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Olímpia fecha parques e vai multar 
consumo de bebida alcoólica na rua

FASE VERMELHA
Divulgação

Caminhoneiro é preso após mulher 
pedir socorro pelas redes sociais

Um homem de 41 anos foi 
preso em flagrante após um 
pedido de socorro feito por uma 
mulher de 38 anos nas redes 
sociais. O caminhoneiro agredia 
sua esposa e mantinha a mulher 
em cárcere privado na cabine 
do caminhão. A abordagem foi 

realizada por volta das 17 horas 
desta quinta-feira (25), no Km 78 
da BR 153, em Bady Bassitt. Os 
policiais rodoviários receberam o 
pedido de ajuda através de vários 
compartilhamentos de prints das 
postagens que a mulher realizou 
nas redes sociais.   Pág.A4

Cabo da PM acusado 
de matar jovem a 

coronhadas vai a Júri
O cabo da Polícia Militar 

Milton Fernandes Junior de 42 
anos acusado de dar coronha-
das e matar o jovem Alexsander 
Menezes de 18 anos em se-
tembro de 2014 vai a júri po-
pular. A pronúncia foi publicada 
pela 5° Vara Criminal. Pág.A4Mulher publicou sinal nas redes Alexsander, a vítima

Covid já infectou 10% da 
população rio-pretense

PANDEMIA

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou ontem o ba-
lanço de casos de Covid-19 no 
município. Foram confirmados 
mais 275 casos, sendo 224 
diagnosticados por exame PCR e 
51 por teste sorológico. Com os 

novos casos, o coeficiente de in-
cidência chegou a 10.019 casos 
para cada 100 mil habitantes, 
o equivalente a 10% da popula-
ção de Rio Preto. No total, são 
46.156 casos , sendo 3.567 em 
profissionais da saúde. Pág.A5

Doria mantém 
região na fase 

laranja do Plano 
São Paulo

"Vá para sua 
casa", alerta carro 

da PM sobre 
toque de recolher 

O governo estadual decidiu-
manter a região de Rio Preto na 
fase laranja do Plano São Paulo, 
que define as fases de abertu-
ra das atividades econômicas.
A manutenção na fase laranja se 
deu por conta taxa de ocupação 
dos leitos de UTI exclusivos para 
Covid-19 no Departamento Re-
gional de Saúde 15, que engloba 
Rio Preto e mais 102 cidades, 
com índice em 72,1%.  Pág.A3

Uma Base Comunitária Móvel, 
adaptada com som, está sendo 
usada pela PM de Rio Preto 
para propagar uma mensagem 
de conscientização à população 
referente ao toque de recolher.
Uma das mensagens diz: “Ci-
dadão, previna-se! Respeite 
as restrições de mobilidade. A 
circulação é restrita das 23h 
às 5h. Vá para sua casa e evite 
aglomeração”.  Pág.A3FUTEBOL Mirassol faz jogo de abertura do Paulistão hoje às 

16h30 contra o São Bento de Sorocaba, fora de casa. Pág.A6

Procon vai fiscalizar 
filas dentro e fora de 
agências bancárias
O Procon de Rio Preto quer 

fiscalizar as filas de espera dentro 
e fora das agências de bancos e 
o tempo de espera dos clientes 
com auxílio da Fundação Procon 
de São Paulo.           Pág.A2

Todos os
aprovados em 
concurso serão 

chamados
A Prefeitura de Rio 

Preto emitiu um comu-
nicado nesta sexta-fei-
ra (26) afirmando que 
todos os aprovados no 
concurso da Educação 
em 2018 serão convo-
cados com a expectativa 
em exercício para a pos-
se a partir da próxima 
semana.  Pág.A2

Semae vai 
plantar 32 mil 

árvores na 
região da ETE

O prefeito Edinho 
Araújo e o superinten-
dente Nicanor Batista  
assinaram declaração 
de anuência com os pro-
prietários da Estância 
Marialva, localizada ao 
lado da ETE Rio Preto, 
para o plantio de 32 
mil mudas de árvores 
nativas nas margens do 
Córrego São Pedro e do 
rio Preto.      PágA2

Obras na 
ETA podem 

provocar falta 
de água

Por conta das obras de 
ampliação da Estação de 
Tratamento de Água está 
sendo preciso reduzir tem-
porariamente o volume de 
captação de água da Re-
presa Municipal, por isso 
até o dia 4 de março poderá 
ocorrer falta d’água em 14 
bairros da cidade. Pág.A2

Justiça suspende 
eleição do Conselho 

Deliberativo do América
O Tribunal de Justiça de São 

Paulo publicou um despacho 
nesta sexta-feira (26) suspen-
dendo as eleições do Conselho 
Deliberativo no América que 
seriam na segunda-feira. Pág.A6

Sonho para 
criar Região 

Metropolitana está 
próximo, diz prefeito

Pág. A3

Dornelas, diretor do Procon

Divulgação
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PRÓXIMA SEMANA

Prefeitura anuncia que todos os aprovados 
no concurso da Educação serão chamados
A Prefeitura de Rio Preto 

emitiu um comunicado nes-
ta sexta-feira (26) esclare-
cendo que os professores, 
coordenadores pedagógicos, 
diretores e supervisores que 
haviam entregado a docu-
mentação antes da suspen-
são das aulas presenciais 
e antes da Lei 173/2020, 
serão convocados com a 
expectativa em exercício para 
a posse a partir da próxima 
semana.

A convocação dos 113 
professores aprovados já 
havia sido informada no dia 
12 de fevereiro, porém, os 
especialistas (coordenado-
res, supervisores e diretores) 
tinham ficado de fora deste 

comunicado.
Como forma de buscar a 

isonomia, os especialistas 
começaram a pressionar o 
Executivo, alegando que eles 
faziam parte do mesmo edital, 
também tinham entregado 
a documentação no mesmo 
prazo e, por isso, teriam o 
mesmo direito.

São 15 coordenadores, 4 
diretores e 1 supervisor que 
se juntam aos 113 professo-
res. Todos aprovados no con-
curso da Educação de 2018 
e que seriam empossados em 
março de 2020, mas tiveram 
essa decisão interrompida por 
conta da pandemia.

Para Liliane Palotta, apro-
vada no concurso como coor-
denadora, é um sonho que se 
realiza. “Graças a Deus essa 
novela parece estar chegando 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

no fim e vocês (imprensa) 
foram essenciais. Consegui-
mos fazer valer nosso direito 
e  realizar o nosso sonho de 
assumir esse cargo”.

Bruno Ferreira é um dos 
113 professores aprovados 
e também se sente aliviado. 
“Depois de tanta cobrança a 
gente se sentiu aliviado com 
a declaração do Prefeito. Fi-
nalmente depois de um ano 
vamos poder exercer a nossa 
profissão”.

No início da semana o 
vereador João Paulo Rillo ar-
ticulou uma audiência pública 
virtual com o Promotor Carlos 
Romani e os especialistas não 
convocados. O Promotor as-
sumiu, por e-mail, que houve 
um diálogo pacífico com a 
Prefeitura, no que resultou 
na resolução desta situação. Prefeitura anuncia que todos os aprovados no concurso da Educação serão chamados

Arquivo DHOJE

MEIO AMBIENTE

Estância cede área e Semae plantará 
32 mil árvores na região da ETE

O prefeito Edinho Araújo 
e o superintendente Nicanor 
Batista Junior assinaram uma 
declaração de anuência com 
os proprietários da Estância 
Marialva, localizada ao lado 
da ETE Rio Preto, para o 
plantio de 32 mil mudas de 
árvores nativas nas margens 
do Córrego São Pedro e do 
rio Preto, que passam dentro 
da propriedade. O evento foi 
ontem à tarde.

O plantio em uma área de 
196 mil metros quadrados faz 
parte do Projeto Plantando 
Água, que visa a formação de 
corredores ecológicos e pre-
servação de recursos naturais 
em cumprimento ao Termo de 
Compromisso de Recuperação 
Ambiental – TCRA, em Áreas 
de Preservação Permanente 
- APPs, conforme legislação 
local.

Edinho elogiou a família An-
geloni, proprietária da empresa 
Riaço e da Estância Marialva, 
pela iniciativa de ceder a área 
para recuperação ambiental. 
“Iniciativas como essa servem 
de exemplo e estímulo para 
que demais proprietários rurais 
sigam o mesmo caminho.”

As 32 mil mudas serão do-
adas pela AES Tiête Energia, 
empresa parceira do Plantando 
Água. “O plantio, o controle de 
pragas e irrigação será feita 
pelo Semae”, informou Luiz 
Braga, assessor ambiental da 
autarquia. “A vantagem é que 
a propriedade onde será feito 
o plantio fica ao lado da ETE, 
possibilitando que a gente use 
a água de reuso.”

O Plantando Água, projeto 
que começou em 2016, já rea-
lizou o plantio de 20 mil mudas 
de espécies nativas na ETE e 
nas nascentes do rio Preto, 
numa parceria com a Polícia 

Militar Ambiental, Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e 
Cetesb. Atualmente, o Semae 
está realizando o mapeamento 
das nascentes do rio Preto para 
atuar na recuperação das APPs.

Para o superintendente 
do Semae, Nicanor Batista, a 
autarquia está criando um pul-
mão verde ao redor da ETE Rio 
Preto. “Estamos formando um 
belo recorte de floresta nativa 
no município de Rio Preto, recu-
perando nascentes e córregos. 
Teremos, em breve, uma área 
de um milhão de metros qua-

Da REDAÇÃO
Divulgação

ESPERA
Procon vai fiscalizar 

fila dentro e fora
 dos bancos

O Procon de Rio Preto quer 
fiscalizar as filas de espera 
dentro e fora das agências de 
bancos e o tempo de espera 
dos clientes. Em comunicado 
divulgado nesta semana, o ór-
gão informou que vai solicitar a 
fiscalização à Fundação Procon 
do Estado de São Paulo.

O diretor Procon de Rio 
Preto, Jean Dornelas, afir-
mou que vai se reunir com 
representantes do Procon-SP 
já nesta segunda-feira (1). 
“Temos uma lei municipal que 
limita o tempo de espera dos 
clientes em bancos e outra que 
determina regras de distancia-
mento nas filas e o que temos 
visto é que nenhuma das duas 
estão sendo seguidas aqui na 
cidade. Infelizmente, o Procon 
de Rio Preto não tem o poder 
de fiscalizar, por isso faremos 
essa solicitação à Fundação 
Procon”, afirmou.

A legislação prevê o tempo 
limite de espera de 15 minutos 
para atender clientes no caixa e 
de 30 minutos em vésperas de 
feriados. “Os bancos são insti-
tuições com lucros astronômi-
cos e têm condições de realizar 
investimentos para fazer as filas 

andarem de forma mais veloz, 
mesmo na pandemia, sem a 
necessidade do cliente ficar 
debaixo do sol esperando por 
um longo período”, comentou 
Dornelas.

Segundo o diretor, após a 
reunião sobre a fiscalização, 
os bancos deverão receber 
um aviso com o prazo para 
se adequarem. A multa por 
descumprimento da lei pode 
chegar até R$ 100 mil.

Por meio de nota, a Febra-
ban (Federação Brasileira dos 
Bancos) diz que os bancos 
associados investiram R$ 
24,6 bilhões desde 2019 
para atender melhor os seus 
clientes.  A Febraban ainda 
lembrou que os consumido-
res podem fazer transações 
bancárias sem a necessida-
de de recorrer às agências 
bancárias, como utilizar os 
terminais de autoatendimento 
ou as operações disponíveis 
por meio de aplicativos dos 
bancos nos celulares.

Se for inevitável ir às agên-
cias, o Febraban pede para os 
clientes comparecer em dias 
de menor movimento, como 
finais de mês e evitar o horário 
de almoço.

Vinicius LIMA 
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drados de floresta, ao lado da 
nossa estação de tratamento 
de esgoto..”

Participaram da cerimônia 
de assinatura da declaração 
de anuência os proprietários da 
Estância Marialva, Álvaro Ange-
loni Jr. e Carla Maria Angeloni, 
a secretária de Meio Ambiente, 
Kátia Regina Penteado, o se-
cretário de Agricultura, Pedro 
Pezzuto, o secretário de Comu-
nicação, Mário Soler, o chefe 
de Gabinete, Zeca Moreira e o 
capitação da Polícia Militar Am-
biental , Deivid Gabriel Mello.

Jean Dornelas, diretor do Procon de Rio Preto

SCHIMITT Balcão de Empregos vai atender 
distrito na próxima semana

A Secretaria do Trabalho e 
do Emprego, em parceria com 
a subprefeitura de Schmitt, 
vai levar o Balcão de Empre-
gos até o Distrito na próxima 
semana, terça e quarta-feira 
(2 e 3).

Os moradores que se in-
teressarem em cadastrar os 
currículos no sistema para, 
posteriormente, buscar va-
gas anunciadas, deverão 
comparecer à subprefeitura 

das 8h às 15h, munidos de 
documentos de identificação 
pessoal, comprovante de en-
dereço, carteira de trabalho 
e currículo.

Serão adotadas as me-
didas sanitárias para evitar 
aglomeração e contaminação 
pelo coronavírus.

Online - Pelo site riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos, 
o Balcão de Empregos está 
disponível ininterruptamen-
te e pode ser acessado via 

Da REDAÇÃO

Obras na ETA podem provocar falta de água até dia 4

Por conta das obras de 
ampliação da Estação de Tra-
tamento de Água – Palácio 
das Águas está sendo preciso 
reduzir temporariamente o vo-
lume de captação de água da 
Represa Municipal, por isso até 
o dia 4 de março poderá ocorrer 

falta d’água e baixas pressões 
nos sistemas atendidas pela 
Estação, das 14h às 19h.

Os bairros atingidos são: Boa 
Vista, Alto Rio Preto, Urano, Ma-
ceno, Diniz, Alto Alegre, Mansur 
Daud, São Judas, Redentora/
Centro (Vila Imperial), João Pau-
lo, Castelinho, Cidade Jardim, 
São Marcos e Higienópolis.

No bairro Eldorado e adja-
centes também estão tendo 
relatos de problemas com a 
água. Em relação a isso, o Se-
mae emitiu uma nota informan-
do que “está trabalhando de 
forma sistêmica nos processos 
de desobstrução das redes no 
Eldorado e entorno, tendo em 
vista o processo de carbonata-

ção identificados nas tubulações 
de abastecimento nesses locais. 
O serviço tem ocasionado algu-
mas paralisações esporádicas. A 
normalização do abastecimento 
de água em toda a região está 
prevista para o final da próxima 
semana. A melhora é progres-
siva, conforme já apontam os 
relatos dos moradores”.

Andressa ZAFALON

computadores, tabletes e 
smartphones conectados à 
internet.

O Balcão também realiza 
atendimento presencial no 
Poupatempo e na Prefeitura 
Regional Norte. Porém, é 
preciso fazer agendamento 
pelo site riopreto.sp.gov.br, 
em ‘Agendar Serviços’.

Serviços
Subprefeitura de Schmitt:
Rua São Bento, 295 – En-

genheiro Schmitt

Divulgação
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Carro da PM avisa 
sobre toque de recolher

Uma Base Comunitária 
Móvel, adaptada com som, 
está sendo usada pela PM de 
Rio Preto para propagar uma 
mensagem de conscientização 
à população referente ao toque 
de recolher.

Uma das mensagens diz 
“Cidadão, previna-se! Respeite 
as restrições de mobilidade. A 
circulação é restrita das 23h 
às 5h. Vá para sua casa e evite 

aglomeração”.
Em contato com a PM de 

Rio Preto, foi informado que 
esta é uma ordem do Governo 
Estadual, ou seja, foi orienta-
do para que todas as cidades 
do Estado de SP fizessem o 
comunicado através de carro 
de som.

O DHoje pediu mais deta-
lhes à Policia Estadual, no en-
tanto, até o fechamento desta 
matéria, eles ainda não tinham 
respondido o e-mail.

Andressa ZAFALON 

FASE VERMELHA

Doria mantém região de 
Rio Preto na fase laranja

O governo estadual decidiu, 
nesta sexta-feira (26), manter 
a região de Rio Preto na laranja 
do Plano São Paulo, que define 
as fases de abertura das ativi-
dades econômicas para conter 
o avanço da covid-19. Esta é 
a 23ª classificação do plano.

A manutenção na fase 
laranja se deu por conta taxa 
de ocupação dos leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) exclusivos para Covid-19 
no Departamento Regional de 
Saúde 15 (DRS 15), que se-
gundo o estado, o índice está 
em 72,1%.

Outros três critérios de ava-
liação, a DRS 15 obteve índice 
de fase amarela apenas no que 
analisa novos casos por 100 
mil habitantes, enquanto que 
as novas internações por 100 
mil habitantes e novas mortes 

por 100 mil habitantes mantive-
ram índices de fase laranja. Um 
quinto critério, o de oferta de 
leitos de UTI Covid a cada 100 
mil moradores, está com índice 
da fase verde. Veja abaixo todos 
os critérios avaliados pelo Plano 
São Paulo.

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

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

AUDIÊNCIA É HOJE

Pedro Roberto quer criar Parlamento 
da Regional Metropolitano

O secretário estadual de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi (PSDB) foi en-
carregado pelo governador 
João Dória (PSDB) para via-
bilizar a criação da Região 
Metropolitana de Rio Preto, 
que terá o projeto apresentado 
aos 35 prefeitos que integrarão 
o bloco. No âmbito regional a 
movimentação por espaços es-
tratégicos no desenvolvimento 
da proposta já começou.

