) com a legenda de que 
essa medida vem para pro-
mover maior segurança aos 
professores e aos funcionários, 
que mesmo com ensino a 
distância, estão trabalhando 
fisicamente na escola.

Andressa ZAFALON Divulgação

RIO PRETO

A Unesp e a Funda-
ção Vunesp informaram 
por meio de nota que a 
aplicação da segunda 
fase do Vestibular Unesp 
2021 será adiada. A 
prova estava marcada 
para ser realizada neste 
sábado (28). Em Rio 
Preto, 2.071 candidatos 
se classificaram para esta 
etapa e teriam direito de 
fazer a prova.

Segundo a universi-
dade, o motivo do adia-
mento foi às dificuldades 
geradas pelo agravamen-
to da pandemia, com ci-
dades impossibilitadas de 
aplicarem a prova. A nova 
data da prova será divul-
gada oportunamente.

A Unesp ainda infor-
mou que ficam manti-
das as datas das provas 
de habilidades para os 
cursos de Arquitetura 
e Urbanismo, Artes Vi-
suais e Design (FAAC/
Bauru) e Artes Cênicas, 
Arte-Teatro, Artes Visuais, 
Música Bacharelado e 
Música Licenciatura (IA/
São Paulo), conforme o 
calendário do Manual do 
Candidato.

Vestibular da 
Unesp no sábado 
é suspenso para 
2.071 candidatos
Vinicius LIMA

Vestibular da Unesp em 
Rio Preto tem cerca de 
dois mil candidatos na 
segunda fase

Divulgação
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DECISÃO
CONTRATADA: L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 
MÃO DE OBRA EIRELI
CONTRATO PRE/0114/20
Considerando que até o momento não foram sanados todos 
os apontamentos referentes à 1ª NOTIFICAÇÃO, visto que 
ainda existem pendências referentes aos uniformes e docu-
mentações dos colaboradores; DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 
do instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, 
e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em 
rescisão contratual e penalidades administrativas. Com fun-
damento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, 
item 6.2, II do contrato, aplico-lhe ao descumprimento con-
tratual, multa de 20% do valor referente ao descumprimento 
das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para apresentar defesa ou sanar todas as pen-
dências. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
ERRATA
Publicação do dia 23.02.2021 ref. ATA Nº 0157/21
Onde se lê: Pregão Eletrônico nº5015/21
Leia-se: Pregão Eletrônico nº15/21
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
ATA Nº 0162/21
CONTRATADA: MARCELO DOS SANTOS CURTOLO
OBJETO: Fornecimento de carimbos - Valores Unitários - 
Item 01 - R$15,00; Item 02 – R$21,00; Item 03 – R$36,00; 
Item 04- R$55,00; Item 05 – R$14,90; Item 06 – R$100,00 - 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO

 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 035/2021 – Processo n.º 
1360/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de gêneros alimen-
tícios (frios e embutidos) para abastecimento do Corpo de 
Bombeiros e demais órgãos públicos. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento.
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que os valo-
res fi nais alcançados fi caram acima da estimativa do edital. 
Lucia Helena Antonio - pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 056/2021, PROCESSO 1541/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de lixeiras com pedal em 
atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 10/03/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 44/2021 Processo: 
1418/2021
Objeto: Aquisição de coletes a prova de balas para a Guarda 
Civil Municipal. Secretaria Municipal de Trânsito Transportes 
e Segurança
IMPUGNANTES: INBRATERRESTRE IND E COM DE MA-
TERIAIS DE SEGURANLA LTDA e COPLATEX IND E COM 
DE TECIDOS LTDA
Conclui-se pelo não provimento das impugnações lançadas. 
Fica mantido os termos atuais do processo licitatório. Maria-
na Correa Pedroso Fernandes- pregoeira
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 553/2020 – Processo 
14.164/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de formula pediá-
trica e dieta liquida para atender ações judiciais. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com 
início dia 15/01/2021, sendo declarada vencedora a seguinte 
empresa nos respectivos itens: NULTRA SAUDE PRODU-
TOS NATURAIS LTDA (itens 1 e 2). Houve manifestação de 
intenção de recurso pela empresa AMC SAÚDE COMER-

CIAL HOSPITALAR EIRELI ME. A empresa NULTRA SAU-
DE PRODUTOS NATURAIS LTDA apresentou suas contra 
razões. A pregoeira, acatando o parecer técnico da Secreta-
ria requisitante, manteve a decisão prolatada na sessão do 
Pregão. O processo foi encaminhado ao Sr. Secretário Muni-
cipal de Saúde que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando 
provimento ao recurso. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
ADJUDICO os itens do Pregão à empresa NULTRA SAUDE 
PRODUTOS NATURAIS LTDA (itens 1 e 2), conforme pro-
postas declaradas vencedoras e HOMOLOGO este procedi-
mento licitatório por não vislumbrar qualquer irregularidade. 
Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de Saúde. O inteiro 
teor encontra-se a disposição dos interessados no Portal de 
Compras e nos autos do processo.

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

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
004/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: Verocheque Refeições Ltda
OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de administração e gerenciamento de 
Cartão Alimentação e Cartão Refeição, através de documen-
to de legitimação eletrônico/magnético dotado de tecnologia 
apropriada e de documento de legitimação destinado exclu-
sivamente para a aquisição de gêneros alimentícios e tam-
bém destinados ao pagamento de refeições em restaurantes 
e estabelecimentos correlatados, para serem utilizados pelos 
servidores da EMURB, junto à rede credenciada de estabe-
lecimentos comerciais, conforme especifi cações no Projeto 
Básico - Anexo I..
TAXA ADMINISTRAÇÃO: -6,57%
CUSTO DE EMISSÃO: R$ 0,00 por cartão
CUSTO DE REMISSÃO: R$ 0,00 em caso de perda, roubo 
ou extravio.
VALOR ANUAL ESTIMADO: R$ 1.605.355,00 (Um milhão, 
seiscentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) 
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será por mais 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 012/2.014; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 10 de fevereiro de 2021.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

DECRETO Nº 18.839
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384, de 19 de 
dezembro de 2020;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.373.251,56 
(Três milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e cin-
quenta e um reais e cinquenta e seis centavos), para reforço 
das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 436 R$ 1.373.251,56
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.30.02 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 440 R$ 2.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arreca-
dação na rubrica de receita 337 no exercício de 2021, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 8.200.395,00 
(Oito milhões, duzentos mil e trezentos e noventa e cinco 
reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir 

descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 132 R$ 9.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2017.3390.36.02 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 13 R$ 5.600,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2043.3390.36.02 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 128 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2053.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 544 R$ 60.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.01 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 139 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2017.3350.43.02 – Subvenções sociais
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 515 R$ 3.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.02 – Subvenções sociais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 229 R$ 12.000,00
Programa 11 – Fomento ao emprego
21.001.11.334.0011.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica

VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 366 R$ 8.000.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.006.12.361.0013.2001.3190.11.02 – Vencimentos e van-
tagens fi xas pessoal civil
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLI-
TICAS PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIENCIA, 
RAÇA E ETNIA
Ficha 600 R$ 9.295,00
Programa 13 – Ensino municipal
20.001.08.244.0012.2007.4450.42.01 – Auxílios
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 3º decorrem das anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 451 R$ 9.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2017.3390.32.02 – Material, bem ou 
serviço para distribuição gratuita
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 481 R$ 5.600,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2043.3390.32.02 – Material, bem ou 
serviço para distribuição gratuita
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 124 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2053.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 138 R$ 60.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2017.3350.43.01 – Subvenções sociais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 233 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2017.3390.40.02 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Ficha 235 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2043.3390.40.02 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 382 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2053.4490.51.02 – Obras e instatala-
ções
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 399 R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social
04.002.08.244.0003.2053.3390.93.02 – Indenizações e 
restituições
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 627 R$ 12.000,00
Programa 11 – Fomento ao emprego
21.001.11.334.0011.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 533 R$ 8.000.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.006.12.361.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e van-
tagens fi xas pessoal civil
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLI-
TICAS PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIENCIA, 
RAÇA E ETNIA
Ficha 582 R$ 9.295,00
Programa 12 – Políticas de gênero, participação e inclusão 
social
20.001.08.244.0012.2007.3350.43.01 – Subvenções sociais
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 24 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
04/2021 – PROCESSO SICOM 317/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
com fornecimento de materiais para correção do fator de 
potência em alta tensão (classe 15kV) do PTG 04 Borá.
Sessão pública realizada on line no dia 17.02.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora CAPACITECH SERVICE 
DRIVES RIBEIRÃO PRETO LTDA ME para o item. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
04/2021 – PROCESSO SICOM 317/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 23.02.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
06/2021 – PROCESSO SICOM 325/2021
Objeto: Aquisição de cabos elétricos para reposição no 
almoxarifado do SeMAE.
Fica designado o dia 03.03.2021, às 09:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 24.02.2021 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
S. J. Rio Preto 24.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O INSTITU-
TO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 01 CAIXA DE SOM - LJAUDIO  (PATRIMÔNIO: 
254019) E 01 MICROFONE COM FIO – JWL (PATRIMÔ-
NIO: 254429). PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADO A 
POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA 
CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA 
DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2019 
E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, SENDO QUE O CE-
DENTE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, REQUERER A 
DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA: 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A COMUNI-
DADE SÓ POR HOJE.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 01 TELEVISOR LED 50” – SAMSUNG (PA-
TRIMÔNIO: 254164); 02 VENTILADORES OSCILANTE DE 
PAREDE–VENTISOL (PATRIMÔNIOS: 254248 E 254249) E 
01 BEBEDOURO DE ÁGUA ELÉTRICO PARA GALÃO DE 
20 LITROS – LIBELL (PATRIMÔNIO: 254647). PARA SEU 
USO EXCLUSIVO, VEDADO A POSSIBILIDADE DE EM-
PRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE 
A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.

PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2018 
E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, SENDO QUE O CE-
DENTE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, REQUERER A 
DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
DATA DA ASSINATURA: 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A COMUNI-
DADE SÓ POR HOJE.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 02 TABLET ESPECIAL - SAMSUNG (PATRI-
MÔNIOS: 254305 E 254306). PARA SEU USO EXCLUSIVO, 
VEDADO A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCA-
ÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRA-
TUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17/2017 
E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, SENDO QUE O CE-
DENTE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, REQUERER A 
DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA: 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

Extrato de portaria n°005/2019 GCM de 13 de feverei-
ro de 2021 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 
005/2019: onde averiguou-se eventual ilegalidade na con-
duta dos Guardas Civis Municipais: Bruno Domingos da 
Costa; Timóteo Ferreira dos Santos; Luis Ricardo de Oliveira 
Candido e Diego Fernando Alves e decidiu-se pelo ARQUI-
VAMENTO deste,  com base no art. 263, combinado com o 
artigo 232, parágrafo único ambos da Lei Complementar 05 
de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGE-
DORIA/GCM

Extrato de portaria n°005/2020-GCM de 22 de maio de 
2020: REF. Substituição dos membros da comissão de Sindi-
cância Administrativa n°005/2020 CGCM/SMTTS- Presidente 
João Roberto de Oliveira, secretário Osvaldir 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

Extrato de portaria n°006/2020-GCM de 21 de maio de 
2020: REF. Substituição dos membros da comissão de Sindi-
cância Administrativa n°006/2020 CGCM/SMTTS- Presidente 
João Roberto de Oliveira, 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

Extrato de portaria n°009/2020-GCM de 08 de julho de 
2020: REF. Substituição dos membros da comissão de 
Sindicância Administrativa n°011/2020 CGCM/SMTTS- Pre-
sidente João Roberto de Oliveira Lima, secretário Oswaldir 
Fialho de Brito 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°011/2020-GCM de 28 de julho de 
2020: REF. Substituição dos membros da comissão de Sindi-
cância Administrativa n°011/2020 CGCM/SMTTS- Presidente 
João Roberto de Oliveira, 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

Extrato de portaria n°012/2020-GCM de 29 de julho de 
2020: REF. Substituição dos membros da comissão de Sindi-
cância Administrativa n°012/2020 CGCM/SMTTS- Presidente 
João Roberto de Oliveira, 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