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, vereador Pedro 
Roberto (Patriota), disse que 
apoia a a criação do Parla-
mento Regional Metropolitano, 
que integraria vereadores das 
35 cidades para discutir e en-
caminhar todas as propostas 
a serem implementadas na 
Região Metropolitana.

“Vejo com bons olhos, uma 
questão necessária pra região 
de Rio Preto, pra pensar real-
mente nesse crescimento e 
explorar as potencialidades de 
cada município, para trabalhar 
questões de forma coletiva, eu 
acho que isso é fundamental e 
eu pretendo liderar a questão 
do Parlamento Regional, é uma 
questão que eu já estou pen-
sando e estamos para definir o 
formato disso e tenho o maior 
interesse”, declarou.

A cooperação entre os 
parlamentares de cidades 
localizadas no entorno de Rio 
Preto já vem ocorrendo nos 
últimos anos, com diversas 
pautas e reivindicações ao 
governo do estado. “Acho que 
isso reforça o trabalho que já 
desenvolvemos com os municí-
pios vizinhos, já estávamos co-
brando a duplicação da rodovia 
Washington Luís de Cedral até 
Balsamo, já fiz visita a Mirassol 
pra tratar da questão do es-
goto, pois não adianta só Rio 
Preto tratar e já cobrei Cedral 
em problemas que ocorreram 

na cidade e poderiam estar 
afetando Rio Preto”, destacou 
Pedro Roberto.

Para o presidente do legis-
lativo rio-pretense a criação 
da Região Metropolitana for-
talece o trabalho desenvolvido 
em parceria com vereadores 
das cidades vizinhas, e abre 
portas em todas as esferas 
do governo. “Tem tudo haver, 
são situações que podem ser 
costuradas e com o espaço do 
Parlamento Regional a gente 
pode estar levando as deman-
das com mais respaldo para 
o governo do estado e até ao 
governo federal, que poderá 
contribuir com soluções pra 
questões importantes tanto 
para nós de Rio Preto como 
para as cidades do entorno”, 
concluiu.

O secretário Marco Vinholi 
(PSDB) será o responsável pela 
apresentação dos estudos rea-
lizados pela Fundação Seade, 
que recomenda a criação da 
Região Metropolitana, assim 
como a apresentação da nova 
divisão regional do estado.

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM) confirmou pre-
sença na audiência pública, 
que contará ainda com de-

Thiago PASSOS 

DAS 23H ÁS 5H

PLANO SP

Governador Doria anunciou ontem que Rio Preto
 continua na fase laranja
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Sonho próximo
Edinho Araújo (MDB, foto) disse que está entusiasmado com 

as tratativas com o objetivo de criar a Região Metropolitana de 
Rio Preto, um sonho, segundo ele, que se arrasta há muito 
tempo. Para ele, a audiência pública a ser promovida hoje, na 
Câmara, é um marco histórico, o pontapé inicial para o trâmite 
futuro do projeto na Assembleia Legislativa. Quando atuava como 
deputado estadual, o prefeito lembrou que formalizou, em 1993, 
a primeira proposta para a criação da Região Metropolitana, com 
o intuito de explorar as vocações e potencialidades da metró-
pole e das cidades adjacentes. “Passaram-se, desde então, 28 
anos, outras propostas similares vieram, mas não prosperaram. 
O sonho está cada vez mais próximo”, pontuou. 

Controlado 
O evento para debater a 

criação da Região Metropo-
litana será coordenado pelo 
tucano Marco Vinholi, se-
cretário do Desenvolvimento 
Econômico Regional do Esta-
do. Participa ainda do evento, 
Carlão Pignatari (PSDB), líder 
do governador na Assembleia, 
além dos deputados estaduais 
Itamar Borges (MDB) e os fe-
derais Geninho Zuliani (DEM) 
e Carlos Motta (PL). Devido 
à pandemia, o número de 
participantes será controlado. 

Lei Rouanet
Jandira Feghali (PCdoB-RJ, foto) apresentou projeto de de-

creto legislativo que suspende portaria da Secretaria Especial de 
Cultura, que estabeleceu metas para a análise das prestações de 
contas de projetos culturais aprovados com apoio da Lei Rouanet, 
pendentes de auditoria. A portaria publicada no ano passado, 
estabeleceu uma média diária de análise de seis e média men-
sal de 120 processos. A deputada federal afirma que a medida 
restringe a demanda de aprovações de projetos, que prejudica 
o setor cultural. “Impor um limite para análise de projetos é, no 
mínimo, desconhecer as necessidades do setor e a rotatividade 
no volume de propostas apresentadas”, criticou.

Diretório
O presidente municipal 

do Patriota, Ulisses Ramalho, 
informou que foi instituído o 
diretório do partido em Mi-
rassolândia, na última quar-
ta-feira. Geisebel Ferreira da 
Silva foi eleita para comandar 
a sigla naquela cidade. Rama-
lho diz que a sigla conta atu-
almente com 30 comissões 
provisórias na região de Rio 
Preto. A meta, diz ele, é criar 
diretórios em 117 cidades. 
“O objetivo é a expansão do 
Patriota na região”, frisou.

Mais sessão 
João Paulo Rillo (PSOL) 

apresentou projeto de reso-
lução propondo mais uma 
sessão semanal para ter mais 
tempo para os debates. Atual-
mente, o regimento interno da 
Casa determina uma sessão 
ordinária, às terças-feiras. A 
proposta do psolista defende 
mais uma, às quintas-feiras.  
Na justificativa, o vereador diz 
que o tempo de uma única 
sessão não é suficiente para 
debater assuntos “importan-
tes” em prol da população. 

Peleja 
Um grupo de vereadores 

de Araraquara, liderado pelo 
presidente estadual do Pa-
triota, Ovasco Resende, foi 
a Brasília buscar ajuda para 
dar suporte aos contamina-
dos por convid-19. Apesar 
de receber o grupo, o chefe 
de gabinete do Ministério da 
Saúde, Paulo César Ferreira 
Júnior, não deu certeza se vai 
liberar equipamentos para a 
cidade. Pediu cautela, sabe 
que não dá para abrigar todo 
mundo sob a mesma peleja. 

Avança 
Renato Pupo (PSDB) in-

formou que, a pedido do 
presidente da Comissão de 
Transporte da Câmara, Bruno 
Marinho (Patriota), manteve 
contato com secretário esta-
dual Marco Vinholi, que vem 
hoje à cidade, com o objetivo 
de fazer uma reunião virtual 
para debater a construção da 
terceira pista na rodovia Wa-
shington Luís, entre Rio Preto 
a Mirassol. “Creio que amanhã 
(hoje) dê para definir a data da 
reunião virtual”, frisou. 

Vergonha
O presidente da Câmara 

Federal, Arthur Lira (PP-AL), 
decidiu enviar a PEC das 
Prerrogativas para análise de 
uma como comissão especial. 
O plenário não chegou a um 
consenso ontem após 3h de 
debates. A criação do cole-
giado, com a indicação dos 
nomes dos integrantes, será 
definida segunda-feira. “É 
preciso ter limites na imunida-
de”, diz. A PEC ‘da vergonha’ 
dificulta a prisão de deputado 
malfeitor, dizem especialistas.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Sonho próximo

Base Móvel da PM está circulando a cidade desde ontem 
avisando com caixas de som sobre o toque de recolher

Divulgação

A Prefeitura de Olímpia 
publicou um decreto nesta 
sexta-feira (26) atualizando as 
determinações do Plano São 
Paulo. O município, que faz 
parte da região de Barretos, 
foi colocado na fase vermelha 
na última atualização, mas 
havia entrado com um pedido 
no Governo de São Paulo para 
subir de fase, após abrir cinco 
leitos na Santa Casa.

Com 78,9% de ocupação 
nos leitos de UTI da região, a 
Prefeitura esclarece no decreto 
que optou pelo fechamen-
to dos parques aquáticos. 
Também foram vetadas as 
seguintes atividades durante 
o período de vigência do de-
creto: ambulantes, esportes 
coletivos, eventos, conven-
ções, lojas de conveniência, 
moto-táxi e bares. As medidas 
entram em vigor a partir deste 
sábado (27).

A rede hoteleira da cidade 
poderá funcionar com ocupa-
ção máxima de 50%, disponi-
bilizando álcool gel  em todas 
as áreas. As academias podem 
funcionar por no máximo oito 
horas por dia, entre 6h e 22h, 
assim como barbearias e sa-
lões de beleza, que devem 
obrigatoriamente atender uma 
pessoa por vez.

A Prefeitura também in-
formou que pessoas que es-
tiverem consumindo bebidas 
alcoólicas em espaços públi-
cos poderão levar uma multa 
no valor de R$ 100. Em caso 
de reincidência, o valor da 
multa será dobrado. No caso 
de estabelecimentos que des-
respeitarem o decreto, a multa 
poderá ser de até 100 Ufesp 
(Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo), o equivalente a R$ 
2.909, com possibilidade do 
alvará ser suspenso em caso 
de reincidência.

Outras medidas estabele-
cidas no decreto podem ser 
conferidas no site oficial da 
Prefeitura de Olímpia.

Olímpia fecha 
parques e vai 

multar consumo 
de bebida 

alcoólica na rua
Vinicius LIMA 

putados federais e estaduais. 
Em função das medidas para 
conter a pandemia de CO-
VID-19 a audiência terá publico 
limitado em 89 lugares, todos 
reservados para autoridades e 
prefeitos que integram a Região 
Metropolitana.

A apresentação terá trans-
missão ao vivo pela TV Câmara 
e pelas redes sociais do legisla-
tivo rio-pretense, com retrans-
missão nos perfis oficiais da 
secretaria de Desenvolvimento 
Regional.

A população dos 35 muni-
cípios que integrarão a nova 
Região Metropolitana do es-
tado poderá apresentar suas 
sugestões através do e-mail 
audienciapublica@sdr.sp.gov.
br, até 7 de março de 2021.

A criação do Parlamento 
Regional Metropolitano pode 
ser apresentada na Câmara 
de Rio Preto ou em qualquer 
casa legislativa que integre 
a Região Metropolitana logo 
após a aprovação do projeto 
na Assembleia Legislativa. Os 
integrantes do Parlamento 
Regional não recebem recur-
sos financeiros, ou quaisquer 
subsídios, mas participam di-
retamente das decisões.

Pedro Roberto, presidente da Câmara de Rio Preto
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Cabo da PM acusado de matar jovem 
a coronhadas vai a Júri Popular

O cabo da Polícia Militar 
Milton Fernandes Junior de 42 
anos acusado de dar coronha-
das e matar o jovem Alexsander 
Menezes de 18 anos em 15 
de setembro de 2014 vai a júri 
popular. A 5° Vara Criminal de 
Rio Preto através do juiz Cris-
tiano  Mikail, publicou nesta 
quinta-feira (25) a sentença de 
pronúncia.

De acordo com um trecho da 
decisão “o réu foi denunciado 
por homicídio por motivo  fútil, 
assumindo o risco de  matar e 
utilizando de uma pistola da Po-
lícia Militar espancou Aleksander 
Domingos Pinto  Menezes, 
deferindo-lhe  coronhadas  na  
cabeça e  pontapés,  causando-
-lhe  ferimentos  graves que lhe 
determinaram a morte, tendo 
como  causa  mortis  pneumonia  
e  choque  séptico em  decorrên-
cia  de traumatismo  craniano ”.

Ainda de acordo com a pro-
núncia  “consta  na  denúncia 
que no mesmo local  e  data  
acima  descritos, o réu ameaçou  
G.R.C.C. que é namorada da ví-
tima de lhe causar  mal injusto e 
grave.  Consta, por fim, que, na  
mesma  data  e  local  o  réu,  
que  é  Policial  Militar,  inobs-
tante  estar  à paisana, atentou 
à incolumidade física da vítima, 

Janaína PEREIRA  
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

CRIME EM 2014

Cabo da PM é 
pronunciado ao Juri 
Popular com acusação 
de homicídio contra 
jovem Alexsander

caracterizando crime de abuso 
de autoridade”.

No processo diz que o cabo 
no dia do crime foi até à residên-
cia de sua mãe chegando na va-
randa sentiu cheiro de maconha 
e viu que Aleksander fumando 
um cigarro de maconha na casa 
da namorada que é inquilina da 
mãe dele. O cabo então pediu 
que ele saísse dali e parasse de 
fumar no local. E após discussão 
ele teria cometido o crime. A 
denúncia foi recebida em 28 de 
março de 2016, em 10 de julho 
de 2017  foi realizada audiência 
e as testemunhas foram ouvidas 
e o cabo foi interrogado.

O cabo da PM na época che-
gou a ser preso, mas responde 
pelo crime em liberdade após ter 
sido concedido a ele um Habeas 
Corpus. A defesa do cabo ainda 
pode recorrer da pronúncia da 
sentença no Tribunal de Justiça 
e no Superior Tribunal de Justiça.

VANDALISMO

Após denúncia recebida de 
uma moradora de 56 anos de 
um dos prédios que fica na 
Rua General Glicério no Centro 
pelo atendimento emergencial 
153, a GCM - Guarda Civil Mu-
nicipal de Rio Preto - abordou 
e identificou, na madrugada 
desta sexta-feira (26) a mulher 
suspeita de quebrar a copa de 
nove mudas de árvores no Cal-
çadão no início desta semana.

Trata-se de uma moradora 
de rua de 59 anos que irá 
responder pelo crime de dano. 
A Polícia Civil vai investigar o 
caso. A moradora do prédio 
informou que reconheceu a 
mulher devido aos noticiários 
ter divulgado as imagens de 
câmeras de segurança. A mo-
radora de rua disse à GCM que 
destruiu as árvores porque as 
mesmas “estariam atrapalhan-
do a sua vista para rua”.

O caso -  A mulher foi 
flagrada durante a madrugada 
da última segunda-feira(22) 
por volta das 4h30 da manhã 
destruindo nove mudas de 
árvores que foram plantadas 
no calçadão de Rio Preto. A 
ação feita tranquilamente pela 
mulher foi filmada por câmeras 
de monitoramento  do local 
e aconteceu na Rua General 
Glicério entre as Ruas Silva 
Jardim e Jorge Tibiriçá. 

Nas imagens é possível 
ver a mulher andando pelo 
local e quebrando uma por 
uma das mudas de árvores e 
depois junta todos os galhos e 
coloca embaixo de um banco. 
A Emurb informou por meio de 
nota que acionou seu departa-
mento jurídico para avaliar as 
medidas cabíveis sobre o caso 
e que as árvores destruídas 
serão replantadas.

GCM identifica 
mulher que 

destruiu mudas 
de árvores no 

Calçadão
Janaína PEREIRA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRF prende homem após mulher 
pedir socorro nas redes sociais

Um homem de 41 anos foi 
preso em flagrante após um 
pedido de socorro feito por 
uma mulher de 38 anos nas 
redes sociais. O caminhoneiro 
agredia sua esposa e mantinha 
a mulher em cárcere privado 
na cabine do caminhão. A 
abordagem foi realizada por 
volta das 17 horas desta quin-
ta-feira (25), no Km 78 da BR 
153, em Bady Bassitt.

Segundo informações da 
PRF – Polícia Rodoviária Fede-
ral  o casal mora em Anápolis, 
Estado de Goiás, e estava re-
tornando de uma viagem que 
fizeram ao Estado de Santa 
Catarina, de onde traziam uma 
carga de madeira para Brasília 
no Distrito Federal.

Os policiais rodoviários rece-
beram o pedido de ajuda através 
de vários compartilhamentos de 
prints das postagens que a mu-
lher realizou nas redes sociais, 
dizendo que sofria agressão de 
seu companheiro. Ela desenhou 
uma cruz vermelha na palma da 
mão, demonstrando um pedido 
silencioso de ajuda (que remete 
a  “Campanha Sinal Vermelho” 
para ajudar mulheres vítimas de 
violência doméstica). Este gesto 
levou a sucessivos compartilha-
mentos da imagem, até chegar 
ao conhecimento da PRF.

Ainda segundo a PRF, com a 
placa do caminhão, os policiais 
rodoviários federais realizaram 
a abordagem e constataram 
as agressões na mulher que 
inclusive apresentava visíveis 
sinais de violência no rosto. O 

Janaína PEREIRA caminhoneiro foi conduzido a 
delegacia de Bady Bassitt onde 
permaneceu detido e irá res-
ponder pelo crime de cárcere 
privado e violência doméstica.

Ele já estava respondendo a 
outros inquéritos policiais pelo 
mesmo crime, porém não havia 
medida protetiva contra ele.  
O caminhão foi apreendido e 
ficará à disposição da empresa. 
A vítima passou por exame de 
corpo de delito e foi liberada.

A PRF monitora as redes so-
ciais, em busca de pedidos si-
lenciosos de ajuda como estes 
e orienta à população para que 
marque as redes sociais oficiais 
da instituição, ao compartilhar 
pedidos de ajuda como este, 
para facilitar a identificação e 
levar ao resgate de pessoas em 
situação de risco.