Extrato de portaria n°014/2020-GCM de 4 de agosto de 
2020: REF. Substituição dos membros da comissão de Sindi-
cância Administrativa n°033/2019 CGCM/SMTTS- Presidente 
João Roberto de Oliveira, 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

  
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 001/2021, Processo nº 
799/2021 objetivando a contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, higienização, limpeza e recargas de gás em 
aparelhos condicionadores de ar da Empro Tecnologia e In-
formação, conforme especifi cação técnica contida no Anexo 
I, deste Edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 09/03/2021, 
as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e 
demais informações encontram-se à disposição dos interes-
sados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 24 
de fevereiro de 2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MARÍLIA
FORO DE MARÍLIA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Setembrino Cardoso Maciel 20, ., Fragata - CEP 17501-310, Fone:
(14)3414-1733, Marilia-SP - E-mail: mariliafaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003584-74.2015.8.26.0344
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Servidão
Requerente: Triângulo Mineiro Transmissora S/A
Requerido: Espólio de Raimundo Alves da Costa e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS.
PROCESSO Nº 1003584-74.2015.8.26.0344

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda Pública, do Foro de Marília, Estado de São
Paulo, Dr(a). WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento que, por este Juízo e
Secretaria, tramita o processo n°. 1003584-74.2015.8.26.0344, Ação de Constituição de Servidão
Administrativa, que TRIÂNGULO MINEIRO TRANSMISSORA S.A move em face de Espólio
De Raimundo Alves da Costa, tendo, como procuradores, o Dr. Marcos Edmar Ramos Alvares da
Silva (OAB/MG 110856), o Dr. Cristiano Amaro Rodrigues (OAB/MG 84.933), o Dr. David
Antunes David (OAB/MG 84.928) e, por este meio, INTIMA TERCEIROS INTERESSADOS de
que foi autorizado o levantamento da quantia de RS 18.140,60 (dezoito mil, cento e quarenta reais
e sessenta centavos) preço ofertado a título de indenização pela constituição de servidão
administrativa no imóvel pertencente aos Réus - área de terras com 1,5433 ha (um hectare e
cinquenta e quatro ares e trinta e três centiares), parte de um todo maior, situada no imóvel rural
denominado Sitio Santa Nilda I, matriculado sob a transcrição n°. 13707, do Cartório de Registro
de Imóveis de Rosália/SP, nos termos do artigo 34 do DecretoLei n 3.365/41. Para que chegue ao
conhecimento de interessados e não se possa, futuramente, alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital, que será publicado e afixado, na forma da lei. . NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Marilia, aos 03 de fevereiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Editais de
CONVOCAÇÃO

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
LEILÕES

Eu, MARCIA HIROSE, brasileira, portadora RG nº 15411081SSP/SP, residente na R. 

Benjamin Constant, nº 3665, Vila Imperial, CEP 15015-600, São José do Rio Preto/SP., 

declaro para os devidos fins que perdi/extraviei a Certidão de Tempo de Serviço (CTS) 

nº 38/07 – Processo nº 1049/0079/07, expedido pela Diretoria de Ensino de São José 

do Rio Preto, conforme Declaração expedida pela Polícia Civil, razão pela qual estou 

solicitando a 2ª via. Me comprometo a inutilizar o documento anteriormente expedido 

caso venha a ser localizado. 

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65 

Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data: 20.01.2021. Horário: 12 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Presidente: Waldemar Verdi Junior; e Secretário: Marcio Anisio Haddad. Deliberações: a criação e instalação de 4 
Comitês, denominados: (a) Comitê de Finanças, Auditoria e Risco; (b) Comitê de Pessoas; (c) Comitê de Inovação e 
Transformação Digital; e (d) Comitê de Integridade e Conduta Ética. Foram eleitos os seguintes membros para compor cada 
um dos referidos Comitês, pelo prazo de 2 anos, contados da presente data: (a) Comitê de Finanças, Auditoria e Risco: 1) 
Marcio Anisio Haddad, designado líder; 2) Roberto Oliveira de Lima; 3) Milton Jorge de Miranda Hage; (b) Comitê de 
Inovação e Transformação Digital: 1) Roberto Oliveira de Lima, designado líder; 2) Giuliano Finimundi Verdi; (c) Comitê de 
Pessoas: 1) Giuliano Finimundi Verdi, designado líder; 2) Flávio Lopes Ferraz; e (d) Comitê de Integridade e Conduta Ética: 
1) Carlos Antonio de Agostino Junior, designado como líder; 2) Tarcisio Adamek Grosso; 3) Ricardo Gazzi; 4) Bruno Raphael 
Okada Balli. Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os Regimentos Internos dos Comitês ora criados, cujas cópias 
se encontram arquivadas na sede da Companhia. Registro Jucesp nº 100.779/21-9, em sessão de 18/02/2021.