Divulgação

Mulher publicou sinal que indica pedido de socorro

ANTONIO CARLOS RENESTO, natu-
ral de Tapinas/SP, faleceu aos 68 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Terezinha 
de Oliveira Campos Renesto e deixa os 
fi lhos Fábio Rodrigo, Rafael Henrique e 
Flávia. Foi sepultado no dia 26/02/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
do Jardim da Paz para o cemitério Par-
que Jardim da Paz.

ALAYDE BENTA PEREIRA, natural 
de Guapiaçu/SP, faleceu aos 82 anos 
de idade. Era casada com o Sr. Otávio 
Coelho Pereira e deixa os fi lhos Luciana 
Maria e Lucimara. Foi sepultado no dia 
26/02/2021 às 15:00, saindo seu fére-
tro do velório do Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

MELVI PRADELA, natural de Bady 
Bassitt/SP, faleceu aos 85 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Olinda Buzzi Pra-
dela e deixa os fi lhos Anderson Pablo, 
Laerte José, Neusa Aparecida e Sonia 
Regina. Foi sepultado no dia 26/02/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
do Jardim da Paz para o cemitério Par-
que Jardim da Paz.

JEFFERSON STABILE, natural de 
Cruzeiro do Oeste/PR, faleceu aos 
48 anos de idade. Era solteiro e deixa 
os filhos Leonardo Stabile Neto. Foi 
sepultado no dia 26/02/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório da Capela 
do Prever para o cemitério São João 
Batista.

IVONE RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
natural de Catanduva/SP, faleceu aos 
70 anos de idade. Era casado com o 
Sr. Isarc Rodrigues de Oliveira e deixa 
os filhos Kleber, Clézio, Klemeire, 
Eliel e Cleonilton. Foi sepultado no dia 
25/02/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório da Capela do Prever para o 
cemitério São João Batista.

DOMINGOS INÁCIO NEVES, natural 
de Ubarana/SP, faleceu aos 55 anos de 
idade. Era divorciado e deixa os fi lhos 
Jonatas, Débora Regina e Sabrina. Foi 
sepultado no dia 25/02/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório da Capela 
do Prever para o cemitério de Bady 
Bassitt.

WALDECYR PIRES DA SILVA, 
natural de Santa Fé do Sul/SP, faleceu 
aos 61 anos de idade. Era divorciado e 
deixa os fi lhos Daniela Liós de Castro e 
Manoela Liós de Castro. Foi sepultado 
no dia 25/02/2021 às 16:30, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever 
para o cemitério São João Batista.

ZILDO ALVES DE LIMA, natural de 
Patos/PB, faleceu aos 70 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Maria de Lourdes 
Rodrigues Alves de Lima. Foi sepultado 
no dia 25/02/2021 às 17:30, saindo 
seu féretro do velório do Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

CRIMINALDIADE NO BELA VISTA

Comerciante é assaltado saindo 
de casa e perde R$ 1,2 mil

Um comerciante de 60 
anos procurou a Central de 
Flagrantes para registrar quei-
xa sendo vítima de assalto. 
Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o caso 
aconteceu no bairro Jardim 
Nazareth em Rio Preto por 
volta das 5h15 desta sexta-
-feira (26). A vítima disse aos 
policiais que estava saindo 

de sua residência quando foi 
abordado por um homem ma-
gro de capacete, moreno claro, 
usando camiseta branca com 
mangas azuis e apontou uma 
arma anunciando o assalto.

O bandido disse a vítima 
“passa o dinheiro” e o comer-
ciante lhe entregou R$850 e 
uma folha de cheque do banco 
Itaú preenchida no valor de 
R$400. A vítima ainda infor-
mou a polícia que trabalha 

Janaína PEREIRA no CEASA e acredita que o 
assaltante seja alguém que 
conheça sua rotina pois sabe 
dos seus horários e que sem-
pre anda com dinheiro.

O comerciante afirmou que 
o assaltante só levou o dinhei-
ro e não levou seu telefone 
celular. O caso foi registrado 
como roubo na Central de 
Flagrantes, o bandido não 
foi localizado e ninguém foi 
preso.

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Desempregado é preso espiando 
menina de 12 anos no banheiro

Um desempregado de 20 
anos foi preso após ficar 
espiando uma adolescente 
de 12 anos tomando ba-
nho. O caso aconteceu nesta 
quinta-feira (25) no bairro 
Solo Sagrada em Rio Preto 
por volta das 19h. Segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, a menina tomava 
banho e percebeu que o ho-
mem lhe observava pela jane-
la do banheiro pelo corredor 
de acesso da casa dos fundos.

A menina começou a gritar 

e chamar a mãe, que foi do 
lado de fora da casa ver o que 
estava acontecendo e viu que 
uma cadeira estava encostada 
na parede próxima ao vitrô do 
banheiro. A casa que fica nos 
fundos é da família e é alugada 
para o homem.

Nesse momento uma via-
tura da Polícia Militar passava 
pelo local próximo a residência 
e a mãe da menor acionou os 
policiais militares que foram 
até a casa dela. Chegando 
no endereço encontraram 
o homem que foi preso em 
flagrante, que confessou que 

Janaína PEREIRA utilizou a cadeira e um espelho 
para espiar e garota tomando 
banho.

Os PMs acionaram outra 
equipe policial que era res-
ponsável pelo patrulhamento 
daquela área que também 
compareceu ao local e tomou 
ciência da ocorrência. O ho-
mem foi levado algemado para 
Central de Flagrantes onde 
prestou depoimento e ele fi-
cará a disposição da justiça. O 
espelho encontrado foi levado 
para plantão policial. O caso foi 
registrado como importunação 
sexual.

Polícia prende traficante 
após investigação

Policiais Civis da DEIC – Di-
visão Especializada de Inves-
tigações Criminais prenderam  
em flagrante um traficante de 
29 anos no bairro Bela Vista 
em Rio Preto na tarde desta 
quinta-feira (25).

De acordo com informa-
ções da Policia Civil o rapaz já 
vinha sendo investigado por 
vender o entorpecente em sua 
residência e combinar a en-
trega para terceiros. Durante 
as investigações foi solicitado 
a justiça um mandado de 
busca e apreensão na casa 

do jovem.
Ao chegar ao endereço 

do suspeito os policiais civis 
encontraram e apreenderam 
meio tijolo de maconha, uma 
porção fracionada da mesma 
droga, uma balança de preci-
são outros dois derivados da 
maconha e uma porção de 
haxixe com alto teor de THC.

O jovem foi detido e levado 
algemado a carceragem da 
DEIC e responderá pelo crime 
de tráfico de drogas. Após 
pesquisas foi constatado que 
o suspeito já havia sido preso 
em dezembro de 2017 pelo 
mesmo crime.

Janaína PEREIRA 

Acusado foi encaminhado ao Deic e ficado á disposição 
da Justiça

Divulgação
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Corpo alinhado e 
seus benefícios 

Corpo perfeitamente alinhado é praticamente sinônimo de 
uma postura ideal,  na qual os segmentos corporais estão 
alinhados verticalmente e o centro de gravidade passa através 
de todos os eixos das articulações da cabeça a planta dos pés! 

Um corpo alinhado possui disposição, facilidade para se 
expressar e socializar, melhor sinergia entre todos os mem-
bros do corpo e com isso facilita a cura em qualquer parte 
do organismo.

Uma postura inadequada, ao longo dos anos, pode trazer 
dores crônicas, bem como patologias agravantes e de difícil 
tratamento na coluna cervical, lombar e ciática. Além disso, 
pode causar danos relacionados às articulações, músculos 
e nervos.

ALINHAMENTO CORPORAL é uma pratica de correção do 
sistema osteomioarticular do corpo e envolve a correção das 
estruturas óssea, muscular e nervosa do sistema musculo-
esquelético.

Ao longo da vida podemos sofrer acidentes leves e graves, 
quedas ,  torções e até mesmo executar movimentos errados 
com o corpo, o que pode levar a estrutura óssea e a muscu-
latura responsável por sustentá-la a um eixo anatomicamente 
incorreto, podendo causar distúrbios biomecânicos, dores e 
o desgaste precoce das articulações.

Por natureza a estrutura óssea não retoma sua posição 
anatômica correta sem uma intervenção  terapêutica. Para 
que isso ocorra é preciso atuar diretamente sobre a estrutura 
óssea e a musculatura responsável por seus movimentos

Do ponto de vista mecânico, defeitos em alinhamento e 
mobilidade criam dois tipos de problema: compressão indevida 
sobre superfícies articulares do osso e tensão indevida sobre 
ossos, ligamentos ou músculos.

Dois tipos de alterações ósseas podem ocorrer: a com-
pressão indevida leva ao desgaste da cartilagem articular e a 
tração indevida pode resultar em um aumento no crescimento 
óssea no ponto de inserção.

O alinhamento trabalha diretamente no tratamento é 
prevenção de muitas patologias, entre elas podemos citar: 

 • hérnias de disco;
 • protusões;
 • osteófitos;
 • artrose;
 • escoliose;
 • retificação;

CABEÇA 
      .    dtm 

OMBRO
 • tendinites;
 • bursites;
 • perda do movimento articular;

JOELHO
 • problemas ligamentares;
 • artrose;
 • dores em menisco e outras estruturas;  joe-

lhos valgo/varo 

MÃOS E PÉS
 • perda de movimento
 • tendinites e bursites
 • problemas ligamentares
     
A postura correta é a posição na qual um mínimo de es-

tresse é aplicado em cada articulação. Se a postura vertical 
está correta, um mínimo de atividade muscular é necessário 
para mantê-la. 

E os benefícios de um corpo bem alinhado não param 
por aí: 

* Estimula o desenvolvimento da percepção do próprio 
corpo;

* Reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares;
* Restringe os riscos de disfunções da coluna;
* Menos gasto energético /muscular e por isso menos 

risco de lesão;
* Nos esportes de alto impacto, o amortecimento do 

próprio corpo fará toda diferença para os riscos articulares 
* As vísceras terão melhor espaço interno para sua aco-

modação e expansão natural. 
* Menos acionamento do SNC pela facilitação dos mo-

vimentos. 
* Entre muitas outras.

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

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall @espa-
coanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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PANDEMIA

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou na live 
desta sexta-feira (26) o balan-
ço de casos de Covid-19 no 
município. Foram confirmados 
mais 275 casos, sendo 224 
diagnosticados por exame 
PCR e 51 por teste sorológico. 
Com os novos casos, o coefi-
ciente de incidência chegou a 
10.019 casos para cada 100 
mil habitantes, o equivalente 
a 10% da população de Rio 
Preto. No total, são 46.156 
casos, sendo 3.567 em pro-
fissionais da saúde.

Ainda durante a live, a 
Saúde informou que teve um 
aumento de 170% no núme-
ro de leitos do município nos 
últimos dez meses e que há a 
possibilidade de abrir outros 
novos.  Em abril de 2020, o 
município contava com 66 lei-
tos (30 de enfermaria e 36 de 
UTI). Em fevereiro deste ano já 
conta com 178 leitos (80 de 
enfermaria, 48 de UTI e 50 de 
suporte ventilatório). A taxa de 
ocupação do município está 
em 78,3%.

“Se for necessário e se 
tivermos equipamentos dispo-
níveis vamos abrir. O limitante 

Covid já contaminou 10% 
da população de Rio Preto

muitas vezes não é o municí-
pio se estruturar para receber 
e sim ter esses equipamentos 
para conseguir fazer essa es-
truturação. É importante que 
a população tome consciência 
e evitar fazer aglomerações 
para conseguir diminuir a 
transmissão da doença”, afir-
mou a gerente da vigilância 
epidemiológica, Andreia Negri.

Atualmente, o município 
conta com 315 pacientes 
internados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
sendo 115 em UTI e 200 
enfermaria. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 191 internações, com 87 
em UTI e 104 em enfermaria.

Outro dado divulgado pela 
Saúde, foi que as unidades 
respiratórias  e UPAs já reali-
zaram 102.406 atendimentos 
durante a pandemia. “A nos-
sa rede se estruturou para 
atender toda a população 
que procurasse o serviço. 
Nós temos uma Central de 
Monitoramento desde o iní-
cio da pandemia e nós já 
monitoramos 153.671 casos 
de Covid-19, incluindo de 
outros municípios”, comentou 
Andreia.

Rio Preto contabilizou cin-
co óbitos por Covid-19 nas 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Segunda a Saúde, 10% da população de Rio Preto já 
testaram positivo para a Covid-19

Divulgação

últimas 24 horas e chegou a 
marca de 41.555 curados.  
Já foram realizados 160.302 

testes no município, não in-
cluindo os dados do inquérito 
sorológico.

UTI 93% OCUPADAS

“Não temos mais estrutura”, diz 
diretor da Funfarme em vídeo

O diretor-executivo do Com-
plexo Funfarme, que abrange o 
Hospital de Base e o Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM), 
Jorge Fares, gravou um vídeo 
nesta sexta-feira (26) falando 
sobre o aumento das interna-
ções de pacientes por Covid-19 
no local nos últimos dias. Atu-
almente, a taxa de ocupação 
dos leitos de UTI está em 93%.

“Cresceu muito número de 
internações nos últimos dias, 
não só no HB, como na Santa 
Casa e nos hospitais privados. 
Há a previsão de estourar a 
ocupações das instituições 
nos próximos dias e não há 
chance de aumentar o número 
de leitos, pois as outras doen-

ças continuam acontecendo. 
A população continua tendo 
acidente, infarto, AVC e não dá 
pra acabar com esses leitos”, 
afirmou Fares.

O diretor ainda citou a trans-
ferência de pacientes que o 
Hospital de Base recebeu ao 
longo do mês de fevereiro. “Hoje 
nós temos 10 pacientes que 
vieram de Araraquara, Araçatuba 
e Bauru, mas o restante são da-
qui, com 28 de Rio Preto, 13 de 
Mirassol, 11 de José Bonifácio, 
oito de Tanabi, cinco de Nova 
Granada, seis de Potirendaba e 
assim vai. São pacientes de UTI 
e não tendo estrutura vem para 
cá. Nós não temos mais estru-
tura e outros hospitais também 
chegando no limite”, comentou.

Fares finalizou o vídeo pedin-

do colaboração da população 
para evitar o aumento de casos 
da Covid-19. “Grande parte 
da população está tomando 
as medidas corretas, mas há 
um percentual que não estão 
agindo corretamente, andando 
sem máscara, fazendo aglome-
rações. Isso é importante que 
deixe de ser feito. Se continuar a 
doença neste ritmo, a economia 
só vai piorar no nosso país, pois 
a doença vai ser cada vez mais 
grave”, afirmou.

O Hospital de Base conta 
com 223 pacientes internados, 
com 98 na enfermaria e 125 na 
UTI. Desde o início da pandemia 
foram 3.682 pacientes aten-
didos, com 2.671 altas e 816 
óbitos. Só em fevereiro foram 
318 internações.

Vinicius LIMA  

Jorge Fares, diretor do 
Complexo Funfarme, fez 
vídeo com alerta sobre a 
pandemia
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JOÃO PAULO II IDOSOS
Ordem para construção 
de nova UBS é assinada

O prefeito Edinho Araújo e 
o secretário de saúde Aldenis 
Borim assinaram nesta sexta-
-feira, 26 de fevereiro, a ordem 
de serviço para a construção da 
Unidade Básica de Saúde João 
Paulo II/Jaguaré. A empresa 
responsável pelas obras é a 
Construtora Rio Obras Com. 
Mat. Construção Ltda.

A unidade será construída 
na rua Bechara José Hage, s/n, 
bairro João Paulo II, em local de 
8 mil m2, com área construída 
de 652 m2. O investimen-
to é de R$ 2.504.780,78, 
com recurso estadual de R$ 
2.500.000,00 e municipal de 
R$ 4.780,78. O cronograma 
para execução da obra é de 
10 meses.

“Essa unidade tem uma his-
tória de no mínimo dois anos, 

quando fui buscar o recurso 
e iniciei as tratativas com o 
Estado. Somos determinados, 
e lutamos para chegar até 
esse momento da assinatura 
da ordem de serviço”, disse o 
prefeito Edinho. O secretário de 
saúde afirmou que a unidade 
segue o padrão das últimas 
construídas e deve humanizar 
o atendimento.

A UBS João Paulo II/Jaguaré 
terá nove consultórios, incluin-
do Odontologia, Enfermagem 
e Ginecologia, salas de pro-
cedimentos, curativo, coleta, 
vacina, inalação, farmácia, 
sala de agentes de saúde e 
administrativas.

A unidade atenderá a nor-
ma NBR 9050, que garante 
acessibilidade, e contará com 
gerador de energia próprio e 
salas de espera e recepção 
amplas e climatizadas.

Da REDAÇÃO 

Vacinação para 80 anos 
começa na segunda

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou nesta sexta-feira 
(26) que retomará as vacinações 
contra Covid-19 no Recinto de 
Exposições, no formato drive-th-
ru, a partir desta segunda-feira 
(1), das 9h às 17h. Somente 
serão imunizados os idosos de 
80 a 84 anos. Nesta etapa serão 
utilizadas as 5.770 doses da 
vacina de Oxford/AstraZeneca re-
cebidas nesta quinta-feira (25).

Para receber a dose, o idoso 
deve apresentar documento 
de identidade que comprove a 
idade, CPF ou número do Cartão 
Nacional de Saúde. A vacina-
ção também será realizada nas 
unidades de saúde, das 8h às 
14h. Para os idosos de 77 a 79 
anos, a vacinação começa na 
quarta-feira (03/03).

Para agilizar a vacinação, 

a Secretaria de Saúde pede 
para que a população realize 
o cadastro no portal VacinaJá, 
no qual o público pode acessar 
e preencher um pré-cadastro, 
otimizando desta forma o tempo 
de permanência nos locais de 
imunização. O Portal é: www.
vacinaja.sp.gov.br.

Os dados requisitados são 
nome, CPF, data de nascimento, 
endereço, CEP, e-mail e telefone 
celular. Após o preenchimento 
desses dados, basta confirmar 
as informações inseridas no 
formulário e enviar.

Em Rio Preto já foram apli-
cadas 39.567 doses, sendo 
27.789 na primeira etapa e 
11.838 na segunda. Entre pro-
fissionais da saúde e idosos 
institucionalizados, a cobertura 
da segunda dose está em 90%, 
com 14.818 doses administra-
das.

Vinicius LIMA  Divulgação
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Mirassol abre o Paulistão 
hoje contra São Bento

O Campeonato Paulista 
2021 começa neste sábado 
(27) com o Mirassol reali-
zando o jogo de abertura.  O 
adversário será o São Bento 
no estádio Walter Ribeiro em 
Sorocaba, a partir das 16h30.

O Leão conta com um 
elenco bem diferente do que 
encerrou a temporada com 
título da Série D. Ao todo, 15 
atletas deixaram o clube após 
a conquista, incluindo nomes 
importantes como o goleiro 
Jeferson, o zagueiro Heitor, o 
lateral-esquerdo Luiz Henrique, 
o meia Rafael Taveres e os 
atacantes João Carlos e Netto.

Por outro lado, o Mirassol 
apresentou 15 reforços neste 
mês de fevereiro, a maioria 
retornando de empréstimo de-
pois fazer parte da campanha 
histórica de 2020, quando o 
clube ficou em terceiro lugar 
no Paulistão depois de elimi-
nar o São Paulo no Morumbi. 
Os reforços são: os goleiros 
Zé Guilherme e Alex Muralha; 
os zagueiros Reniê, Wellington 
e Carlão; os laterais Danilo 
Borges e Ernandes; os meio-
-campistas Luís Oyama, Neto 
Moura e Sousa e os atacantes 
Rafael Silva, Diego Gonçalves, 
Rafael Bilu, Pedro Lucas e 
Rafinha.

Mesmo com várias mu-
danças, o técnico Eduardo 
Baptista acredita que a equipe 
conseguirá manter as mesmas 
características. “É lógico que é 
um outro campeonato e che-
garam novos jogadores, então 
você ajusta de acordo com 
os atletas que você tem, mas 
temos uma filosofia implantada 
e não dá mais tempo de fazer 
alterações. Fizemos algumas 
variações, mas a ideia se man-
tém”, afirmou.

O São Bento começa o 
campeonato com cinco des-
falques, já que perdeu o prazo 
para registro de jogadores. 
Estão de fora os zagueiros 
Marcão e Dirceu, os laterais 
Victor Guilherme e Gabriel e 
o atacante Leilson. A equipe 
treinada por Edson Vieira ainda 
não definiu se vai inscrever o 
youtuber Juninho Manella na 
competição. O atacante é filho 
do treinador e tem treinado 
com o restante do elenco. O 
time de Sorocaba apostou nele 
como uma forma de ganhar 
mais visualizações na internet.

“O São Bento vem de um 
acesso, manteve o mesmo 
treinador e alguns jogadores. 
É um time entrosado e isso 
em um início de campeonato 
é muito importante. Temos que 
tomar cuidado com isso para 
não sermos surpreendidos”, 
afirmou Baptista.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

FORA DE CASA AMÉRICA
TJ suspende eleição do 
Conselho Deliberativo 
marcado para 2ª feira

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) publicou 
um despacho nesta sex-
ta-feira (26) suspendendo 
as eleições do Conselho 
Deliberativo no América de 
Rio Preto que seriam reali-
zadas na segunda-feira (1). 
Esta eleição é referente ao 
triênio 2017-2020, quan-
do a chapa única “Sempre 
América” elegeu Luís Doni-
zete Prieto, o Italiano, como 
presidente.  Não concordan-
do com a decisão, a chapa 
“Novo América” recorreu na 
Justiça e pediu a anulação 
da eleição.

O desembargador relator 
Erickson Gavazza Marques 
alegou em sua decisão 
que “diante dos elementos 
existentes nos autos e a 
fim de evitar eventual dano 
irreparável, ou de difícil re-
paração, estando presentes 
os requisitos legais, em 
especial a probabilidade do 
direito, defiro a tutela recur-
sal, para o fim de suspender 
os efeitos da decisão agra-
vada”.

“A Justiça deu uma de-
cisão para realização de 
novas eleições e o América 
não concorda. Cumprimos 
a decisão de convocar no-
vas eleições, mas nenhuma 
outra chapa foi inscrita e 
entramos com o recurso. 
Estamos esperançosos de 
que a licitude da eleição 
seja reconhecida”, afirmou 
o presidente conselho deli-
berativo, Emílio Ribeiro.

Entre os argumentos 
da defesa do América está 
o de que Juliano Lorezino 
Teixeira, filho de Benedito 
Teixeira Júnior, autor da 
ação, teria omitido o fale-
cimento do pai e que não 
poderia assumir o lugar 
dele na ação. Também foi 
usado como argumento o 
fato de o mandato ter sido 
encerrado no ano passado.

Com a decisão, Emí-
lio Ribeiro segue como 
presidente do Conselho e 
Italiano como presidente 
do clube até 2023. Não 
há ainda previsão de uma 
nova data para eleição e há 
possibilidade outros recur-
sos na Justiça.

Vinicius LIMA

ONLINE
Artista lança 

peça interativa

A artista rio-pretense Juliana 
Carolina é diretora, produtora 
e atriz de um projeto que ela 
mesma idealizou e vai colocar 
em prática a partir do dia 1 de 
março.

O projeto “Bem vinde a...” é 
uma peça performativa interativa 
online e aborda questões sociais 
relacionadas a nossa estrutura e 
memória, propondo ao público, 
de uma forma lúdica, a cons-
trução de uma nova sociedade 
através da escolha das memórias 
que constituirão nossa cidade. 
Em paralelo a isso, traz em seu 
universo a tecnologia e como 
ela também influencia no nosso 
comportamento.

O projeto “Bem-vinde a ...” 
está sendo realizado com recur-
sos da Lei Aldir Blanc São José do 
Rio Preto, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura, Secretaria 
Especial da Cultura, Ministério do 
Turismo, Governo Federal.

Além da rio-pretense Juliana 
Carolina, o projeto conta também 
com a participação no processo 
colaborativo de outros artistas e 
técnicos, como Adriel Parreira, 
Amanda Pilla, Daiane Sousa, Fer-
nando Macaco, Sueli Hernandez 
e Vinicius Pinheiro.

Feita de modo totalmente 
online, possui integrantes de São 
José do Rio Preto, São Paulo, 
Uberlândia e São Carlos.

O evento ocorrerá de forma 
online e gratuita durante sete 

dias via WhatsApp, no qual os 
participantes irão receber conte-
údos exclusivos referente à apre-
sentação a partir do dia 01/03, e 
será finalizado no dia 07/03, às 
19h, com apresentação online 
e ao vivo via plataforma ZOOM 
seguida de bate-papo com o 
público.

A interação será feita por 
meio de diferentes redes sociais 
e a participação é livre. Quanto 
mais interação com os conteúdos 
enviados, cumprindo os desa-
fios, mais pontos o participante 
ganha. Quem acumular a maior 
pontuação ganhará um direito 
exclusivo que será revelado no 
primeiro dia da experiência via 
grupo do WhatsApp.

Para participar é necessário 
responder a um formulário online 
que ficará aberto até às 23h59 
do dia 27 de fevereiro ou até 
acabarem as vagas. 

Da REDAÇÃO 

Vinicius LIMA

TJ suspendeu a eleição que seria realizada 
na segunda-feira
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Time do Mirassol estreia no Campeonato Paulista hoje 
às 16h30 em Sorocaba

Leo ROVERONI

ESTÂNCIA

DEBATE

Festival Fissura Criativa promove 
novo debate neste sábado

O tema do debate deste 
sábado (27) é “A Ilustra-
ção: A busca pela autoria. 
O Como, o quando e o 
porquê?” Os artistas vão 
debater os processos, pers-
pectivas de mercado e as 
inúmeras possibilidades 
que surgem a partir do en-
tendimento de seu universo 
particular em um mundo 
que tende a enquadrar es-
ses artistas em um nicho de 
criadores por encomenda.

Outro ponto a ser discu-
tido em relação do mercado 
para ilustradores é como 
avaliar a questão da autoria 
de suas criações artísticas e 
como esse processo coloca 
o indivíduo no centro de um 
universo particular, alheio à 
lógica do mundo exterior.

As ilustradoras Laura 
Ferré, Taísa Gomes e Elissa 
Pomponio vão conversar 
junto com o mediados Juny 
kp!, que é fundador da 
Casa de Criar e curador do 
Festival.

“O bate-papo envolve as 
inúmeras possibilidades que 
se abrem ao sujeito quando 
ele passa a entender-se 
como autor desse universo 
particular, capaz de materia-
lizar no papel qualquer ideia 

que possa vir à sua frente”, 
conta Juny kp!

A apresentação come-
ça a partir das 11h, com 
transmissão ao vivo pelo 
Youtube e Twitch da Casa de 
Criar que realiza o Festival 
em parceria com a poeCity. 
Essas são duas plataformas 

Da REDAÇÃO 

SÃO BENTO X MIRASSOL
CAMPEONATO PAULISTA
DIA: 27/02
HORÁRIO: 16H30
LOCAL: ESTÁDIO WALTER RIBEIRO – SOROCABA
TRANSMISSÃO: SPORTV E PREMIERE

Ficha técnica

Olímpia comemora 118 anos com lives na segunda-feira

A Estância Turística de Olím-
pia celebra 118 anos no dia 2 
de março e a comemoração 
será de forma virtual com ar-
tistas olimpienses, porém, será 
comemorado no dia 1 de março 
(segunda-feira).

As atividades festivas pre-
senciais foram canceladas de-
vido à pandemia do Coronavírus 
e para a data não passar em 
branco, a Associação Olímpia 
para Todos vai realizar a live 
“Olímpia 118 anos – Um pas-
seio Musical”.

O show vai reunir artistas 
olimpienses em um encontro de 
gerações, levando ao palco um 
panorama da produção musical 
da cidade, indo do samba ao 
rock, da MPB ao rap, passando 
pelo forró, sertanejo universitá-
rio e nova MPB.

Vão participar do evento os 
músicos: Rochinha, Washington 
Corrêa (Ostinho), Gilson Bren-
der, Kaynara Salles, Caio Lopes, 
Rafael Veber, Pedro Rossi, Dani-
lo Machado, Teo Izaguirre, Bár-
bara Pôrto, Pedro Constantino, 
Kaique Nunes, Thiago Caruce, 
Julião e Kadu, Sandro Marquioli 

(da dupla Sérgio e Sandro) e 
muito mais. A apresentação 
será do músico e pesquisador, 
Estêvão Amaro dos Reis.

Toda a população poderá 
prestigiar a apresentação online, 
com transmissão ao vivo, a par-
tir das 21h, nos canais oficiais 
da Prefeitura, no Facebook e 
Youtube. O palco da live será 
o teatro da Casa da Cultura de 
Olímpia. Vale ressaltar que não 
haverá público no local e serão 
adotadas todas as medidas de 
segurança para prevenção ao 
Coronavírus.

O evento conta com o apoio 

da Prefeitura da Estância Tu-
rística de Olímpia, por meio da 
Secretaria de Turismo e Cultura 
e Arquivo Público Municipal.

Da REDAÇÃO 

criativas sediadas em Rio 
Preto.

Para abrilhantar ainda 
mais a apresentação, as 
participantes do debate vão 
materializar as ilustrações 
desenhando ao vivo.

O Festival começou no 
dia 20 de fevereiro e vai até 

24 de abril, sempre abor-
dando diferentes temas nos 
encontros.

E pra quem perdeu algum 
encontro e deseja ver, ou 
quer saber a programação 
completa do Festival, basta 
acessa o site: www.fissura-
criativa.casadecriar.com.br

Divulgação

Festival Fissura Criativa promove novo debate neste fim de semana
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GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 09/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18/2021
OBJETO: Aquisição de motocicletas para uso da Administra-
ção e para o sorteio Show de Prêmios.
Data da realização da Sessão Pública: 16/03/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 25 de fevereiro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Editais de
PROCLAMAS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO ADM. 47/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: WILLIAM ADEMIR LETICE ME
CNPJ sob nº 26.501.651/0001-59
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto prorro-
gar o prazo de vigência do contrato administrativo que tem 
por fi nalidade a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de treinamento e capacitação dos 
servidores da saúde por mais 6 meses, nos termos do artigo 
57, § 1, II, da Lei Federal 8.666/93.
VALOR: Permanecem inalterados os valores do respectivo 
contrato.
VIGENCIA: 19/02/2021 à 19/08/2021
Monte Aprazível, 19 de fevereiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO “SINE DIE”.
PREGÃO PRESENCIAL: 08/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 06/2021
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado e 
climatizadores.
Fica suspenso o procedimento licitatório acima disposto 
“SINE DIE”.
Todas as comunicações referentes a reabertura do processo 
serão publicadas no Diário Ofi cial do Município de Monte 
Aprazível e disponíveis na integra através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 26 de fevereiro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
EXTRATO CONTRATO ADM. 47/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita do Município de Mirassolândia, Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferi-
das por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovados 
no Concurso Publico nº: 01/2019, para preenchimento de 
vagas disponíveis, por tempo determinado, a excepcional 
interesse público, a titulo precário, conforme dispõe a Lei 
Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal 
n°: 021/2011, a comparecerem no Departamento Pessoal 
desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 
364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data 
desta publicação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para 
manifestar interesse na Contratação, para atender neces-
sidades do município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação 
das Leis do Trabalho), munidos de cópias e originais dos se-
guintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento 
de identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a; c) título de eleitor e comprovante de votação 
na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certifi cado 
de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for 
do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da habili-
tação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo 
sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais 
de ensino; g) comprovante de registro em órgão de classe; 
h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) 
certidão de casamento, quando for o caso; j) certidão de 
nascimento dos fi lhos, quando for o caso; k) documento de 
identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografi a, ou certidão de nascimento dos dependentes 
legais, se houver, e documento que legalmente comprove 
a condição de dependência; l) atestado de que não possui 
registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos 
05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, infor-
mando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função 
pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declara-
ção, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto 
a qual regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; 
e q) Comprovante de residência. 
  
Nº de Inscrição: 1411804
Candidato (a): ELIANE APARECIDA GARCIA
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA 
II
Classifi cação: 12°
   O não comparecimento na referida data e horário impli-
cará na desistência automática do convocado sem direito 
a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos. 
Mirassolândia, 26 de Fevereiro de 2021.
CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MA-
TOS  
Prefeita Municipal

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. ADRIANO ROQUE RIBEIRO e MARCELLA ISMAEL 
DA SILVEIRA, sendo ELE fi lho de JOÃO ANTONIO FREITAS 
RIBEIRO e de NILDA ROQUE RIBEIRO e ELA fi lha de SIM-
PLICIANO FERREIRA DA SILVEIRA e de LIGIA ISMAEL;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 26/02/2021.

Editais de
PROCLAMAS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: WILLIAM ADEMIR LETICE ME
CNPJ sob nº 26.501.651/0001-59
OBJETO Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de treinamento e capacitação dos servidores 
da saúde.
VALOR GLOBAL: R$15.000,00 (quinze mil reais)
VIGENCIA: 19/08/2020 à 19/02/2021
Monte Aprazível, 19 de agosto de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
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VOCÊ NUNCA VAI VALER MUITO PRA QUEM NÃO VALE NADA. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!SUFOCO NA MODA. De-

pois de ter sido o mais pe-
nalizado do comércio com a 
pandemia em 2020, o varejo 
da moda deve enfrentar novo 
recuo este ano nas vendas de 
tecidos, vestuário e calçados.

FOI NA INTIMIDADE do 
doce lar do aniversariante Dr. 
Sergio Crivelin, Oftalmologis-
ta Membro Titular da SBCPO 
– Plástica Ocular – Cirurgia 
Refrativa - Vias Lacrimais, ao 
lado da esposa a advogada 
Bárbara Araújo Dantas, a co-
memoração com direito a bolo 
e parabéns pra você.

NESTE DOMINGO, no bar 
aperitivo do Rio Preto Autó-
movel Clube, caprichado al-
moço com músicas ao vivo do  
cantor Odilon Fagner, bolero, 
samba de qualidade.

GASTO ADIÁVEL. Ainda 
no sufoco da moda: o gasto 
com roupas e calçados é 
adiável – o que não ocorre 
com alimentos e itens de 
farmácia. O chamado home 
offi ce e a suspensão de even-
tos e festas são fatores que 
desestimularam a renovação 
do guarda-roupa. As vendas 
online ajudam a conter a 
perda, mas estão longe de 
substituírem as das lojas.