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

Data: 31.12.2020. Horário: 16 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15.013-000, 
São José do Rio Preto/SP. Presença: reuniram-se a totalidade dos membros que compõem o Conselho de Administra-
ção. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. Deliberações: (1) a retifi cação 
da redação da ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 03.01.2019, registrada na JU-
CESP em 29/01/2019 sob o nº 57.503/19-9, com o fi m de constar apenas as especifi cações dos imóveis, sem a indica-
ção dos valores dos respectivos bens; (2) a autorização dos membros do Conselho de Administração para que a Compa-
nhia, por intermédio de sua Diretoria, possa prestar fi anças, avais e outras garantias para suas controladas, coligadas, 
subsidiárias e demais empresas em que participa, direta ou indiretamente, como sócia ou acionista, no valor equivalen-
te a até R$ 100.000.000,00 cada uma. As garantias aqui mencionadas deverão ser constituídas até 31/12/2021 e terão 
seus prazos especifi cados nos respectivos instrumentos. Registro JUCESP nº. 96.591/21-3, em sessão de 15.02.2021.

Edital de Convocação para Assembleia de Fundação

ASSOCIAÇÃO AMIGOS SOLIDÁRIOS DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO/SP

Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de 
Fundação da Associação Amigos Solidários de São José do 
Rio Preto/SP a comparecerem no dia 15 de março de 2021, 
às 18horas, à Avenida México, nº 410, Jardim América, na 
cidade de São José do Rio Preto/SP, CEP 15055-340, para 
participarem da mesma, na qualidade de sócio fundador, 
ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto 
social e eleitos os membros do Conselho de Administração, 
do Conselho Fiscal e da Diretoria.
  São José do Rio Preto, 24 de fevereiro de 
2021.
Pela Comissão Organizadora 
PAULO HENRIQUE GONÇALVES JARDIM 
CPF 338.699.728-74 – RG 42.886.129-5

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 

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

1. RAFAEL HENRIQUE BARBOSA e NICOLE DONE-
GA, sendo ELE fi lho de CRISTINA BARBOSA e ELA fi lha de 
ANDERSON DONEGA e de ANDREIA DE JESUS ALMEIDA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 24/02/2021.
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Roberto
 Toledo

SÓ TEM UMA EXPLICAÇÃO PARA TUDO QUE ESTÁ ACONTECENDO: 
O MUNDO ACABOU EM 2019, E NÓS SOMOS A GALERA QUE NÃO 

FOI PRO CÉU. Sorria, beba muita água e seja felizVAVINA JÁ. O AUSTA hos-
pital conquista o selo Covid 
Free, em reconhecimento por 
boas práticas preventivas para 
enfrentamento do Coronavírus.

GUILHERME PEDROSO ga-
nhou um oba-oba dos amigos 
mais íntimos para comemorar 
seu aniversário, anteontem.

MARIA CRISTINA Dalul e 
familiares convidam para a 
Missa de 7º Dia de sua mãe a 
empresária Neuza Dalul, nesta 
quinta-feira, dia 25, às 19h30, 
celebrada pelo padre Sílvio 
Roberto na Paróquia Menino 
Jesus de Praga.

NILTON CARLOS Spinola 
Machado, requisitado cardio-
logista, foi aniversariante de 
quarta-feira passada. Aquele 
abraço!