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

ESTÁ ABERTA A NOVA 
chamada de vagas rema-
nescentes para estudar no 
SESI-SP em 2021. Na região 
de São José do Rio Preto, 
há mais de 160 vagas para 
os ensinos Fundamental e 
Médio. As inscrições vão até 
2 de março e as candidaturas 
devem ser feitas somente 
online pelo site www.sesisp.
org.br . As escolas com vagas 
abertas são de Catanduva (10 
vagas), Fernandópolis (41), 
José Bonifácio (18), as duas 
unidades de São José do Rio 
Preto (87) e Votuporanga (5).  

NESTE DOMINGO, dia 28, 
a partir das 08h30, o Direção 
sobre Rodas, novo programa 
da TV brasileira sobre carros, 
vai exibir matéria na ofi cina 
Interceptor que atende veícu-
los premium, clássicos para 
fazer customização com um 
Fusca com motor de Subaru. 
Vai também destacar a histó-
ria de um empresário apaixo-
nado por off-road, serviço de 
vitrifi cação para proteção da 
pintura. E o quadro Dica do 
Especialista tem o DR. Carro 
falando de manutenção.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Fissura Criativa
A busca pela autoria no trabalho com ilustração, em um mundo que tende a enquadrar esses artistas 
em um nicho de criadores por encomenda, é a pauta do debate promovido pelo Festival Fissura Criativa 
neste sábado, 27 de fevereiro. O encontro virtual, com o tema “A Ilustração: A busca pela autoria. O 
como, o quando e o porquê?”, será a partir das 11h, com transmissão ao vivo pelo Youtube e Twitch 
da casa de criar - escritório de arte, que realiza o festival em parceria com o poeCity - duas plataformas 
criativas sediadas em São José do Rio Preto. As ilustradoras Laura Ferré, Taísa Gomes e Elissa Pomponio 
conversam com o mediador do debate, juny kp!, fundador da casa de criar e curador do festival, sobre 
as inúmeras possiblidades que se abrem ao sujeito quando ele passa a entender-se como autor desse 
universo particular, capaz de materializar no papael qualquer ideia que possa vir à sua mente.

DiáriodoBob
Vivendo e aprendendo. O tempo é o senhor da razão e 

passa depressa, mas não sem ensinar muito. Neste semana o 
colunista viveu uma experiência profissional inédita. Acostumado 
a subir ao palco e apresentar tantos eventos ao vivo, enfrentando 
platéias de todas as nuances, ocupando microfones no rádio 
e na TV, topei, a convite de Elias Kassis, diretor da UNORP/
UNIPÓS e do Pró-/Reitor professor Antônio de Queiroz Pereira 
Calças, para ser o mestre de cerimônia da primeira e inédita 
transmissão ao vivo da Colação de Grau Virtual dos alunos 
do curso de Engenharia Civil, obedecendo toda a liturgia, como 
discursos de docentes e discentes; o juramento dos conclu-
dentes; e a tão esperada outorga de grau aos graduandos. Fato 
obediente pela crise causada pela pandemia do COVID-19. Foi 
uma experiência para os anais da nossa história já no prelo, sob 
a ótica dos jornalistas Deodoro Moreira, Cecília Demian e Ester 
Mendonça. Camisa gloriosa. Um acordo entre a diretoria do 
Rio Preto Esporte Clube e o Grupo IMMPER, referência no setor 
imobiliário em vários estados, ratifica por mais um ano a parceria 
entre ambos durante todo o campeonato Paulista da série A3 que  
já tem data pra começar: dia 6 de março. Está na Bíblia(?). 
Na Roma Antiga, dois triunviratos comandaram a política local 
por algum tempo: o primeiro, liderado por Júlio César, ao lado 
de Pompeu e Crasso, e o segundo, liderado por Otávio  Augus-
to, ao lado de Marco Antônio e Lépido. Dizem que na cidade 
também há dois triunviratos: um no entorno do prefeito Edinho 
Araújo, composto pelos fiéis Zeca Moreira, Jair Moretti e Nicanor 
Batista; outro, no comando da Câmara Municipal, liderado por 
Pedro Roberto, junto com João Paulo Rillo e Renato Pupo. 
Fidelidade não se compra, se conquista! Audiência pública. 
Com a presença já anunciada do vice governador de São Paulo 
Rodrigo Garcia, será realizada hoje pela manhã, na Câmara 
Municipal, sob a presidência do secretário de desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi a apresentação dos estudos realizados 
pela Fundação Seade, que recomenda a criação da Região 
Metropolitana, bem como a nova divisão regional do estado. 
Com numero reduzidos de pessoas, em razão da prevalência 
da pandemia de COVID-19 e das medidas de contenção para 
evitar sua disseminação, a audiência terá um número limitado 
de lugares para a participação presencial, destinado aos 35 
prefeitos da região, e alguns convidados,mas quem se inte-
ressar poderá assistir em transmissão ao vivo pela TV Câmara 
e pelas redes sociais do legislativo. Os anfitriões serão Pedro 
Roberto, presidente da Câmara e o prefeito Edinho Araújo. O 
vice governador Rodrigo Garcia segue depois para Olímpia, onde 
cumpre agenda. Ponto e basta!

Amazona
A amozona balsamense Nádia 
Fiorilli se destacou em sua 
primeira prova de hipismo na 
cidade de Itatiba, no último 
dia 21 de fevereiro na 1ª 
Etapa DTC Tour 2021. Nádia 
competiu pela Hípica Vila 
Real Rio Preto, e venceu as 
duas provas em sua categoria, 
sendo campeã. Aluna de Daniel 
Mello Gobbo, referência neste 
esporte. Parabéns Nádia pela 
conquista.

Homenagem 1
A Unimed Rio Preto homenageou três de seus 
importantes médicos cooperados que, ao longo 
da vida, contribuíram muito para o crescimento 
da cooperativa médica. Na última quarta-feira, 
dia 3, o Espaço Unimed #CuidarDeVocê, no 
Plaza Avenida Shopping, recebeu o nome do 
Dr. Manoel Carlos Líbano dos Santos. Já no dia 
seguinte, o Espaço Viver Bem, localizado na 
avenida Clóvis Oger, passou a se chamar Dr. 
Carlos Roberto Seixas.

Leilão de Títulos
A Diretoria do Clube Monte 
Líbano realizará em 22 de março 
(uma segunda-feira), Leilão de 
Títulos com lance mínimo de R$ 
2.000,00 (tava de transferência 
inclusa), em até quatro parcelas 
no cartão. As propostas deverão 
ser entregues na secretaria da 
sede da cidade do Clube Monte 
Líbano até Pas 17 horas do dia 
do leilão. Mais detalhes pelo 
telefone (17) 3519-3444.

Especial
Para valorizar ainda mais os visitantes, o Plaza 
Avenida Shopping criou um espaço exclusivo 
para informações. No local, luxuosamente 
instalado na entrada principal, com acesso pela 
avenida José Munia, recepcionistas oferecem 
orientações a respeito das lojas, serviços, 
localizações e muito mais. Além disso, pessoas 
com necessidades especiais de locomoção, 
permanente ou temporária, podem solicitar o 
empréstimo de cadeiras de rodas gratuitamente. 
Tudo higienizado e seguindo todos os protocolos 
de prevenção á Covid-19.

O médico Oftalmologista Sergio Crivelin 
e esposa a advogada Bárbara Araújo 
Dantas em clima de temporada em 

Barcelona. Ele foi o aniversariante de 
ontem Parabéns!

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)

Homenagem 2
Também na quinta-feira, as homenagens 
continuaram na cidade de Olímpia, quando o 
Pronto Atendimento Adulto e Infantil da Unimed 
Rio Preto na cidade recebeu o nome do Dr. 
Nilton Roberto Martinez. As cerimônias foram 
restritas às famílias e alguns representantes da 
Unimed devido aos protocolos de segurança da 
Covid-19. Reconhecer a importância e valorizar 
cada cooperado é compromisso da Unimed Rio 
Preto, e essas homenagens são exemplo disso.

O empresário Valdemar Freitas e 
a mulher Dra. Elisete Borges. Ele 
ganhou idade nova na terça-feira

A empresária e advogada Maria Lúcia 
Atique Gabriel em pose especial
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GILMED DISTRIBUIDORA LTDA
ATA 512/20
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
DPL 0042/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
ATA 0073/21
Considerando edital do processo licitatório quanto à regulari-
dade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea ”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO SOLICITADA 
nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 2729/21
CONTRATADA: ALCEU DE OLIVEIRA 97383600800
EMPENHO 3320/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos itens mencio-
nados nos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CECIL RAMALHO 15485230890
EMPENHO 3282/21
Fica INDEFERIDA a solicitação de prorrogação do prazo de 
entrega, conforme manifestação da Gerência de Suprimen-
tos. Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos itens mencio-
nados nos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
CONTRATADA: INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOME-
TROS LTDA
EMPENHO 1402/2021
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
RESCISAO CONTRATUAL 
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
ATA – 0322/20 
EMPENHOS 88/21
Considerando os fatos narrados no procedimento Adminis-
trativo, dando conta do descumprimento contratual, por parte 
da contratada. Considerando as diversas oportunidades da-
das para a empresa para regularização das obrigações con-
tratuais inclusive com a devida observância da ampla defesa 
e contraditório.  DECIDO: Com fundamento o art. 78, II, cc. 
com o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666/93, cc. com Cláus. 5ª, 
item 5.1 do instrumento contratual, RESCINDIR O CON-
TRATO de forma unilateral; Com fundamento no art.87,  III, 
da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 aplicar 
pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos; 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a 
cláus. 6ª, item 6.2, inciso IV do contrato, aplicar MULTA re-
ferente à impossibilidade de emissão por meio eletrônico da 
Certidão de Débitos Relativos à Créditos Tributários Estadu-
ais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar o contraditório em atendimento aos 
ditames constitucionais. O INTEIRO TEOR DESTA DECI-

SÃO ESTARÁ ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO 
À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À DIRETO-
RIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
EMPENHO 798/21
Considerando entrega total do empenho supracitado, DECI-
DO acolher o pedido, EXTINGUINDO penalidade anterior-
mente aplicada de multa de 30% do valor referente ao atraso 
das obrigações contratuais. SMS ALDENIS BORIM.

EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 541/18– Contrato: PRE/0230/18
Contratada: WWS Services Prestadora de Serviços Ltda
Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 4,3537%, corres-
pondente ao índice do IPC-FIPE, apurado no período de 
Out/19 a Set/20. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 542/2020
ATA Nº 0164/21
CONTRATADA: REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de hidráulica - Va-
lores Unitários - Item 01 - R$3,50; Item 02 – R$3,85; Item 
03 – R$2,57; Item 04- R$2,20; Item 10 – R$13,25; Item 11 
– R$10,50; Item 12 – R$74,00; Item 16 – R$520,00; Item 
17 – R$51,56; Item 18 – R$124,89; Item 19 – R$13,00; Item 
20 – R$34,00; Item 30 – R$6,00; Item 31 – R$7,41; Item 
32 – R$14,57; Item 49 – R$4,89; Item 52 – R$0,75; Item 
55 – R$11,35; Item 56 – R$8,99; Item 58 – R$16,38; Item 
59 – R$17,69; Item 60 – R$3,98; Item 62 – R$0,95; Item 
64 – R$7,29; Item 65 – R$13,10; Item 68 – R$32,00; Item 
70 – R$4,99; Item 71 – R$43,50; Item 78 – R$6,98; Item 
79 – R$5,81; Item 84 – R$1,71; Item 87 – R$24,30; Item 88 
– R$28,07; Item 93 – R$14,58 - SMAURB – Kátia Regina P. 
Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 560/2020
ATA Nº 0165/21
CONTRATADA: AMV COMERCIO, PROMOÇÕES E EVEN-
TOS ESPORTIVOS E ARTITRAGENS LTDA
OBJETO: Fornecimento de material esportivo- Valores 
Unitários - Item 03 - R$115,00; Item 04 – R$190,00; Item 16 
– R$275,00 - SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes- Prazo 
de vigência: 12 meses.   

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
CHAMADA PÚBLICA nº 01/2021 – Proc. 1374/2021
OBJETO CONTRATAÇÃO DE GRUPOS FORMAIS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DETENTORES DE DAP JURI-
DICA PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 
PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, 
COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM O 
DISPOSTO NO ARTIGO 14, DA LEI 11.947 DE 16/07/2009; 
RESOLUÇÃO FNDE Nº 06 DE 08/05/2020 SEC. MUN. DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. Valor total estimado: 
R$ 1.324.654,42 – Comunicamos aos interessados que 
o edital foi retifi cado. Para que não se alegue prejuízo à 
elaboração da proposta comunicamos que foi redesignada 
a data de apresentação da documentação para habilitação 
e Projeto de Venda para o dia  23/MARÇO/2021, às 14:30 
horas, na Diretoria de Compras e Contratos, no 2° andar do 
Paço Municipal, na Av. Alberto Andaló, 3030, Centro, São 
José do Rio Preto/SP. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos.   
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 28/2021 – Processo n.º 
1293/2021
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de servi-
ços na realização de diagnostico laboratorial de zika, chikin-
gunya, dengue e outras arboviroses. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
22/02/2021, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE ME-
DICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: item 1. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. – Lucia Helena Anto-

nio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 27/2021 – Processo n.º 
1291/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de água mineral 
sem gás para pacientes com COVID-19. Secretaria Munici-
pal de Saúde. Sessão pública realizada on line com início 
dia 16/02/2021, sendo adjudicado o item à empresa declara-
da vencedora: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP: 
item 1. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. – 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim - Secretário 
Municipal de Saúde
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° 065/2021, PROCESSO 1549/2021, objetivando a 
aquisição de veículos escolares(ônibus) em atendimento ao 
Departamento de Transporte escolar. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 12/03/2021, 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
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° 066/2021, PROCESSO 1659/2021, objetivando a 
contratação de empresa para o fornecimento de postos de 
trabalho terceirizados de condutor de veículos automotores, 
condutor de motocicletas, operador de trator, operador de 
máquina pesada e operador de roçadeira costal, de acordo 
com as especifi cações do edital e seus anexos, para diver-
sas secretarias municipais. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 11/03/2021, 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

DECRETO Nº 18.840
DE 26 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$ 538.000,00 
(Quinhentos e trinta e oito mil reais), para reforço da dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 430 R$ 538.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.51.02 – Obras e instalações
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 370 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$ 660.552,21 
(Seiscentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e dois 
reais e vinte e um centavos), para reforço das dotações 
orçamentárias a seguir descritas:
I – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Ficha 71 R$ 100.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e 
restituições
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 188 R$ 560.552,21
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
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Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 30.000,00 
(Trinta mil reais), para reforço da dotação orçamentária a 
seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 272 R$ 30.000,00
Programa 9 – Gestão estratégica para resultados
08.001.04.121.0009.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 5º decorrem da anulação parcial da dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 274 R$ 30.000,00
Programa 9 – Gestão estratégica para resultados
08.001.04.121.0009.2001.4490.52.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 7º 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. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
aço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 26 de fevereiro de 
2021, 169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão su-
perior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em 
conformidade com o disposto no seu Regimento Interno, faz 
saber que na reunião ordinária realizada no dia 26/02/2021, 
foi deliberado (a):
a) Pela revisão e aprovação do Plano Estratégico da 
Entidade para 2019-2023;
b) Pela aprovação das informações sobre os investi-
mentos da entidade no mês de janeiro de 2021;
c) Pelo referendo das decisões do Comitê de Investi-
mentos no mês de fevereiro/2021.
São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2021.
(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 18/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 10/2014 – 
PROC. Nº 89/2014
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA
Objeto: Alteração do cronograma físico fi nanceiro sem alte-
ração de valor e prorrogação do prazo de execução refe-
rente à contratação de empresa para construção de inter-
ceptores nos seguintes trechos: M.D. Rio Preto (2 trechos), 
M.E. Rio Preto e M.E. Córrego S. Pedro; construção de 
rede de recalque entre a EEE-Talhado e a ETE-Rio Preto e 
construção de estação elevatória de esgoto na M.E. Córrego 
Talhado no município S. J. R. Preto, com fornecimento de 
todos os materiais, mo, máq. e equip.
Data da Assinatura: 18.02.2021 Prazo 30 dias
Nicanor Batista Junior -Superintendente do SeMAE
AVISO ÀS LICITANTES – CONCORRÊNCIA Nº 05/2020 – 
PROCESSO Nº 81/2020
Objeto: ”Ampliação do prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços”.
Em razão das ações preventivas relacionadas ao COVID 19, 
defi nidas para a Fase Laranja, informamos aos licitantes que 
só será permitida a entrada no Auditório do SeMAE, de um 
representante por licitante, para que seja respeitada a capa-
cidade máxima de 40% de ocupação. Lembramos que será 
adotado o controle de acesso (medição de temperatura), os 
representantes deverão respeitar o distanciamento e todos 
deverão trazer caneta própria.
S.J. Rio Preto, 26.02.2021 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da CL.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 
11/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2020 – PROC. nº 
02/2020. Contratada: CONTROL RISK MONITORAMENTO 
EIRELI.
Objeto: Prorrogação contratual sem aplicação de reajuste 
da contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de rastreamento, gerenciamento veicular e de velo-
cidade, abrangendo monitoramento via internet, implemen-
tação de sistema de acompanhamento, controle de acesso, 
localização e imobilização de veículos e prestação de servi-
ços de posicionamento por satélite (GPS) em tempo real e 
ininterrupto para o controle de veículos da frota do SeMAE.
Valor total: R$ 51.138,00 Data da assinatura: 
26.02.2021 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 72/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
99/2020
Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores 
novos, para os veículos e equipamentos pertencentes ao 
SeMAE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021
Contratada: CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 15/2021 recebida em 19.02.2021. 
Valor de R$7.140,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 5 e 10.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 55/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
77/2020
Objeto: Registro de Preço para fornecimento de reagentes 
de laboratório para execução de análises físico-químicas e 
microbiológicas nos Laboratórios da ETA/Palácio das Águas 
e da ETE/Rio Preto do SeMAE de São José do Rio Preto – 
SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2020
Contratada: LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
Ordem de Fornecimento nº 19/2021 recebida em 19.02.2021. 
Valor de R$7.650,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 1 e 11.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 55/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
77/2020
Objeto: Registro de Preço para fornecimento de reagentes 
de laboratório para execução de análises físico-químicas e 
microbiológicas nos Laboratórios da ETA/Palácio das Águas 
e da ETE/Rio Preto do SeMAE de São José do Rio Preto – 
SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 13/2020
Contratada: QUEST COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SA-
NEAMENTO E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA EPP.
Ordem de Fornecimento nº 21/2021 recebida em 19.02.2021. 
Valor de R$1.380,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 69, 70, 71, 72, 81, 82 90, 92 
e 94.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
11/2021 – PROCESSO SICOM 335/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de controle, operação, e fi scalização de portarias e edifícios, 
nas unidades do SeMAE, localizados na cidade de São José 
do Rio Preto.
Fica designado o dia 03.03.2021, às 14:00h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 26.02.2021 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 1674895 – Engeper Engenharia e Perfura-
ções Ltda.
Valor: R$ 298.994,61
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2021.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 26.02.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Escala de Atendimento Funerário – MARÇO 2021 
Em cumprimento ao Artigo 2º da Portaria Conjunta 01/2020 das 
Secretarias Municipais de Administração, Assistência Social e 
Saúde, a Secretaria de Assistência Social publica a:  

Escala de Atendimento Funerário – MARÇO 2021 
Dia Semana Concessionária 

1 
Segunda Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
2 Terça Prever Serviços Póstumos LTDA 

3 
Quarta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

4 
Quinta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
5 Sexta Prever Serviços Póstumos LTDA 

6 
Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

7 
Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
8 Segunda Prever Serviços Póstumos LTDA 

9 
Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

10 
Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
11 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA 

12 
Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

13 
Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
14 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA 

15 
Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

16 
Terça Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
17 Quarta Prever Serviços Póstumos LTDA 

18 
Quinta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

19 
Sexta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
20 Sábado Prever Serviços Póstumos LTDA 

21 
Domingo Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

22 
Segunda Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 

23 Terça Prever Serviços Póstumos LTDA 

24 
Quarta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

25 
Quinta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
26 Sexta Prever Serviços Póstumos LTDA 

27 
Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

28 
Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
29  Prever Serviços Póstumos LTDA 

30 
 Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

31 
 Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
Concessionárias do Serviço Funerário: 
1) SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO LTDA. – 
ME 
Avenida: Bady Bassitt n.º 3552 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3224-8080 
2) FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA. - 
ME 
Rua: Fritz Jacobs n.º 1129 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3121-8007 
3) PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. 
Rua: General Glicério nº 3524 - Centro 
Telefone: (17) 3233-5499 
Rua: Bernardino de Campos nº 3760 - Centro 
Telefone: (17) 3233-7233 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20011/2021

Fica notifi cado(a): HAMBURGUERIA ORIGINAL BELVE-
DERE LTDA, Endereço: AV. BELVEDERE Nº: 650 Compl.: 
LOJA COMERCIAL TERREA 02 Bairro: VILLAGE DAMHA 
RIO PRETO II - RES. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15056030 Inscrição Municipal / Cadastro: 3765870 
PFJ: 1688735 CPF/CNPJ/RG: 39897262/0001-36, De 
acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI 
e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFI-
CAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido 
a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gera-
dos no empreendimento. Informar a destinação fi nal desses 
resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun 
n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), 
Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$7.589,82). OBSERVAÇÃO: 
APRESENTAR COMPROVANTES/CONTRATO DE DES-
TINAÇÃO DE RESÍDUOS (óleo usado) NO PRAZO DE 05 
DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB PENA 
DE MULTA DE R$ 7.589,81 enviar via e-mail smaurb.fi scali-
zacao@riopreto.sp.gov.br. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará 
sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vigente, 
assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON 
MATEUS MARINO, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acor-
do com registro do AR JU 88350016 2 BR, acusando “não 
procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51572

Fica autuado(a) JILMEDICE ANDRADE SANTOS, locali-
zado(a) no Endereço: R. JOÃO BAPTISTA CORTEZI Nº: 
292 Compl.: Bairro: AROEIRAS II - PQ. DAS Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15042162 Inscrição Municipal 
/ Cadastro: PFJ: 803490 CPF/CNPJ/RG: 346719538-54 / 
40236532-X(SSP). O infrator acima qualifi cado deixou de 
atender a Notifi cação nº 16507 de 03/04/2019 referente 
o(a) Deposição no passeio público de obstáculos de qual-
quer espécie, incluindo materiais para construção, detritos, 
placas de propagandas ou quaisquer outros que obstruam 
a passagens de pedestres., infringindo o(a) Artigo 7.º LM 
n.º 8973/2003 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULA-
RIDADE: CAPITULAÇÃO: ARTIGO 9.º, § 1.º, INCISO IV 
LM N.º 8973/2003 BASE DE CÁLCULO 2 UFM MULTA R$ 
125,92 (cento e vinte e cinco reais e noventa e dois centa-
vos). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO cessar ocupação de área 
pública imediatamente(córrego aroeira).providenciar retirada 
de animais, automóveis, objetos, cercas e demais materiais. 
Flagrante em 20/01/2021. O pagamento da multa imposta 
não isenta o infrator de regularizar o acima mencionado, sob 
pena de aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, 
adotamos as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA Fica o autuado inti-
mado a recolher o débito no montante acima discriminado, 
no prazo abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, 
conforme os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complemen-
tar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento ou para impug-
nação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 
30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão conce-
didos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 
588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do 
Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II - de 
35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugna-
ção e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência 
da decisão proferida em Reexame Necessário, se não inter-
posto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se 
interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente 
ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário Mu-
nicipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao 
Poupatempo para retirar a guia de recolhimento ou imprimir o 
referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.
br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em 
não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débi-
to decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito 
em dívida ativa, com posterior execução fi scal. Assinado 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORET-
TI, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do 
AR JU 88350047 1 BR, acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20047/2021

Fica notifi cado(a): JILMEDICE ANDRADE SANTOS, Ende-
reço: R. JOÃO BAPTISTA CORTEZI Nº: 292 Compl.: Bair-
ro: AROEIRAS II - PQ. DAS Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15042162 Inscrição Municipal / Cadastro: PFJ: 
803490 CPF/CNPJ/RG: 346719538-54 / 40236532-X(SSP), 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
27 de fevereiro de 2021

De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso 
XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTI-
FICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabeleci-
do a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relaciona-
do: Deposição no passeio público de obstáculos de qualquer 
espécie, incluindo materiais para construção, detritos, placas 
de propagandas ou quaisquer outros que obstruam a pas-
sagens de pedestres. 1º REINCIDÊNCIA, Artigo 7.º LM n.º 
8973/2003, prazo de 1dia(s), Multa de 2 UFM (x2 R$251,84). 
OBSERVAÇÃO: Cessar ocupação de área pública imedia-
tamente(Córrego Aroeira).Providenciar retirada de animais, 
automóveis, objetos, cercas e demais materiais. O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas JANE ADRIANA MORETTI, uma vez que a missi-
va nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 88350047 1 BR, 
acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20050/2021

Fica notifi cado(a): LAIMA PARTICIPACOES LTDA, Endere-
ço: R. BERNARDINO DE CAMPOS Nº: 2360 Compl.: ESQ 
2025 AV PHILADELPHO MG Bairro: MACENO - VILA Cida-
de: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15025160 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 301137000 PFJ: 1117137 CPF/CNPJ/
RG: 01884422/0001-30, De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc 
XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Co-
nama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR 
(x1 R$7.930,26); Deposição no passeio público de obstácu-
los de qualquer espécie, incluindo materiais para constru-
ção, detritos, placas de propagandas ou quaisquer outros 
que obstruam a passagens de pedestres, Artigo 7.º LM n.º 
8973/2003, prazo de 1dia(s), Multa de 2 UFM (x1 R$125,92); 
O proprietário de imóvel, fi ca obrigado a promover a limpe-
za geral do mesmo, de modo a conservá-lo sempre limpo, 
Artigo 2.º da Lei Municipal n.º 8973/2003, prazo de 15dia(s), 
Multa de 10 UFM (x1 R$629,60). OBSERVAÇÃO: O LOCAL 
DEVE SER LIMPO - SUGERIMOS INSTALAÇÃO DE DIS-
POSITIVOS QUE IMPEÇA O ACESSO DE TERCEIROS NO 
TERRENO. O não cumprimento da presente Notifi cação no 
prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às pe-
nalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETE-
RO, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do 
AR JU 88350044 5 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20049/2021

Fica notifi cado(a): REDE ROGER DE POSTOS DE COM-
BUSTIVEIS LTDA, Endereço: R. BERNARDINO DE CAM-
POS Nº: 2360 Compl.: Bairro: MACENO - VILA Cidade: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15060010 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 1110190 PFJ: 182171 CPF/CNPJ/RG: 
02197202/0005-24, De acordo com a Lei Orgânica do Muni-
cípio, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo 
mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar 
no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, o 
abaixo relacionado: Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destina-
ção fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, 
inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, 
prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$7.930,26); 
Deposição no passeio público de obstáculos de qualquer 
espécie, incluindo materiais para construção, detritos, placas 
de propagandas ou quaisquer outros que obstruam a pas-
sagens de pedestres, Artigo 7.º LM n.º 8973/2003, prazo de 
1dia(s), Multa de 2 UFM (x1 R$125,92); O proprietário de 
imóvel, fi ca obrigado a promover a limpeza geral do mes-
mo, de modo a conservá-lo sempre limpo, Artigo 2.º da Lei 
Municipal n.º 8973/2003, prazo de 15dia(s), Multa de 10 
UFM (x1 R$629,60). OBSERVAÇÃO: O LOCAL DEVE SER 
LIMPO - SUGERIMOS INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS 
QUE IMPEÇA O ACESSO DE TERCEIROS NO TERRENO. 
O não cumprimento da presente Notifi cação no prazo esta-
belecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
88350042 3 BR, acusando “mudou-se”.

                                                     SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO
                                                PORTARIA SME nº 152/2021
Altera a Portaria SME nº 220, de 14 de julho de 2020, que 
dispõe sobre a constituição, nomeação e atribuição dos 
representantes da Câmara de Planejamento para o Retorno 
às Aulas Presenciais, no contexto da pandemia da Covid-19, 
da Secretaria Municipal de Educação.  
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atri-
buições legais, especialmente o prescrito no Decreto nº 
15.961/2011, em seus incisos 1º e 5º do artigo 2º, e inciso 9º 
do artigo 4º, altera o disposto na Portaria 220, de 14 de julho 
de 2020: 
Art.1º O artigo 1°, inciso III, da Portaria 220, de 14 de julho 
de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1°. ...
...
III- cumprir os marcos legais, normatizações e diretrizes 
para a organização do processo de retorno às aulas;
Art. 2°. O artigo 3° passa a vigorar conforme segue:
Art. 3º A presente Câmara será composta pelos seguintes 
membros, a) titulares e b) suplentes: 
I - Assessores da Secretaria Municipal de Educação:
a- Maria Inez Firmino Carlos Debeus 
b- Patrícia Buck Ruiz Colenghi
II - Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação: 
a- Deise Maciel de Queiroz 
b- Joana Inês Novaes 
III - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Municipal de 

Educação:  
a- Fábia Cristiane Nestor Costa  
b- Eliana Aparecida Najem Racaneli   
IV - Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de 
Educação: 
a- Adinã Vedroni  
b- Karina da Silva Mateus   
V - Supervisores de Ensino da Secretaria Municipal de Edu-
cação: 
a- Mirian Roberta Pedrini 
     Mariana Correa da Silveira
     Andréa Ussen Wehbi  
b-   Vanessa Garcia Sanches 
 VI -  Diretores de Escola de Educação Infantil: 
a- Kátia Aparecida Fróes Fortunato  
b- Rosimere Cleide Souza Desidério  
VII- Coordenadores Pedagógicos de Escola de Educação 
Infantil:
a- Éder Ralha de Castro Rosa  
b- Edson Rodrigo de Azevedo 
VIII - Professores de Educação Infantil:  
a- Patrícia Helena da Silva  
b- Genecilda dos Santos  
IX - Diretores de Escola de Ensino Fundamental: 
a- Patrícia Costa Gutierrez  
b- Vanessa Fernandes Lima Pinheiro  
X - Coordenadores Pedagógicos de Escola de Ensino Fun-
damental: 
a- Maria Cecília Pereira Soares Ribeiro  
b- Ana Catarina Angeloni Hein 
XI- Professores de Ensino Fundamental I:  
a- Roberta Chiari Contatore  
b- Rita Maria de Oliveira  
XII- Professores de Ensino Fundamental II:  
a- Gabriela Pedroso Cardoso 
b-Thamires Vançan Capasciutti  
XIII- Representantes do Conselho Municipal de Educação: 
a- Maria das Graças do Carmo Bertasso 
b- Kleber Chaves Pereira     
XIV- Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente:        
a-Fernanda Paula Magossi Arado 
c- Elza de Araujo Goes   
XV - Representantes da Promotoria Pública da Criança e do 
Adolescente: 
a- André Luís de Souza 
b - Amanda Moretti Palhares  
XVI - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:                                                                  
a- Liane Casagrande 
b- Andréa Zoccal Mingoti   
XVII - Representantes da Secretaria Municipal de Assistência 
Social:  
a- Edimara Carrasco 
b- Willian Meque  
XVIII - Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento; 
a- Ana Beatriz Frata Broca 
b- Cristiane Alves Ferraz  
Parágrafo único. Os suplentes poderão participar das reu-
niões virtuais (remotamente) ou presenciais, concomitante-
mente ao titular, tendo direito a voto somente na ausência do 
titular.
Art. 4°. O artigo 4° passa a vigorar com a seguinte redação:
 Art. 4° Ficam designados o Assessor de Secretaria 
Maria Inez Firmino Carlos Debeus, Coordenadora Geral e a 
Supervisora de Ensino, Andréa Ussen Wehbi , secretária da 
Câmara de Planejamento para o Retorno às Aulas Presen-
ciais, no contexto da pandemia da Covid-19, que terão as 
seguintes atribuições: 
a - convocar todos os representantes para a primeira e de-
mais reuniões; 
b - estabelecer, coletivamente, um cronograma de reuniões; 
c - coordenar as reuniões, articulando as discussões nas 
apresentações de proposituras; 
d - comunicar à Secretária Municipal de Educação todos os 
encaminhamentos realizados e encerramento dos trabalhos. 
e- registrar todas as reuniões e presença dos participantes, 
por meio de relatórios/atas, utilizando as ferramentas digitais 
e comunicacionais acessíveis, como por exemplo o Google 
Meet (quando realizada virtualmente).  
Art. 5° O artigo 6° passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º Na primeira reunião da Cãmara de Planejamento para 
o Retorno às Aulas Presenciais o Coordenador Geral indica-
rá o Coordenador dos Trabalhos desta Câmara, e o Secretá-
rio indicará um o secretário adjunto. 
Art. 6° O artigo 7°, § 3° passa a vigorar com seguinte reda-
ção:
 “ Art. 7°...
§3º Toda contribuição elaborada pelas subcâmaras deverá 
ser encaminhada para análise e discussão, pelo coletivo 
dos componentes participantes da Câmara de Planejamento 
para o Retorno às Aulas Presenciais e aprovada pela maioria 
simples dos presentes. 
 Art. 7° O artigo 9° passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 9° As proposituras e diretrizes elaboradas sobre as ques-
tões de protocolos sanitários para a organização do retorno 
às aulas presenciais no âmbito do Sistema Municipal de 
Ensino, deverão ser apresentadas à Secretária Municipal de 
Educação, que analisará e encaminhará, ao Comitê Gestor 
Municipal de Combate à Pandemia do Coronavírus (Covid 
19). 
Art. 8°  O artigo 10 fi ca suprimido.
Art. 9°  O artigo 11 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 A Câmara de Planejamento para o Retorno às Aulas 
Presenciais no contexto da pandemia da Covid-19 deverá 
consi derar as normatizações vigentes no nível municipal, 
estadual e federal que versam sobre o período de combate a 
Pandemia.”
Art. 10° Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
11/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 