NESTA QUINTA, o Espa-
ço Cultural Iguatemi recebe 
uma nova mostra de artes. A 
exposição O mundo natural e 
a forma humana: o belo que 
transcende! tem obras assi-
nadas pelo cirurgião plástico e 
artista plástico Rodrigo Motta, 
com curadoria de Katia Pen-
teado Casemiro e cenografi a 
de Lígia Aydar. A visitação é 
gratuita e as obras fi cam ex-
postas no local – piso superior 
do shopping – até o dia 24 de 
março.

A PANDEMIA trouxe vários 
desafi os para o comércio. Um 
deles foi o crescimento acele-
rado das vendas pela internet 
e a necessidade de se ter um 
e-commerce. Para contribuir 
com isso e fomentar o e-com-
merce junto aos lojistas, o 
Plaza Avenida Shopping fir-
mou parceria com a Open365, 
plataforma que oferece aos 
empresários uma completa 
loja virtual. Dessa forma, os 
lojistas agora podem contar 
com sites personalizados que 
certamente irão facilitar a vida 
dos consumidores.

MUDANÇA. O Açai da Praia, 
após sete anos, está deixando 
o prédio da agitada avenida 
Andaló, e será reinaugurada 
em uma residência na rua XV 
de Novembro, onde funcionava 
o bonito restaurante Annjur. 

ASÈ FESTIVAL. Com o au-
xílio da Lei Aldir Blanc e como 
manda a temporada pandêmi-
ca o evento irá celebrar a arte, 
a cultura e a ancestralidade 
negra mais a cultura popular, 
indígena e LGBTQIA+, econo-
mia criativa, artes plásticas no 
formato online de 31 de março 
a 11 de abril. Beta Cunha e Ja-
queline Cardoso no comando.

 CARRO ELÉTRICO “Mini” 
com única porta frontal ganha-
rá rua ainda esse ano.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Só pra começar bem. Se acontecer o que o colunista ficou 

sabendo, Rodrigo Maia não vai deixar o DEM. Podem escrever. 
Posso perguntar? Quem tem uma viagem marcada de hoje para 
amanhã, em ônibus leito da LEVARE, no horário da meia noite, 
pode ou não viajar? A resposta é sim. O que o LOOKDOWN 
determinado ontem, pelo governador João Dória para as 645 
cidades do estado de São Paulo (das 23h às 5h), restringe 
fundamentalmente a circulação de aglomerações e em eventos 
clandestinos, reuniões sociais e funcionamento irregular de 
serviços não essenciais. Ficar em casa é lei, mas vai dar pra 
respirar! Jardim da infância. O pessoal da Educação pública 
está em polvorosa. O secretário estadual Rossieli Soares insiste, 
a exemplo do que já acontece em quase todos os países do mun-
do, na retomada das aulas presenciais. A secretária municipal 
Fabiana Zanqueta segue na mesma toada. Já os professores 
das redes, liderados pelos seis sindicatos, insistem que devem 
voltar para as salas de aula de corpo presente apenas após a 
vacinação. Só não se lembram que, se for assim, as crianças 
ficarão mais um ano longe do convívio escolar. Para alguém de 
10 anos, passar dois anos com esse prejuízo é como um sujeito 
de 40 anos ficar 10 anos trancado em casa. É ou não é? Varre, 
varre vassourinha! Mal começou o ano legislativo e mesmo com 
o coronavírus grassando pela cidade, peças no tabuleiro polí-
tico já começaram a ser movimentadas para 2022. Pouca gente 
se deu conta, mas o baile no salão dos partidos já começou e 
a dança entre os postulantes já está nos flertes. Só é preciso 
cuidado para não terminar com a vassoura na mão, como os 
bailinhos infantis de antigamente. Prepare-se pra não morrer na 
praia. A ACIRP realiza nesta quinta feira, de forma online, à partir 
das 8h30, seu Seminário de Empreendedorismo e Inovação para 
todos os seus sócios. Trata-se de um dos maiores eventos de 
capacitação da entidade e que tem como meta não deixar os 
empreendedores sufocados durante a pandemia. O evento é VIP 
e totalmente sem custo para associados Acirp! Ponto e basta!

Mais um “Niver”
A estimada matriarca Ghalie 
Cury comemorou ontem, dia 
24 de fevereiro, mais um 
aniversário com muita saúde, 
bem vividos, ao lado dos 
familiares. Ela é mamãe do 
médico Nadim Cury, Provedor 
da Santa Casa de Rio Preto, 
e Presidente do Clube Monte 
Líbano. Parabéns, da coluna. 

Boda de Lã
O dentista Marcel De Jorge 
e Ariella Passetti De Jorge 
festejaram 7 anos de casados 
juntinhos dos filhos gêmeos 
Antonella e Benício, anteontem. 
Ariella ganhou uma linda jóia do 
maridão.

Clube de Campo
A Diretoria do Clube Monte Líbano, no comando 
do presidente Dr. Nadim Cury, manda avisar que a 
Academia do Clube de Campo está funcionando com 
os horários (uso obrigatório de máscara em todos 
os setores). Terça à Sexta-feira: das 6:00 às 10h e 
das 16h às 20 horas. Sábados: das 7:00 às 15h. 
Domingos e Feriados: das 7:00 às 13 horas.

Inovação 1
A edição 2021 do Seminário 
Acirp de Empreendedorismo 
e Inovação, um dos maiores 
eventos de capacitação da 
entidade e que acontece nesta 
quinta-feira, dia 25, a partir das 
8h30, vai abordar justamente 
esse ponto, tendo como meta 
transformar o negócio e elevar 
a visão dos empreendedores a 
um novo patamar, um passo a 
passo simples e eficiente para a 
implantação de culturas e atitudes 
que, na maioria das vezes, 
não demandam investimento 
f inanceiro, mas, sim, suas 
horas e sua determinação para 
pensar “fora da caixa”, buscar 
conhecimento e não ser engolido 
pelos que já estão na frente.

Fique por Dentro
A Escola Arcca, de Rio Preto, 
inicia, nesta sexta-feira, dia 
26, a programação do Festival 
Ginga: Histórias que o corpo 
conta, que busca divulgar 
a Capoeira Angola e outras 
tradições da cultura popular 
por meio de atividades virtuais 
e presenciais, respeitando 
os protocolos sanitários de 
combate à covid-19. O evento 
busca evidenciar os aspectos 
ancestral, cultural, social e 
político da Capoeira Angola.

henriforne@gmail.com

Inovação 2
Este ano, o evento será 
completamente online por 
conta da pandemia. Mas, 
não menos inovador e com 
conteúdo rico e essencial aos 
negócios de todos os tamanhos 
e aos empreendedores e futuros 
empreendedores de todos os 
portes. “Os clientes sumiram, 
e agora? Não estou vendendo! 
Alguém está roubando a minha 
venda?”. Essas perguntas mais 
corriqueiras, dentre outras 
tantas, serão abordadas em 
três palestras sensacionais com 
Martha Gabriel, Mayra Castro e 
Ricardo Basaglia. 

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Fórum de Mulheres
Duas noites inspiradoras para 
falar de temas importantes ao 
universo feminino como saúde, 
liderança e superação. Este é o 
objetivo do 2º Fórum Mulheres 
Tecnológicas Empreendedoras 
que acontece dias 3 e 4 de 
março, a partir das 19h., com 
inscrições gratuitas e realização 
da Associação dos Engenheiros, 
Arqui tetos e Agrônomos, 
CREA-SP  e MÚTUA-SP, para 
comemorar o Dia Internacional 
da Mulher. 

Reforma Incrível
A Influencer digital Ana Paula 
Castilho me convida para o 
encerramento na Reforma com 
a Ana, junto com todos seus 
parceiros, neste sesxta-feira, 
dia 26 de fevereiro, das 17h 
às 20 horas, no Condomínio 
Dahma 1. Obedecendo aos 
cuidados da saúde devido a 
pandemia Coronavírus. Merci 
pelo convite.

O noivado 
da médica 

Doramarcia 
Oliveira Cury e 
Danilo Ferreira 
Gomes. Tudo 
indica que o 

casamento será 
em outubro

Os tios da princesinha Olívia, o requisitado cirurgião 
plástico Renato J. Freitas e a Odonto Luciana 
Secches Freitas foram convidados para serem 

padrinhos de batismo da recém-nascida. Olívia é 
fi lha do anestesista Bruno Salvetti e da dentista 

Marina Secches Salvetti