2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 40.790.851/0001-08
Razão Social: OTAVIO F CUNHA REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 40.837.719/0001-04
Razão Social: ARTE EM PÃES LTDA
CNPJ: 40.566.950/0001-00
Razão Social: P. S. COMERCIO DE AUTOPEÇAS USADAS 
E DESMONTE EIRELI
CNPJ: 38.201.130/0001-65
Razão Social: PETROBADY CAMPANHA FAST FOOD FOR-
NECIMENTO DE
CNPJ: 40.858.892/0001-80
Razão Social: SAMARA CAMBUY CARVALHO BENTO 
LTDA
CNPJ: 40.851.473/0001-17
Razão Social: T.F. FACCI COMERCIO DE VEICULOS
Conforme processamento realizado, em 26 de Fevereiro de 
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 26 de Fevereiro de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves
Auditor Fiscal Tributário Municipal Chefe da Inspetoria Fiscal 
Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Sector Serviços e Conservação Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Indenização por Danos 
(div 387), vencimento 30/07/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Weslei Santos)”, na 10/02/2021.
São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Sector Serviços e Conservação Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Indenização por Danos 
(div 387), vencimento 10/07/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Weslei Santos)”, na 10/02/2021.
São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Sector Serviços e Conservação Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Indenização por Danos 
(div 387), vencimento 04/09/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Weslei Santos)”, na 10/02/2021.
São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

NR REQUERENTE PROTOCOLO TIPO DECISÃO
1 Art Vita Distribuidora de Medicamentos e Alimentos Lt. 202118807 físico DEFERIDO

2 Gis Ginásio de Interação Sensorial e Desenvolvimento Infantil 
Ltda 2020291366 físico DEFERIDO

3 Letícia Rodrigues Ganzella 202144856 físico DEFERIDO
4 Teodora Comunicação E Eventos Ltda ME 202120997 físico DEFERIDO

São José do Rio Preto,

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL Nº 009/2021

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

26 de fevereiro de 2021
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2021. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202030550
0 AGROEIXOS LTDA ME 

202117785 ALEXANDRA APARECIDA DA COSTA 
202027879

6 ANDREAS FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

202126940 DENY CLAUDIO CERQUEIRA 
202122550 GENY MARIA DOTORE 
202111861 HELIO PASTORE JUNIOR  
202028634

4 I C ARTIGOS DE OTICA EIRELI ME 

202123018 JOAO CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 
202146590 MANOEL MALAQUIAS SAMPAIO 
202129955 MARCO ANTONIO DE SOUZA 
202137688 MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA 
202026343

1 NETUNO TRANSPORTES EIRELI 

202030805
2 OUTLET DOS PNEUS EIRELI 

202144279 PAULO CESAR LOIS 
202115300 ROBSON BUENO DO PRADO ME 
202030681

1 TABERNACULO DA MENSAGEM 

202116485 TONIELLO VEÍCULOS LTDA 
202118330 TRIBUTOS CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
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S0ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2021. 
Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos DEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

20211256
9   ADEILTON FIRMINO STAFF 

 202112838  ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA 
 202114468  ADEMIR FERREIRA DA SILVA 

 202026043
7  ADILSON CLAUDIO CERVANTE 

GATTO 

 202129178
9  ADRIANA PRISCILLA VENTURA 

NEVES 

 202030030
0  AGEU DA MATA 

 202114710  ALBERTO JUNIO DA SILVA 
 202134039  ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 

20212002
0   ALINE FLORES 

  20203001
44 

ALVARO JOSE ALMEIDA SIMÕES 
BRANCO 

20202353
07   AMANDA MARIA FERREIRA PESSIN 

 202029105
4  ANA CAROLINA MELLO FREITAS DOS 

SANTOS 
20211012

9   ANA PAULA DEL GUINGARO BRAGA 
DO CARMO 

  20213807
3 ANA PAULA MARTINS TAVEIRA 

20211019
3   ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA 

20211224
7   BENEDITO LOPES 

20203094
84   BRUNO ANTONIO 

 202115414  BRUNO SOARES OLIVEIRA E 
OLIVEIRA 

 202115346  CAMILA FREITAS ASSUNCAO 2 
 
20213648

9   CARLA TRINDADE 

  20214355
0 

CARMEM SILVIA GONZALEZ DOS 
SANTOS 

20211684
6   CELSO APARECIDO CALEJURE 

20202464
78   CLAUDENIR APARECIDO MARTINS 

20212202
7 202122030 20212203

8 CLAUDIA ESTELA ANGELONI 

  20214113
8 

CLAUDIO EDUARDO CAMPOS 
CABBAZ 

20202958
17   DENIS FRANCISCO MOLINA 

 20212461  DENIS LUCAS DE BRITO DE 
OLIVEIRA 

20211196
2   DORIVAL DOS REIS 

20202913
99   DOUGLAS MACHADO DE CAMPOS 

NETO 
20212214

1   EDER TOMAZ DA CRUZ 

20203069
01   EDILBERTO SUGUITANI 

 202030370
9 

20203037
12 EDSON ANTONIO FLORES 

 20212904  EDUARDO ALVES STORT 

 202024532
9  EGIDIO ALBERTO BEGA 

 202030582
9  ELIANE CAROLINE FERRAZ 

20215125   ELIANE DA SILVEIRA 
20211682

5   ELISABETE ARCARO CATOIA DE 
ALMEIDA SILVA 

20211533
8   ELISANGELA DE FATIMA DA 

FONSECA NIZA RATERO 
20211080

9   ELOI FERNNANDES PEREIRA 

  20214151
7 ESTOFADOS COLUMBIA EIRELI EPP 

 202116312  EVANDRO DOS SANTOS 3 
 

 20218445  EVERDAN ALVES 
20218746   EZEQUIEL MARCELLO 
20203039

59   FABIO RENATO BERNARDI 

 20219582  FABRICIO DA SILVA SANTOS 

  20213810
7 FELIPE LOIS AFFINI 

20212240
8   FERNANDA JESUS SANTOS 

  20213846
6 

FLAVIA CRISTINA MARQUES DE 
SOUZA VIANA 

20202995
18  20202995

26 FLAVIO APARECIDO DE CASTRO 

 202128589  FRANCIELE RODRIGUES 
20203049

21   GEDIAO RIBEIRO DA SILVA 

20212022
8   GILLIARD RIBEIRO DE ALMEIDA 

  20211633
8 

GIOVANNI OLIVEIRA DE FIGUEIREDO 
TAPPARO ME 

20213022
0   GRAZIELE ALVES DE MATOS 

20211256
4   GRAZIELE CRISTINA GODINHO 

  20213950
7 GUILHERME DE ABREU RIBEIRO 

 202137239  HELIO GONCALVES XAVIER 
20211747

5   HG 319 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 

20211254
2   IGOR CHRISTIAN FERREIRA DA 

SILVA 
20212118

7   ISABELA LIMA CASTILHO 

 202131596  ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES 
20204803

2 202048038  JANAINA APARECIDA PEREIRA 

20204804
2   JANAINA APARECIDA PEREIRA 

20217782   JESSICA DOS SANTOS ARAUJO 
20202931

96   JLF E CIA ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO S/S LTDA 

4 
 

 202140724  JOANA DURVALINA DOS SANTOS 
20203037

94   JOAO PEREIRA BRITO 

 202111820  JODINELIA ALMEIDA DA COSTA 
20211019

8   JONATHAN DA SILVA PEREIRA 

 202116293  JOSE ALEXANDRE BARBIERI 

  

20214003
7 

20214003
8 

20214003
9 

JOSE LUIZ ZILLI 

20203047
97   JOSE VICTOR DA SILVA CALACIO 

 202030586
1  JULIA DE FARIA ARAUJO 

20211753
9   JULIANA PAES BATISTA SANTOS 

 202026130
6  JUSCENI SANTOS DE FREITAS 

20211500   KATHELYN JORDAO ROVERSI 
20202908

78   LEANDRO DIAS DOS SANTOS 

20211107
4   LILIAN CAMARGO DE SOUZA 

20211563
5   LUAN ROBERTO LOPES 

 202127768  LUANI APARECIDA DE JESUS 
ZAMFOLINI 

20202668
46   LUCAS ANTONIO ROSA MUNIZ 

 202130628  LUCAS MELHADO GUIZZI 
 202121411  LUIS ANTONIO DE PIZZOL 

  20213928
3 LUIZ CARLOS LOPES 

20202926
47   MAIKE SILVESTRE DE ALMEIDA 

20211775
4   MARCELO JOSÉ DA SILVA GUERCHE 

 202117818  MARCELO MALAGO 
5 

 
20203067

84   MARCOS ANTONIO MARTINS 

20216533   MARCOS CARDOSO 
 202123975  MARCOS CESAR DE SOUZA 

  20213949
1 MARCOS ROBERTO PEREIRA 

  20214029
1 MARCOS VINICIUS HAYASHI PINTO 

 20218398  MARCUS VINICIUS ROSOLEM FILHO 

  20214157
7 MARIA APARECIDA NONATO 

  20214116
5 

MARIA AUXILIADORA ALVES 
BORTOLUZZO 

  20213949
0 MARIA DE LOURDES DA SILVA 

20212306
0   MARINEIDE FERREIRA DOS SANTOS 

  20214028
4 MARIO JOSE JORGE 

20216818   MATHEUS POZZETI TEIXEIRA 
 202130243  MAURICIO FERREIRA DA SILVA 

20211392
6   MAURO CARDOSO DE MORAIS 

  20213755
3 MAURO MANOEL BRAOJOS 

 202129699  MAYKE FLEURY ALVES 

20217812   MURILO FERNANDES JARDIM 
FRONER 

20212931
6   NELSON APARECIDO DA SILVA 

  20214218
7 ORLANDO ORNIZ MARTIN 

20212201   OSMAR GONZAGA COSTA 
20203094

36   OTV CONSTRUÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI 

20214658   OZEAS COUTO PAULINO 
20202745

07   PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA 

20212231
8   PAULO SERGIO TAVARES BECCARI 

  20214597 PEDRO ALVARES 
6 

 
2 

20211915
0   POLLYANNA GOMES SCHIO ALONSO 

20212133
9   PRISCILA NUNES LINO MALONI 

20203036
85   RAPHAEL CARVALHO BATISTA 

20211092
8   RAQUEL ELTIS RIBEIRO 

  20213843
0 

RODOBENS INCORPORADORA 
IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA 

20203070
06   RODRIGO FLORENCE TEIXEIRA 

  20213926
0 SAMUEL GONÇALVES 

20202911
63 

202029116
6  SEBASTIAO LUIZ SANT ANA 

 202119671  SUZI MARA CASTILHO RUIZ 
20211534

1   TALLYS RODRIGO DE OLIVEIRA 
LOPES 

 202030785
0  

TAPAJOS151 COMPRA VENDA E 
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 
EIRELI 

  20213577
6 TATIANE CRISTINA DE SOUZA 

 202123539  THALES HENRIQUE MARTINS DA 
SILVA 

 202130640  THIAGO TRINDADE ZANETO FRANÇA 
20212781

2   THUANY MICHELE BRANDAO DE 
SOUZA 

20201928
28   URBAN FORTES EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO I SPE LTDA 
20203063

80 
202030638

1  USUAL PARTICIPAÇÕES LTDA 

20202915
50   VANDERLEI PEROSO DE MORAIS 

 202029281
1  VERA NILZA ZANATTA 

  20202928
12 VERA NILZA ZANATTA 

 202021172  VILMA LENE ROZAM 
7 

 
2 

 202029165
3  VILTON PAULO GONZAGA LIMA 

20202414
36   WAGNER LUIS BURIOLA ME 

20202076
23   WAINE BALSARINI 

 202127606  WALMIR JOSE BERTO 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos INDEFERIDOS: 

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

20201928
77   2OWT EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA 
20211973

8   ADRIANO MINGONI DE OLIVEIRA 

 20219351  ADRIANO PASTORELLI MACHADO DE 
LIMA 

20202757
45  20202757

51 AFAF NICOLAS FERZOLI 

20213330
7 

20213331
0  ALEXANDRE EDMAR PETINELI 

20203070
17   ALEXSANDRA DE CARVALHO 

20214502
2   ALINE SHIROSAKI SOUZA GAGLIARDI 

20203070
18   ALVARO CESAR CORREIA FILHO 

 20211350
1  ANA CAROLINA LOPES DA SILVA 

20202894
22   ANA CRISTINA RIBEIRO CURY  

  20213430
6 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA 
DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS 
ULTIMOS DIAS 

  20203011
25 

BRZ EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES S/A 

20203031
07   CAIO FERNANDO VIEIRA DA SILVA 

  20202439
1 CAMILA LOPES ALVARENGA ROCHA 

20213866
0   CARLOS SEQUEIRA DIAS JUNIOR 

20203012
29   CHRISTIANI FUCHS DA SILVA MARTHA 

  20214259
3 CHUN HUNG LIN 

2 
 

 20212009
9  CLODOMIRO VANDERLEI CECCHINI 

 20183912
29  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  

 20201633
76  

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU 

 20201220
93  

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU 

 20201633
67  

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU 

 20202017
45  

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU 

 20202017
48  

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU 

20206541
4   CREUSA APARECIDA VIEIRA COPSTA 

 20213494
7 

20213495
0 CRISTIANO BENE MACHADO 

  20213494
8 CRISTIANO BENE MACHADO 

20203095
52   DANIEL RODRIGUES 

20202018
74   DANIELLE CRISTINA QUINTILIANO 

20203069
11   DANIELLE FREBONE FERREIRA 

20212587
7   DDF EMPREENDIMENTOS E 

INCORPORAÇÃO LTDA 
20212587

3   DDF EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÃO LTDA 

 20211182
8  DIOGENES TIBURTINO SILVA 

20216412   DOUGLAS DA SILVA PEREIRA 
20213983

7   EDERSON RICIERI INACIO GOMES 

20203063   EDILEUSA CARLOS DA GAMA 
3 

 
21 

20211686
5   EDUARDO LEMES RUFO 

 20214038  EDVIRGEM PEREIRA DELGADO 
  20219717 ELIO FONSECA DE OLIVEIRA 

 20202589
82  ELITON FERNANDO DE MAGALHAES 

20202436
62 

20202436
65  EVANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA 

 20207877
8  FABIANA PEREIRA 

 20211018
0  FERNANDO APARECIDO GONÇALVES 

20202678
62   GILBERTO FRANZONI 

20203074
60   GILSOMAR SANTOS FAUSTINO 

 20217967  GISLAINE APARECIDA DE ARAUJO 

  20214218
0 GUALBERTO BENITES DE OLIVEIRA 

  20201044
05 GUIRRO IMOVEIS SPE LTDA 

20214329
2   GUSTAVO GAMBUGGI PUGINA 

20213731
4   GUSTAVO RIBEIRO ANGELO DA SILVA 

20201104
39 

20201104
47  HALM ATIQUE NETTO 

20211307
7   HEBER CRISTIANO PEREIRA FELIPE 

20211142
7   HELIO NARDO 

20212029
9   IGOR MARIOTTO BENETI 

20202942
58   INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO 

RIO PRETO LTDA 
20217347 20217354  IZELY ORVALINA ROZANI FLORIANO 
20213815

4   JEAN FELIPE BERNARDES 

20213671
9   JEFFERSON DE OLIVEIRA 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, sábado
27 de fevereiro de 2021

4 
 

 20211903
3  JOAO BATISTA GOSSN FERRAZ 

PAROLORI 
20211437

3   JOAQUIM ALEXANDRE DE PAULA 

20211642
0   JOAQUIM VENANCIO NETO 

20211176
7 20211770  JOSE ALCIDES GIMENEZ 

20203004
95   JOSE BOMFIM DE SOUZA 

20211076
0   JOSE CARLOS FERRARI 

20203039
01   JOSÉ CARLOS IFANGER 

 20211504
3  JOSE CARLOS MORELLI 

20213736
6 

20213736
8  JOSE ROBERTO DO CARMO 

20202970
56   JOSIANE ANDALECIO DE ARAUJO 

20213987
5   JULIANA FERNANDES PIRES’ 

20203078
24  20203078

26 JUMI PARTICIPAÇÕES LTDA 

20218925 20218930  KAROLINA HELENA MALLOUK DE 
PAULA EDUARDO 

  20202968
25 LARA MOREIRA DA SILVA DOMINGOS 

  20202968
42 LARA MOREIRA DA SILVA DOMINGOS 

20214458
0   LEDY DAYANE ALVES DOS SANTOS 

20214641
7   LETICIA SAMORANO ABEL 

 20218924  LEXE FAVONI & CIA LTDA 
20203009

61   LOURENÇO ROSA DE PAULA 

 20212077
2  LUCIANA COSTA TORRES 

20214053
2   LUIS CESAR DA SILVA 

5 
 

202111694 20211169
8 

20211170
0 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

20212241
1   MA E JR EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
 20217895  MAIRA ANGELICA CALIO BUENO 

20202966
08   MARCELA MARA OLIVEIRA 

20213830
3   MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS 

20213959
0 

20213960
5  MARCELO RICARDO DA SILVA 

20213960
6 

20213960
9  MARCO ANTONIO LORENZI 

 20203064
02  MARCOS SHIGUEO AKASAKI 

  20202519
36 MARELLA VEICULOS LTDA 

20211483   MARIA GABRIELLE MAIOR REIS 
20202917

41   MARILENE DUTRA MARDEGAN 

20203013
41   MARILIA VIVIANE DIAS DE SOUZA 

20213999
7   MARINES MARTINS CALDEIRA 

20202753
51   MAURICIO REQUENA ALVES 

20202935
15   MERABE MUNIZ DINIZ CABRAL 

20214301
2   MICHELE APARECIDA ANDRASCHKO 

 20202997
37  NESTOR DUARTE DE OLIVEIRA 

 20202917
29  NEUTER HENRIQUE DE CARVALHO  

  20214004
5 NILTON MARCOS MAZZONI 

20218833   OSORIO DA SILVA JUNIOR 

 20218345  PAULO ALEXANDRE GOMES DE 
SOUZA 

 20203009
81  R N LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS PRÓPRIOS LTDA 
6 

 

 20202997
65  R PERES EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA 
20201098

95   RAFAELE DANUBIA VIEIRA ROSA 

20214476
3   RAIZEN COMBUSTIVEIS S/A 

 20214101
6  RAUL ALBERTO PEREIRA 

20214041
6   REGINA CAVICCHIA ABRA 

20202417
70 

20201707
34  RENAN AUGUSTO CORREA 

SANTIAGO 

 20214501
3  RICARDO CARNEIRO MENDES 

PRADO 

 20205647
2  RICARDO LEITE VILLA 

20202943
40   ROBERTO DE PAULO SANTOS 

 20202663
41  RODRIGO MARQUE GARCIA 

 20203067
93  RONIEL MATIAS DE SOUZA 

 20211200  RONNY EGIDIO NOVAES DE OLIVEIRA 
20214032

7   ROSANA CRISTINA BIZERRA DO 
COUTO 

20211567
9   SABRINA ROCHA DE ARAUJO 

20211455
5  20211455

9 
SANDRO RENATO BARBOZA DE 
OLIVEIRA 

20202382
39   SANTA ALVES DE OLIVEIRA 

20202382
37   SANTA ALVES DE OLIVEIRA 

20214002
7   SILVIA APARECIDA DA CUNHA SILVA 

 20211792
8  SILVIO DONIZETE DELFINO 

20211257
4   SIMAS CHABEL BAPTISTA JUNIOR 

20202673
04   SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 

COMERCIO DE S JOSE R PRETO 

7 
 
20202673

07   SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMERCIO DE S JOSE R PRETO 

 20214095
8  SONIA CRISTINA ROSA DA SILVA 

20203025
63   SONIA PORTELLA DE ABREU 

20194023
86   SUELI APARECIDA DE BARROS 

CONFECCOES ME 
20214074

1   TARCISO MARCOS DA SILVA 

20214141
0   TATIELE LETICIA DA SILVA 

20213913
3   TEREZA BATISTA DE ANDRADE 

20212007
2   THACIO ALVES COSTA DE ARRUDA 

20214006
9   THAIS KESTENBAUM MANGONARO 

20202032
13   THE CITY SJRP DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO SPE LTDA 

 20211435
4  THIAGO MENDES DE SOUZA 

20216900   VALERIA CRISTINA MILANO YANO 
20203065

95   VALÉRIO PUGLIA GOMES 

20211041
8   VERONICE DIAS PENACHIONI 

20211041
0   VERONICE DIAS PENACHIONI 

20202983
26   VICENTE SILVESTRES DE BARROS 

  20213985
2 WAGNER MARQUES DINIZ 

20213868
3   WILSON POSTIGO FILHO 

20218646   ZULEIDE NUNES DA SILVA 

  20202947
15 ZWINGLIO FERREIRA JUNIOR 

Fernanda Nates da Cunha Abud  
Secretaria Municipal de Obras 

Secretaria Municipal de Obras
PORTARIA Nº 01

De 25 de fevereiro de 2021

O Secretário Municipal de Obras do Município de São José 
do Rio Preto – Estado de São de Paulo, ISRAEL CESTARI 
JUNIOR, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º - A partir de 01 de março de 2021, a Secretaria Muni-
cipal de Obras implantará um novo sistema de fi scalização 
através de fotos e/ou declarações do(s) técnico(s) responsá-
vel(is) pela execução ou direção técnica obra.
§ 1º - Essas fotos e/ou declarações serão vinculadas a ART/
RRT/TRT do(s) responsável(is) técnico(s) e as obras serão 
objeto de fi scalização municipal.
§ 2º - Quando houver denúncias ou irregularidades consta-
tadas pelo Município, o(s) responsável(is) técnico(s) res-
ponderão perante a Ordem de Classe, caso seja constatada 
irregularidade e/ou discordância dos documentos apresenta-
dos quando da aprovação dos alvarás.
§ 3º - Para as obras realizadas dentro de condomínio, este 
participará ativamente da fi scalização, devendo comunicar 
ao Município quando forem constatadas irregularidades, para 
que o Poder Público possa tomar as devidas providências.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor em 01 de março de 
2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Obras, 25 de fevereiro de 2021.
ISRAEL CESTARI JUNIOR
Secretário Municipal de Obras
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da Secretaria Municipal de Obras. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
AMARILDO R DA CRUZ & CIA 
LTDA 01559/20 40 

UFM 
AIP-A-S 
000161 

ANTONIO CARLOS CLINIO SILVA 01419/19 20 
UFM 

AIP-S-V 
000052 

CARLOS ROBERTO MARQUES 
03885638851 01577/20 20 

UFM 
AIP-A-N 
000351 

CARMO MOVEIS E DECORACOES 
RIO PRETO EIRELI 01592/20 20 

UFM 
AIP-A-N 
000350 

CLARICE VASQUES MALDONADO 01984/20 20 AIP-P-A 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
B Y T ZAHR CLINICA ODONTOLOGICA 
EIRELI 00671/21 AIF-S-E 

000121 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00673/21 AIF-P-H 
000110 

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA 00680/21 AIF-A-N 

000308 

CLAUDIO FERNANDO GRAMULHA 00676/21 AIF-L-C 
000142 

DC ODONTOLOGIA EIRELI ME 00672/21 AIF-S-F 
000156 

FRS SUPERMERCADO LTDA 00677/21 AIF-A-N 
000307 

HPC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 00674/21 AIF-P-A 
000231 

HPC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 00675/21 AIF-P-A 
000231 

LOTERICA SORTE MAIS RIO PRETO 
EIRELI 00679/21 AIF-A-N 

000309 

SIMILAR CASA DE CARNES EIRELI EPP 00682/21 AIF-P-H 
000112 

SOPHIA CARRAZZONE SISTI CREPALDI 
45128462803 00681/21 AIF-P-H 

000111 

SUPERMERCADO PRIMAVERA LTDA 00678/21 AIF-A-N 
000306 

 

 

ALVARES ME UFM 000234 

CLAUDIO DE SOUZA LADEIA 02024/20 40 
UFM 

AIP-P-A 
000238 

CLINICA ODONTOLOGICA 
GALDIANO NOGUEIRA LTDA 01973/19 30 

UFM 
AIP-S-D 
000170 

CONDOMINIO RESIDENCIAL 
VILLA BORGHESE II 01657/20 40 

UFM 
AIP-P-H 
000078 

D N DE URZEDO 02036/20 60 
UFM 

AIP-A-S 
000166 

FABIO PEREIRA LINHARES DE 
CASTRO 01992/19 50 

UFM 
AIP-S-D 
000169 

FELIPE FRAGA PEREIRA DE 
OLIVEIRA 01911/20 40 

UFM 
AIP-A-N 
000342 

GRÃO-RIO COMERCIO DE 
VARIEDADES EIRELI  01524/20 20 

UFM 
AIP-A-S 
000163 

KARINA CONTIERO PELARIN 01932/19 20 
UFM 

AIP-S-V 
000054 

LEOMAR GUAREZINI ME 01553/20 20 
UFM 

AIP-A-N 
000347 

LEROY MERLIN COMPANHIA 
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 02080/20 300 

UFM 
AIP-P-A 
000237 

LOTERICA BELVEDERE RIO 
PRETO EIRELI ME 01986/20 20 

UFM 
AIP-P-A 
000236 

LOTERICA RIO PRETO EIRELI ME 02087/20 70 
UFM 

AIP-A-S 
000164 

MARCEL MOVEIS E COLCHOES 
LTDA 01569/20 20 

UFM 
AIP-A-N 
000352 

MARCELO AUGUSTO RIBEIRO 
27645133805 01560/20 20 

UFM 
AIP-A-S 
000160 

MAYTE DOS SANTOS PORCINO 01963/19 40 
UFM 

AIP-S-V 
000053 

MONICA ELIZA VECHIATO 01726/20 40 
UFM 

AIP-P-H 
000077 

NBM LOTERICAS LTDA 01987/20 30 
UFM 

AIP-P-A 
000235 

PAULO ANTONIO FRADE DA 
SILVA 01557/20 30 

UFM 
AIP-A-N 
000346 

S A RIO PRETO COMERCIO DE 
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 01508/20 20 

UFM 
AIP-A-N 
000349 

SINNAL MULTIMARCAS 01074/20 20 AIP-A-S 
 

 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
ME 

UFM 000162 

SUPERMERCADOS PRIMAVERA 
LTDA 02856/20 40 

UFM 
AIP-P-A 
000239 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

MED PARK ESTACIONAMENTO LTDA 01439/20 AIP-A-N 
000348 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
AMARILDO R DA CRUZ & 
CIA LTDA 01559/20 2020000187950 AIF-A-S 

00075 
CARLOS ROBERTO 
MARQUES 03885638851 01577/20 2020000189352 AIF-A-N 

000245 
CARMO MOVEIS E 
DECORACOES RIO 
PRETO EIRELI 

01592/20 2020000166357 AIF-A-N 
000244 

CLARICE VASQUES 
MALDONADO ALVARES 
ME 

01984/20 2020000227598 AIF-P-A 
000187 

CLAUDIO DE SOUZA 
LADEIA 02024/20 2020000304309 AIF-P-A 

000212 
CLINICA 
ODONTOLOGICA 
GALDIANO NOGUEIRA 
LTDA 

01973/19 2019000394617 AIF-S-D 
0000114 

CONDOMINIO 
RESIDENCIAL VILLA 
BORGHESE II 

01657/20 2020000288567 AIF-P-H 
000051 

FABIO PEREIRA 
LINHARES DE CASTRO 01992/19 2019000413720 AIF-S-D 

000116 
LEROY MERLIN 
COMPANHIA BRASILEIRA 
DE BRICOLAGEM 

02080/20 2020000236595 AIF-P-A 
000191 

LOTERICA BELVEDERE 
RIO PRETO EIRELI ME 01986/20 2020000231304 AIF-P-A 

000189 
LOTERICA RIO PRETO 
EIRELI ME 02087/20 2020000235431 AIF-A-S 

000113 
 

 

MARCEL MOVEIS E 
COLCHOES LTDA 01569/20 2020000188241 AIF-A-N 

000243 
MAYTE DOS SANTOS 
PORCINO 01963/19 2019000366458 AIF-S-V 

000013 
MED PARK 
ESTACIONAMENTO LTDA 01439/20 2020000182046 AIF-A-N 

000232 
MONICA ELIZA 
VECHIATO 01726/20 2020000235391 AIF-P-H 

000056 

NBM LOTERICAS LTDA 01987/20 2020000229766 AIF-P-A 
000188 

PAULO ANTONIO FRADE 
DA SILVA 01557/20 2020000194137 AIF-A-N 

000238 
S A RIO PRETO 
COMERCIO DE ARTIGOS 
DE PAPELARIA LTDA 

01508/20 2020000189380 AIF-A-N 
000236 

SINNAL MULTIMARCAS 
COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA ME 

01074/20 2020000147545 AIF-A-S 
00039 

SUPERMERCADOS 
PRIMAVERA LTDA 02856/20 2021000003477 AIF-P-A 

000213 
São José do Rio Preto, 27 de Fevereiro de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Extrato de portaria n°003/2020 GCM de 01 de maio de 
2020 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 03/2020: 
onde averiguou-se eventual ilegalidade na conduta do Guar-
da Civil Municipal: Wellington Lima Pessoa e decidiu-se pelo 
ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 233, I,  combina-
do com artigo 263, caput, 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°004/2019 GCM de 13 de março de 
2019 ref. a Sindicância Investigativa: onde averiguou-se 
eventual ilegalidade na conduta do Guarda Civil Municipal: 
Wellington Lima Pessoa e decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO 
desta,  com base no art. 233, I, combinado com o art. 263, 
caput, ambos da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro 
de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANS-
PORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°008/2017 GCM de 15 de julho 
de 2020 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 
008/2017: onde averiguou-se eventual ilegalidade na con-
duta do Guarda Civil Municipal: Gustavo Conchal Richiardi 
Souza e decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  com base 
no art. 233, I, combinado com o art. 263, parágrafo unico, 
ambos da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 
1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANS-
PORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
27 de fevereiro de 2021

Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulhe-
res, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia

A Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mu-
lheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia, informa o 
CANCELAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2021, 
referente a seleção de empresas interessadas em patrocinar 
a campanha “Por nossas vidas, em defesa da democracia 
e vacina para todos”. O cancelamento por revogação da 
Chamada Pública nº 001/2021, ocorre devido ao número 
insufi ciente de patrocinadores interessados, inviabilizando a 
execução.
São José do Rio Preto/SP, 26 de fevereiro de 2021.
Maria Cristina de Godoi Augusto
Secretária Municipal

Editais de
INTERDIÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

DECLARAÇÕES

Prefeitura Municipal de
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Editais de
LEILÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
RUA TUPI, 765, NOVA REDENTORA - CEP 15090-020, Fone: (17)
3216-4484, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto2fam@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1031596-42.2019.8.26.0576
Classe – Assunto: Interdição - Nomeação
Requerente: Jose Luiz Franco
Requerido: Dercia Miqueletti

Prioridade Idoso

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE DERCIA MIQUELETTI, REQUERIDO POR JOSE LUIZ FRANCO -
PROCESSO Nº1031596-42.2019.8.26.0576.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr. Ronaldo Guaranha Merighi, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 08/06/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de DERCIA MIQUELETTI, CPF
589.909.928-34, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil e nomeado como CURADOR, o Sr. José Luiz Franco. O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 26 de agosto de 2020.

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 08/03/2021 às 11:20h 2º Leilão: dia 09/03/2021 às 11:20h

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 08 de Março de 2021 às 11:20 horas. 
Segundo Leilão: dia 09 de Março de 2021 às 11:20 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 22, da quadra W, situado no loteamento denominado 
“JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 15; do lado direito de quem 
da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 21; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se 
com o lote 01 e parte do lote 02; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com parte do lote 04, 
encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 9,57m da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 
150.309 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 1º Leilão R$ 70.252,80. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 137.217,58. Caso não 
haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, 
no dia 09 de Março de 2021, às 11:20 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 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 08/03/2021 às 11:20h 2º Leilão: dia 09/03/2021 às 11:20h

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 08 de Março de 2021 às 11:20 horas. 
Segundo Leilão: dia 09 de Março de 2021 às 11:20 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 11, da quadra Z11, situado no loteamento denominado 
“JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 24; do lado direito de quem 
da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 10; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se 
com o lote 12; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com parte do lote 23, encerrando uma área 
superficial total de 200,00 m²; distante 53,97m da esquina da Rua Projetada 25. Matrícula nº 150.651 do 1º Oficial 
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 
78.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 133.709,00. Caso não haja licitantes ou não seja 
atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 09 de Março de 2021, às 
11:20 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 habil itar 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 

PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRE-
SENTANTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

NOS CONSELHOS DA RIOPRETOPREV
EDITAL nº. 01/2021

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de São José do Rio Preto e Região (SSPM) 
e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal 
(ATEM), conforme previsto na Lei Complementar Municipal 
nº. 626/2000 e com fundamento no art. 104, I e art. 112, I, 
ambos da Lei Complementar Municipal nº. 139/2001, tornam 
públicos a Comissão Eleitoral destinada ao processo de or-
ganização e realização de eleições para a escolha  e preen-
chimento de 01 (uma) vaga para titular e 01 (uma) vaga para 
suplente junto ao Conselho Municipal de Previdência (CMP) 
destinada somente aos aposentados, aposentadas e pen-
sionistas da RioPretoPrev; e, o processo de eleição, escolha  
e preenchimento de 01 (uma) vaga para titular e 01 (uma) 
vaga para suplente junto Conselho Fiscal da RioPretoPrev a 
ser escolhidos entre servidores e servidoras ativos e inativos 
do Município.
A Comissão Eleitoral será composta por 02 (dois) membros: 
Sanny Lima Braga, brasileira, solteira, servidora pública 
municipal, inscrita no RG nº. 19.475.061-9, representando o 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José 
do Rio Preto e Região (SSPM); Adriana Marques Guimarães 
Dias, brasileira, divorciada, servidora pública municipal, ins-
crita no RG nº. 20.427.484-9, representando o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Municipal (ATEM); 
São José do Rio Preto, 27 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2021

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial n.º 
02/2021, que tem por objeto o “REGISTRO DE PREÇOS DE 
CESTAS BÁSICAS”. O recebimento dos envelopes e docu-
mentos de credenciamento será até as 14h00 do dia 11 de 
março de 2021, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida 
Antonio dos Santos Galante, n.º 429, Centro, Cedral/SP. O 
Edital de inteiro teor está à disposição dos interessados no 
s. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licita-
cao@cedral.sp.gov.br. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 26 de fevereiro de 2021; 90.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.  
 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal


