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COLAPSO NA SAÚDE

RIO PRETO TEM SÓ 4 VAGAS DE UTI
Andressa ZAFALON

Balança
comercial já
acumula déficit
de US$ 20 mi
Rio Preto registrou
um aumento em fevereiro nos valores de exportações. O município
alcançou US$ 1,8 milhão em vendas para o
exterior. Mesmo assim,
total acumulado no ano
é de US$ 22,6 milhões,
gerando um déficit de
US$ 20 milhões na balança comercial da cidade.
Pág.A2

Nova Granada
marca suspeitos
e contaminados
com pulseiras

Combustíveis
sobem de novo
hoje e pesam
no bolso
André Luiz Cabello, 51
anos, presidente do Sindicato dos Condutores
Autônomos De Veículos
Rodoviários de Rio Preto,
criticou ontem o reajuste.“Estamos no nosso limite, esse aumento no valor
do combustível diminui
nossa faixa de lucro. Do
final do ano passado pra
cá o valor subiu muito mais
que a renda que a gente
recebe”, disse. Pág.A2

Riopretrans deixa ônibus lotados,
sem álcool e ignora pandemia
O cenário que o DHoje encontrou nesta segunda-feira (8)
dentro do Terminal Urbano de
Rio Preto nos horários de pico
fica longe daquilo que a autoridades sanitárias pregam para

combater a pandemia. Pessoas
aglomeradas, reclamando da falta de higienização, a maioria dos
ônibus com gente em pé. “Agora
está mais lotado. Vai gente em pé
e todos apertados. Chegando no

terminal não encontrei nenhum
totem de álcool em gel para higienizar minhas mãos e também
não vi nenhum ônibus sendo
desinfetado”, reclama a usuária
Jéssica Fernandes. Pág.A6

Comércio paga a conta
fechado e protesto
pede fim do lockdown
Rio Preto amanheceu com
novo protesto nesta segunda-feira (8). Cerca de 150 pessoas
estiveram em frente à Prefeitura
reivindicando uma flexibilização para o comércio em geral.

Jovens são
assaltados na
Bady Bassitt

Pág. A4

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto confirmou nesta
segunda-feira que o município
chegou a 99% de ocupação
nos leitos de UTI, atingindo
praticamente o colapso no
atendimento da Covid-19. A
cidade dispõe de 362 leitos
de UTI e 361 leitos de enfermaria, somando as redes SUS
e privada. Considerando isso,
Rio Preto encerrou ao dia ontem com apenas quatro leitos
de UTI disponíveis para tratar
a Covid. Na região, cidades
enfrentam filas para internar
pacientes.
Pág.A5

A Prefeitura de Nova Granada decretou que pessoas com
a Covid vão ser ”marcadas”
com pulseiras coloridas; vermelho indica contaminado e
amarela, suspeito. Além disso,
quem romper a pulseira pode
pagar R$ 300 de multa.
Pág.A5

Comissão de
Comunicação vai
avaliar programação
da TV Câmara
Pág. A3
Andressa ZAFALON

Os manifestantes usaram faixas
escritas “Fora Doria”, bexigas
verdes e amarelas, bandeiras
do Brasil, além de um megafone onde discursaram contra o
lockdown.
Pág.A3

PM faz 228 abordagens na rua durante
toque de recolher e Vigilância autua 28
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Novo golpe usa
falsa pesquisa
do Datafolha

Pág. A4

São José do Rio Preto, terça-feira

A-2 09 de março de 2021
COMPOSIÇÃO

COTIDIANO

Jornal
Divulgação

Trem para em
cancela e tranca
trânsito no centro
De acordo com a empresa Rumo, responsável pela
concessão da linha férrea,
a falha foi por volta das
10h20 e imediatamente uma
equipe da concessionária
foi acionada para realizar o
atendimento, liberando a via
e a passagem de nível a partir
das 10h57.
Por nota, a empresa lamentou por eventuais transtornos e reforçou que todas
as ações foram realizadas
para que o impacto sobre a
comunidade fosse o menor
possível.

Andressa ZAFALON

Uma composição do trem
que passa por Rio Preto
apresentou falha na manhã
desta segunda-feira (08),
próximo ao Palestra e travou
o trânsito na cancela que fica
na rua Geneeral Glicério, no
centro de Rio Preto.
A paralisação durou mais
de meia hora e atrapalhou os
motoristas e pedestres que
passavam pelo local. Alguns
motoristas fizeram rota alternativa – e proibida – para
se desvencilhar do incidente.

Trem ficou parado na cancela impedindo a passagem de veículos e pessoas

ESTE ANO

Exportações crescem, mas balança
comercial já tem déficit de US$ 20 mi

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto registrou um aumento em fevereiro nos valores
de exportações e importações.
O município alcançou US$
1,8 milhão em vendas para o
exterior, alta de 125% em comparação com o mês de janeiro.
No total acumulado, são US$
2,6 milhões em exportações
em 2021.
Os principais produtos exportados são miudezas comestíveis de bovinos e suínos
(23%), preparações capilares
(14%) e artigos e aparelhos
ortopédicos (13%). Já os países
que mais compram de Rio Preto são Estados Unidos (22%),
Hong Kong (19%) e Argentina
(7,3%).
“Algumas empresas de Rio
Preto e região aumentaram
suas exportações, inclusive
para o mercado americano,
tendência que deve prevale-

cer para os próximos meses.
A taxa do dólar continua um
forte aliado aos exportadores,
atraindo mais empresas para
exportar. A grande jogada para
nossas exportações vai ser
quando os países parceiros estiverem superando a pandemia,
aumentando o consumo em
geral”, comentou Paulo Narcizo Rodrigues, especialista em
comércio exterior e proprietário
da Caribbean Express.
Ainda segundo ele, a Ásia e
China são exemplos e, mesmo
em pandemia, que aumentaram
as importações do Brasil, diferentemente do resto do mundo.
Com relação às importações, foram US$ 11,4 milhões
em produtos comprados no
exterior, um pequeno aumento
em comparação com o mês de
janeiro, que registrou US$ 11,2
milhões. O total acumulado no
ano é de US$ 22,6 milhões,
gerando um déficit de US$ 20
milhões na balança comercial

da cidade.
Os principais produtos importados são peixes frescos
ou refrigerados (33%), diodos
e transistores (22%) e filés de
peixe (5,7%). Os países que os
rio-pretenses mais compram
são China (42%), Chile (34%)
e Estados Unidos (10%)
“A retomada das importações pela China após o feriado chinês tem favorecido
embarques para aquele país;
As importações de painel solar
tendem a aumentar muito nos
próximos meses, pois o governo
zerou o imposto, reduzindo os
custos e proporcionando uma
procura maior por empresas
e também para residências”,
comentou Paulo.

Divulgação

Miudezas
comestíveis
de bovinos

PESA NO BOLSO

CONSUMO

Taxistas reclamam de mais um
aumento dos combustíveis
O presidente do sindicato relata que a
pandemia agravou ainda mais a situação
dos motoristas, derrubando os número de
passageiros e que o aumento de combustível
vai ampliar os gastos por quilômetros
rodados
Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A Petrobrás anunciou ontem
um novo aumento dos preços
da gasolina e do diesel a partir
de terça-feira dia (9). É a sexta
alta do ano no valor da gasolina
e a quinta no valor do diesel.
Os preços médios nas refinarias serão de R$2,84 para a
gasolina e de R$2,86 para o
diesel, um aumento de R$0,23
no preço da venda do litro da
gasolina e R$0,15 na do diesel. Com os novos reajustes, o
litro da gasolina nas refinarias
já encareceu 54,3% e o diesel
43,5%.
Para quem usa o veículo
para trabalhar, mais um aumento deixa a situação ainda
mais difícil. André Luiz Cabello,

51 anos, presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos De Veículos Rodoviários
de Rio Preto, criticou ontem o
reajuste.
“Estamos no nosso limite,
esse aumento no valor do combustível diminui nossa faixa de
lucro. Do final do ano passado
pra cá o valor subiu muito mais
que a renda que a gente recebe”, disse.
O presidente do sindicato
relata que a pandemia agravou ainda mais a situação dos
motoristas, derrubando os
número de passageiros e que
o aumento de combustível vai
ampliar os gastos por quilômetros rodados.
“Aumentando o combustível
nós gastamos mais para abastecer e sobra menos pra pagar
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Procon suspende
até atendimento
online agendados
Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Por conta do agravamento da pandemia, o
Procon de Rio Preto informou que vai suspender os
atendimentos presenciais
(inclusive os realizados por
meio de agendamento)
a partir desta terça-feira,
dia 9.
Continuarão sendo realizados os atendimentos e as

audiências virtuais. Os consumidores que quiserem registrar reclamações devem
entrar em contato por meio
do WhatsApp pelo número
(17) 99627-0528 ou ainda
pelos telefones fixos (17)
3235-6880/ 3233-9527.
Pelo WhatsApp é possível protocolar a reclamação
anexando, quando necessário, os documentos para
esse registro.
Arquivo DHOJE

as contas. Já não temos aumento há três anos nos valores da
corrida que são regulados pela
prefeitura”, afirma.
De acordo com a nota divulgada pela Petrobrás ”os
preços para a gasolina e o diesel
vendidos às distribuidoras tem
Cidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Guapiaçu,
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Tanabi, Ubarana, Uchôa
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Diretora-Geral: Edicleia Batista

como base o preço de paridade
de importação, formado pelas
cotações internacionais da gasolina e do diesel mais os custos
que importadores teriam, como
transporte e taxas portuárias”.
(Colaborou Maria Paula de
Andrade)
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NA PREFEITURA

Semana começa com novo
protesto contra lockdown

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto amanheceu com
novo protesto nesta segunda-feira (08). Cerca de 150
pessoas estiveram em frente
à Prefeitura reivindicando uma
flexibilização para o comércio
em geral.
Os manifestantes usaram
faixas escritas “Fora Doria”,
bexigas verdes e amarelas,
bandeiras do Brasil, além de
um megafone onde discursaram contra o lockdown.
Denilson Marzocchi, empresário e um dos organizadores
do protesto, falou em entrevista ao DHoje que é uma questão
de sobrevivência o comércio reabrir. “Queremos que o Prefeito
reveja a decisão de lockdown
e que, no mínimo, volte à fase
anterior. Sempre respeitamos

as regras, como distanciamento, limite de capacidade nos
estabelecimentos, máscara e
álcool em gel, por isso, não
podemos aceitar o fechamento
total do nosso setor”, explica.
Não é a primeira vez que
o comércio em geral teve que
fechar suas portas. No começo
da pandemia em 2020 isso já
aconteceu e agora, um ano
depois, o cenário se repete. “O
Prefeito tem que cuidar da saúde, colocar os leitos necessários
e aplicar os recursos recebidos
pra isso e nós vamos cuidar da
economia. Economia e saúde
tem que andar juntos. Nós
vamos nossa parte e o Prefeito
tem que fazer a dele”, ressalta
o empresário. A assessoria do
Executivo informou que o prefeito não vai se manifestar sobre
o assunto.

Vereadores querem
diálogo entre
Executivo e comércio

Durante o protesto desta
segunda-feira (08) o vereador
Robson Ricci esteve presente
e deixou público que irá tentar
intermediar um acordo a favor
do fim do lockdown entre
comerciantes, prestadores de
serviços e o prefeito Edinho
Araújo.
Ricci enfatizou que não
adianta disponibilizar linhas de
créditos na tentativa de ajudar
o comerciante, se ele está de
portas fechadas e não terá
como pagar. “Eles não podem
ser os únicos penalizados.
Como já falei na última ses-

são, acho que eles deveriam
continuar trabalhando, mesmo
na fase crítica. Se os ônibus
podem continuar rodando superlotados, com mais de 70
pessoas, porque o comércio
não pode atender 10?”, questiona o vereador.
Na tarde desta segunda-feira (8) o presidente da Câmara,
vereador Pedro Roberto, se
manifestou a favor do diálogo.
“Estou à disposição para ouvir,
debater e tentar interagir com o
Executivo, mas nós vereadores,
temos um poder muito pequeno em relação a isso. Quem
decide, de fato, é o Comitê de
enfrentamento ao coronavírus”.

Empresários e prestadores de serviços manifestaram
ontem em frente à Prefeitura

ACADEMIAS

Bruno vai a São Paulo
pedir abertura do serviço
Andressa ZAFALON

O vereador Bruno Moura
viajou a São Paulo nesta
segunda-feira (08) onde se
encontrou com André Guimarães, Assessor Especial
do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi, para protocolar o
requerimento que pede que
as academias se tornem
serviços essenciais em Rio
Preto.
“Minha reunião foi com o
assessor direto do Vinholi e
o pedido é que esse requerimento chegue nas mãos do
Governador. Já foi comprovado que atividade física faz

bem para saúde e previne e
ajuda no tratamento contra o
coronavírus, então não tem
o que teimar”, explica Bruno
Moura.
Em relação aos outros
tipos de comércios que também estão fechados, como
salões de beleza e comércio de vestuário, calçados
e utilidades, o vereador diz
que também é favorável à
reabertura.
Bruno também fez uma
reunião com representantes
das academias no sábado
(06), em Rio Preto, onde contou com o apoio dos também
vereadores Odélio Chaves e
Cabo Júlio Donizete.

Sessão da Câmara hoje tem oito assuntos na pauta
Arquivo DHOJE

Da REDAÇÃO

LULA

por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Reunião ‘forçada’

REMOTA

Os vereadores de Rio Preto analisam oito itens na 7ª
sessão ordinária, hoje (9). Por
conta da evolução da pandemia, a sessão será realizada
de forma remota. Iniciando
a pauta estão três projetos
em Certidão de Urgência
Especial, quando legalidade e mérito são votados na
mesma sessão. entre eles
o veto que barra emendas
dos vereadores ao projeto
que trata do Plano Diretor de
Desenvolvimento Sustentável
de Rio Preto.
Seguindo a ordem do dia,
os vereadores devem analisar
o veto do prefeito ao projeto
de Jorge Menezes (PSD) que
trata da isenção do preço

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA

Andressa ZAFALON

APOIO

Andressa ZAFALON
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Sessão da Câmara hoje será remota

público cobrado em razão da
permissão de uso no exercício
do comércio e prestação de
serviços de ambulantes na
cidade durante a pandemia da

Covid-19.
Celso Peixão (MDB) é autor
do projeto de Lei Complementar que institui a Brigada
Municipal de Proteção Contra

Incêndios Florestais no âmbito
do município e da proposta de
emenda à Lei Orgânica que
padroniza o recesso de fim de
ano da Câmara, a ser realizado de 20 de dezembro a 20
de janeiro. As duas propostas
estão na ordem do dia.
Outra proposta de emenda
à Lei Orgânica que deverá
ser apreciada pelo plenário
é de autoria de Renato Pupo
(PSDB) que institui a obrigatoriedade da presença de
secretários em sessão da
Câmara a cada semestre para
responder a questionamentos
dos vereadores.
Encerrando a pauta está
o projeto de Lei de Karina
Caroline (Republicanos) que
declara de utilidade pública a
Associação Bem Comum

O presidente da Comissão de Comunicação, Paulo Pauléra
(PP, foto), disse vai se reunir com a diretora da TV Câmara, Thaís
Machado, para avaliar a programação da emissora. Pauléra lembrou que, em 2019 e 2020, a programação foi de boa qualidade,
citando programas para orientar a população sobre dengue,
covid-19, de entrevistas, das audiências públicas e da atuação
de cada vereador. “O objetivo é sempre melhorar, porque temos
estrutura para fazer uma programação de qualidade”, destacou.
A reunião ‘forçada’ foi devido a reclamação de João Paulo Rillo
(PSOL), que defende uma programação voltada aos interesses
da população e dos legisladores, com menos visibilidade para
o Executivo. Se fizer pesquisa de audiência, entretanto, a programação corre risco de dar traço.

Inchada

Foram promovidos dois
concursos públicos para contratar profissionais para a TV
Câmara, nas administrações
dos ex-presidentes Oscarzinho
Pimentel e de Fábio Marcondes (PL). Comentam-se nos
corredores da Casa que o
espaço da emissora é pequeno para o elevado número de
funcionários. Ou seja, dependendo do horário, um tem que
ceder a cadeira para o outro se
sentar. Os espiões dizem ainda
que o salário é generoso…

Desastre
Um grupo de manifestante fez manifestação ontem
em frente à Prefeitura e pelo
centro da cidade, em plena
pandemia, para pressionar o
prefeito Edinho Araújo (MDB)
e o governador João Doria
(PSDB), a fim de liberar as
atividades comerciais. A posição do grupo é um desastre,
porque serve de mau exemplo para aqueles que ainda
não acreditam que o vírus é
extremamente contagioso,
com alto índice de letalidade.

Vacinas
Se os manifestantes estivessem preocupados em salvar
seus negócios, deveria ter promovido manifestação, há tempo, para pressionar o Ministério
da Saúde a comprar vacinas
com o objetivo de imunizar a
população. Os cientistas, desde o início da pandemia, têm
argumentado que só a imunização em massa poderá frear
o avanço da doença. Como não
tem vacina para todos, resta
o isolamento social. Ontem,
ninguém pediu vacina!

Bom senso

Será que o número de
contaminados por covid-19
registrado diariamente, em Rio
Preto, não assusta os manifestantes que querem a liberação
das atividades comerciais em
sua plenitude? No último fim
de semana, foram contaminados 839 pela doença, com
20 mortes. Quanto maior for
o número de contaminados,
significa que as internações aumentam e de óbitos. Até que a
vacina não chegue para todos,
bom senso deve prevalecer.

Lula elegível
O ministro do Luiz Fachin,
do STF, anulou ontem todas
as condenações contra o
ex-presidente Lula da Silva
(PT), por exemplo, o tríplex do
Guarujá, que o levou à prisão.
A decisão monocrática terá
que passar pelo crivo do plenário do STF. As condenações
foram aplicadas com base em
dados apurados pela Justiça
do Paraná. As acusações,
agora, serão analisadas pela
Justiça Federal do Distrito
Federal. Lula está elegível!

Simplificada
A Academia Brasileira de
Direito Eleitoral e Político
sugeriu aos deputados a
revisão das normas sobre
inelegibilidades, previstas na
chamada Lei da Ficha Limpa,
e sobre propaganda eleitoral.
A intenção é sistematizar um
novo Código Eleitoral, com
uma legislação simplificada,
com o objetivo de facilitar a
interpretação e evitar a possibilidade de que o registro de
candidaturas seja questionado após as eleições.

Fachin anula processos do ex-presidente

Da REDAÇÃO

O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal
Federal, determinou, nesta
segunda-feira (8), a anulação
de todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de
Curitiba (PR) nas ações penais
contra o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Como
consequência, ficam anuladas
as condenações proferidas.
O ministro ordenou que
os casos sejam reiniciados
na Justiça Federal do Distrito
Federal. A decisão foi tomada
no âmbito do HC 193726.
Na avaliação de Fachin,
as ações não poderiam ter
corrido em Curitiba, porque
os fatos apontados não têm
relação direta com o esquema
de desvios na Petrobras. O
ministro lembrou que diversos
processos deixaram a Vara do

Paraná ou mesmo seu gabinete
pelo mesmo motivo, desde o
início da Operação Lava Jato.
Em um dos pontos, Fachin
lembra que as acusações contra Lula envolviam muito mais
empresas do que a Petrobras.
“A conduta atribuída ao ora
paciente, qual seja, viabilizar
nomeação e manutenção de
agentes que aderiram aos
propósitos ilícitos do grupo
criminoso em cargos estratégicos na estrutura do Governo
Federal, não era restrita à
Petrobras S/A, mas a extensa
gama de órgãos públicos em
que era possível o alcance dos
objetivos políticos e financeiros
espúrios.”
Com isso, ficam anuladas
as decisões de quatro processos: Triplex do Guarujá, Sítio de
Atibaia, sede do Instituto Lula e
doações ao Instituto Lula.
Foi a primeira vez que o

Divulgação

Hospital de Campanha
Fachin anulou processos contar ex-presidente e
determinou envio à Justiça do DF
relator do caso analisou es- corpus depois que o Superior
pecificamente um pedido da Tribunal de Justiça (STJ) condefesa sobre a competência cluiu o julgamento do primeiro
da Justiça Federal do Paraná. caso em que Lula foi condenaA defesa entrou com o habeas do, o do triplex.

Anderson Branco (PL, foto) apresentou indicação sugerindo
para o prefeito Edinho Araújo (MDB) criar um Hospital de Campanha equipado com UTIs, em caráter de urgência, para atender
a demanda crescente de pacientes que contraem covid-19. O
vereador, inclusive, disse que o Centro Regional de Eventos poderia ser um local adequado para instalar o hospital. “Aí é com o
prefeito”, disse, se referindo ao local. Os dois hospitais públicos
da cidade, Hospital de Base e a Santa Casa, estão no limite por
causa do número elevado de pacientes necessitando de UTIs.
“A instalação do hospital é de extrema necessidade para salvar
vidas e a economia”, pontuou.
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PM aborda 228 pessoas na rua durante
toque de recolher e Vigilância autua 28

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

A Vigilância Sanitária aplicou 28 autuações, sendo três
festas, bares e serv festas,
além de duas pessoas físicas
que estavam sem máscara na
rua, após as 20h e consumindo bebida alcoólica durante o
final de semana de lockdown
em Rio preto. Dados foram
divulgados nesta segunda-feira
(8). Lembrando que o toque de
recolher está sendo das 20h às
5h valendo para todos os dias
até a próxima semana.
A ação foi realizada pela
Vigilância Sanitária, Inspetoria de Posturas, Guarda Civil
Municipal, Vara da Infância e

Juventude e Prefeitura, com o
objetivo de coibir aglomerações
em estabelecimentos.
Depois do auto de infração,
o estabelecimento pode recorrer e, ao final do processo, a
autuação pode ser convertida
em advertência ou multa.
PM - A Polícia Militar, além
de apoiar a Vigilância Sanitária,
também informou que abordou
228 pessoas a pé nas ruas, nos
carros e nos estabelecimentos,
todos após o toque de recolher. As pessoas que estavam
andando a pé e de carro foram
abordadas para justificar o que
estavam fazendo na rua aquele
horário, já que o toque de recolher estava vigente.
De acordo com o Tenente

PERDEU R$4,9 MIL
Arquivo DHOJE

Trio se passa por funcionários de
banco e aplica golpe em idoso
Um aposentado de 86 anos
compareceu à delegacia de polícia para registrar uma queixa de
furto qualificado que começou
na tarde de do último sábado
(07). Segundo o boletim, a
vítima foi abordada por três
supostos funcionários da Caixa
Econômica Federal que teriam
detectado movimentações indevidas no cartão do aposentado.
A vítima recebeu na tarde do
ocorrido uma ligação de uma
mulher que se identificou como
funcionária do banco, informando que tinham sido detectadas
movimentações suspeitas no
cartão no valor de R$ 2.375,33

em compras na loja Magazine
Luiza, além de uma tentativa de
mais dois saques sem sucesso
no valor de R$ 500,00.
A mulher pediu que o aposentado entrasse em contato
com o SAC 0800 do banco após
a vítima não reconhecer ou autorizar o movimento do dinheiro.
Em depoimento a vitima diz
que iria ligar para o atendimento
orientado quando outro funcionário do banco entrou em contato para providenciar o bloqueio
imediato do cartão e conduzir a
vítima a escrever uma manifestação de que as operações não
foram autorizadas.
Segundo o boletim, 20 minu-

VIOLÊNCIA

tos após a segunda ligação realizada, um terceiro funcionário do
banco compareceu à residência
do aposentado para buscar o
cartão que já estaria bloqueado
junto com a carta manuscrita,
que foram entregue pela vítima.
Após obterem o cartão os
suspeitos acessaram a conta e
sacaram R$ 4.900,00 em três
saques que não foram detalhados pelo depoimento.
A vítima forneceu a polícia
uma cópia do extrato bancário
que indicam as três últimas
movimentações como as que
deixaram o aposentado com a
conta prejudicada. (Colaborou
Bruna MARQUES)
Arquivo DHOJE

Ex-marido agride e rouba celular de
atendente em seu local de trabalho

Da REDAÇÃO

Uma atendente de 52
anos foi agredida fisicamente
pelo seu ex-marido de 49
anos. O caso aconteceu no
local de trabalho da vítima,
localizado na Avenida Engenheiro Rui Seixas, no último
sábado (06), por volta das 16
horas da tarde, em Rio Preto.
Segundo a vítima, ela sofreu ameaças e agressões
durante os seis anos em que
eram casados. O casal não
teve filhos, porém, a atendente é mãe e suas filhas,
assim como a ela, também
sofreram ameaças de morte
pelo acusado.
Acrescentou que decidiu
se divorciar há um ano, após
uma agressão sofrida e que

mesmo depois do divórcio o
acusado permaneceu a persegui-la.
Segundo as informações o
agressor compareceu ao local
de trabalho da vítima, que se
encontrava sozinha, e a agrediu
com socos, puxões de cabelo
e apertos que causaram danos
físicos a vitima. O ex-companheiro também aproveitou da
situação para furtar o celular
da vitima, logo em seguida
fugiu do local.
Ainda sobre o telefone, foi
informado que o acusado estava usando o celular roubado
para enviar mensagens a conhecidos da atendente.
A vítima foi orientada quanto às medidas protetivas de
urgência, que de primeiro momento foi negado à proposta e

CUIDADO

Golpe usa falsa pesquisa
do Datafolha para clonar
WhatsApp de aposentado

Da REDAÇÃO

Um aposentado de 64 anos,
morador do bairro Vila Imperial,
procurou a Delegacia da Polícia
no domingo (07) afirmando
ser vítima de estelionato após
uma falsa pesquisa feito sobre
o COVID-19.
Segundo o depoimento,
durante à tarde do final de
semana a vítima recebeu uma
ligação informando uma pesquisa para o Datafolha com
algumas perguntas sobre o
Corona Vírus. O aposentado
respondeu se já foi infectado
pelo vírus, se teve sintomas e
outras perguntas relacionadas
ao tema.
Após a ligação a vítima
recebeu uma mensagem que
solicitava a confirmação e validação para a pesquisa feita por
ligação. Segundo o aposentado

depois do SMS contatos do seu
perfil no whatsapp começaram
a receber mensagens para executar operações importantes.
OUTRO CASO – Um policial
militar de 50 anos compareceu
a Central de Flagrantes no último sábado (06) após receber
mensagens em seu celular que
identificaram movimentações
bancárias em seu cartão de
crédito.
De acordo com a vítima
nenhuma das movimentações
feitas naquela tarde foram
feitas por ele, e que não informou suas informações e nem
autorizou ninguém a fazê-los.
Após as mensagens o policial bloqueou o seu cartão
e informou que não possui
interesse em continuar com
o caso. (Colaborou - Bruna
MARQUES)

Em Olímpia,
fiscalização faz
60 abordagens
e multa 20

Da REDAÇÃO

PM e Vigilância
Sanitária intensificaram
fiscalização no fim de
semana durante toque
de recolher

Da REDAÇÃO

Caso foi regsitrado pela polícia

Divulgação

Ziroldo, do 17º Batalhão de Rio
Preto, todas justificaram o motivo. “Abordamos e perguntamos,
a pessoa se justifica e, caso não
tenha nenhuma desconfiança
da nossa parte, orientamos e
liberamos. No entanto, em meio
a essas abordagens, lavramos
11 multas entre licenciamentos vencidos e falta do uso de
cinto de segurança”, explica o
Tenente.
No total, foram 48 estabelecimentos vistoriados, 45
veículos e 7 bloqueios.

também a comparecer a sede
da Delegacia da Mulher da
cidade, junto com os áudios
de ameaças gravados por seu
agressor.
Foi pedido que o CD que
contém os áudios fosse apresentado o mais rápido o possível na delegacia para que
auxiliar na investigação do
ocorrido. O repositor será investigado então por violência
doméstica, lesão corporal,
ameaça e furto.(Colaborou Bruna MARQUES)

A Prefeitura de Olímpia,
em operação conjunta entre
a Guarda Municipal, Polícia
Militar, Prodem, fiscais da
secretaria municipal de Agricultura, Comércio e Indústria
e Vigilância Sanitária, realizou
no último final de semana,
mais de 60 abordagens em
estabelecimentos comerciais,
residências, distritos e imóveis
em áreas rurais, totalizando
20 multas.
Na sexta-feira (5), primeiro
dia da intensificação da fiscalização no município, o Disque
Denúncia recebeu 76 denúncias, por meio de ligações e
WhatsApp. No total, foram
realizadas 27 fiscalizações e
orientações e aplicadas 10
multas por descumprimento
ao decreto referente funcionamento não autorizado com
atendimento presencial por não
ser comércio essencial, venda
de bebidas alcoólicas e eventos
e festas não autorizadas na
fase vermelha.
Já no sábado (6) foram
atendidas por ligações e mensagens de WhatsApp, 96 denúncias, além 20 fiscalizações
com a aplicação de 6 multas
por descumprimento à legislação e irregularidades. Encerrando os trabalhos do fim
de semana, no domingo (7), o
Disque Denúncia recebeu 29
chamadas para averiguação,
com 13 fiscalizações e aplicação de 4 multas.
Todas as autuações por
descumprimento ao decreto
da fase vermelha serão encaminhadas para providências do
Ministério Público. O trabalho
continuará ao longo das próximas semanas para garantir
o cumprimento das regras de
combate à pandemia.

FALECIMENTOS
LUIZA BOSQUETTI RIBEIRO – FALECIDA AOS 91 ANOS DE IDADE, NATURAL
DE PALESTINA/SP, ERA VIUVA, DEIXA OS
FILHOS: JOVELICIO, JOVENIRA, NOÉ,
JOVECIRA, ADORINA. SEU SEPULTAMENTO DEU-SE NO DIA 08/03/2021 ÀS
16:00,SAINDO SEU FÉRETRO DO VELÓRIO JARDIM DA PAZ PARA O CEMITÉRIO
PARQUE JARDIM DA PAZ.

Vítima foi orientada a
procurar da DDM para
registrar formalmente
queixa contra o ex

JACYRA TAMAROZZI FRAUSTO
- FALECIDA AOS 92 ANOS DE IDADE, NATURAL DE URUPÊS/SP, ERA VIUVA. DEIXA OS FILHOS: JOSÉ ANTONIO, GILMAR,
OSVALDO, DANIEL VINICIUS, RENATA
MARIA, ORIOVALDO, HAMILTON, DULCINEIA. SEU SEPULTAMENTO DEU-SE
NO DIA 08/03/2021 ÀS 17:00,SAINDO
SEU FÉRETRO DO VELÓRIO CEMITÉRIO
MUNICIPAL DE URUPÊS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL DE URUPÊS.

AVENIDA

Jovens são assaltados andando
de madrugada na Bady Bassitt

FERNANDO APARECIDO PINHEIRO
– FALECIDO AOS 39 ANOS DE IDADE,
NATURAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP,
ERA SOLTEIRO. SEU SEPULTAMENTO
DEU-SE NO DIA 08/03/2021 ÀS 10:30,
SAINDO SEU FÉRETRO DO VELÓRIO
DIRETO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL
DE IRAPUÃ.

sem os aparelhos.
Após o furto o casal deixou
o local seguindo de contramão
a marginal, passando em frente ao Mac Donald’s.
A psicóloga tentou rastrear seu aparelho duas vezes,
sendo a primeira logo após o
roubo e a segunda quando foi
notificada que seu celular tinha sido conectado a internet,
porém nenhuma tentativa teve
sucesso. (Colaborou - Bruna
MARQUES)

KATIA DE SOUSA LIMA - FALECIDA
AOS 50 ANOS DE IDADE, NATURAL DE
SÃO PAULO/SP, ERA CASADA COM SR.
BENEDITO OLIVEIRA. DEIXA O FILHO
BRUNO. SEU SEPULTAMENTO DEU-SE
NO DIA 08/03/2021 ÀS 13:00, SAINDO
SEU FÉRETRO DO VELÓRIO DIRETO
PARA O CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.

Da REDAÇÃO

Na madrugada deste domingo (07), por volta das
3h30, uma psicóloga de 22
anos e um jovem de 24 anos
foram abordados e furtados
por um casal em uma moto
na Avenida Bady Bassit, em
Rio Preto.
Segundo o boletim de
ocorrência, as vítimas caminhavam embaixo do pontilhão
da rodovia Washington Luis
quando uma moto com duas
pessoas parou. De acordo
com a psicóloga a mulher, que
não estava usando capacete,
desceu da moto e apontou
para o casal uma arma ordenando que as vítimas entregassem seus celulares,
enquanto o motorista da moto
apenas repetia para que des-

Caso foi registrado
na Central de
Flagrantes e
polícia vai
investigar

Arquivo DHOJE

SERGIO RICARDO SALOMÂO –
FALECIDO AOS 55 ANOS DE IDADE,
NATURAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP, ERA CASADO COM SR(A) SELMA
REGINA CARETTI ERNANDES. DEIXA
OS FILHOS:LARISSA , NATHALIA. SEU
SEPULTAMENTO DEU-SE NO DIA
08/03/2021 ÀS 17:00, SAINDO SEU
FÉRETRO DO VELÓRIO JARDIM DA PAZ
PARA O CEMITÉRIO PARQUE JARDIM
DA PAZ.
MARIA DOS SANTOS DA SILVA
- FALECIDA AOS 77 ANOS DE IDADE,
NATURAL DE GUARDA MÓR /SP, ERA
VIUVA DEIXA OS FILHOS: MARCIO
HERMES, LEANDRO AUGUSTO, KLEBER HENRIQUE. SEU SEPULTAMENTO
DEU-SE NO DIA 08/03/2021 ÀS 17:30,
SAINDO SEU FÉRETRO DO VELÓRIO
CAPELAS PREVER RIO PRETO PARA O
CEMITÉRIO PARQUE JARDIM DA PAZ.

São José do Rio Preto, terça-feira
09 de março de 2021
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SAÚDE E SEXUALIDADE
vagas de UTI; região
tem fila para internar
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto confirmou nesta
segunda-feira (8) que o município chegou a 99% de ocupação nos leitos de UTI e 79% na
enfermaria para atendimento
da Covid-19. A cidade dispõe
de 362 leitos de UTI e 361
leitos de enfermaria, somando
as redes SUS e privada. Considerando isso, Rio Preto conta
com apenas quatro leitos de
UTI e 76 de enfermaria livres.
Na semana passada, Rio
Preto abriu 20 dos 50 leitos anunciados pelo Prefeito
Edinho Araújo na UPA Santo
Antônio, sendo que eles foram
totalmente ocupados em uma
noite. A Saúde tem enfrentado
dificuldades para conseguir
equipamentos e contratar
profissionais para a abertura
dos demais leitos.
“Nós já abrirmos 118 novos
leitos dentro da própria estrutura, mas chegamos no limite.
Não temos recursos humanos
e equipamentos, chegamos no
limite máximo de abertura”,
comentou o secretário de saúde Aldenis Borim na última live.
Segundo o Seade, a ocupação de leitos de UTI na região
de Rio Preto está em 88,1%.

Com o Hospital de Base tendo
atingido sua capacidade máxima no último domingo (7), municípios menores da região tem
enfrentado dificuldades com
filas de espera para internação
e pacientes sendo transferidos
para outras regiões do Estado.
Em Nova Granada, três pacientes morreram na semana
passada aguardando uma vaga
de UTI. “A gente tem a nossa
urgência respiratória, onde o
paciente fica até liberar uma
vaga no hospital, mas a capacidade é pequena. Estamos
tentando abrir uma nova ala
com os próprios recursos e com
ajuda de alguns empresários”,
afirmou a secretaria de saúde
do município, Quezia Correa
da Cunha.
Em Guapiaçu, pacientes
tiveram que ser transferidos
para Santa Fé do Sul na semana passada. “A realidade é
a mesma da região, estamos
com aumento de casos, sendo
que 21 foram confirmados nos
últimos dois dias. Atualmente
estamos com três pacientes
aguardando vagas pelo sistema
Cross de enfermaria e temos
apenas dois respiradores”,
comentou Bruno Henrique Ribeiro, diretor do departamento
de saúde.
Segundo a coordenadora

Divulgação

A Funfarme, fundação mantenedora do Hospital de Base
de Rio Preto e do Hospital da
Criança e Maternidade (HCM),
informou que recebeu nesta
segunda-feira (8) a solicitação
da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para ampliar
o número de leitos de UTI para
pacientes com covid-19.
Segundo a assessoria do
HB, a diretoria analisou a situação interna da instituição na
manhã desta segunda-feira e
chegou a conclusão de que há
condições de acrescentar mais
25 leitos de UTI aos 133 já
existentes. Desde domingo (7),
quando atingiu sua capacidade
máxima nas UTIs, o Hospital de
Base recebeu solicitação de internação de 70 pacientes, mas
sem condições de atender.
Mesmo com a ampliação, o
diretor-executivo da Funfarme,
Jorge Fares, não acredita que
o Hospital possa atender toda
a demanda. “A população,
as autoridades, enfim, todos

O município de Rio Preto terminou o dia ontem com
apenas quatro leitos de UTIs disponíveis
da vigilância epidemiológica
de Tanabi, Adriana Gasques, o
município já enviou pacientes
para Jales e Votuporanga. “Nós
temos a Santa Casa no município, mas ela dispõe apenas de
leitos de enfermaria. Quando
precisa de UTI, solicitamos
o HB ou qualquer outra DRS
com vagas, seja em Barretos
ou Araçatuba”, afirmou.
Por nota, o Departamento

Divulgação

Hospital de Base chegou a 100% de UTIs ocupadas
precisamos nos conscientizar
de que, se não adotarmos o
distanciamento e os cuidados necessários, o número
de doentes, inclusive graves,
continuará se multiplicando em
ritmo acelerado, não havendo
a mínima condição da rede de
saúde de atendê-los.”, afirmou.
Segundo o boletim divulgado pelo HB nesta segunda-feira (8), são 241 pacientes
internados no local, sendo

109 na enfermaria e 132 na
UTI. Seis altas e um óbito
foram registrados nas últimas
24 horas. Neste mês de março já foram 154 internações
contabilizadas. Desde o início
da pandemia, o hospital já
atendeu 3.872 pacientes de
mais de 100 cidades.
A Funfarme informou que
vai aguardar a manifestação
da Secretaria de Saúde do
Estado.

NOVA GRANADA

Prefeita cria pulseira para “marcar“
suspeitos ou contaminados com Covid

Divulgação

Andressa ZAFALON

Os suspeitos e confirmados
de Covid-19 de Nova Granada
passarão a usar pulseiras para
identificar suas situações, determina Decreto Municipal. Os que
tiveram a doença já confirmada
serão obrigados a usar a pulseira
vermelha e os suspeitos da doença, a cor amarela.
A pulseira possui um lacre
que, se violado, pode gerar
multa de R$300,00 ao paciente
infrator e entrar para a dívida
ativa do município. O suspeito
ou confirmado de coronavírus só
poderá circular após a avaliação
e liberação do médico. Ele é o
responsável por tirar a pulseira,
independentemente da cor, do
braço do paciente.
A ideia da pulseira, de acordo
com a assessoria do Executivo, já
existe em outras cidades. A Prefeita Tânia Yugar quis adotar uma
medida mais rígida porque, segundo ela, as pessoas estavam
desrespeitando o isolamento. “A

vigilância sanitária recebe muitas
denúncias de pessoas positivas
ou de pessoas que fizeram o
teste e ainda não têm o resultado, andando pelas ruas, muitas
vezes sem máscara e adentrando
nos comércios”, explica.
“As medidas de identificação
das pulseiras são restrições
mais brandas aos direitos fundamentais das pessoas. Exige
apenas o isolamento do indivíduo
e permite aos cidadãos terem
o adequado conhecimento de
que podem estar em contato
com uma pessoa com suspeita
ou confirmada por Covid-19”,

SAÚDE E SEXUALIDADE
saude@dhoje.com.br

O coronavírus
mudou os hábitos de
namoro para sempre
Divulgação

HB atinge 100% de ocupação e
Funfarme estuda abrir 25 leitos
Vinicius LIMA

A-5

completa Tânia Yugar.
As pulseiras já foram encomendadas em uma gráfica e
devem ficar prontas até o final
desta semana.
A cidade de Nova Granada
tem 21.689 habitantes e fica a
menos de 35km de Rio Preto.
Até domingo (07), a cidade teve
1.748 casos confirmados, deste
número, 1.564 foram curados,
38 faleceram, 11 estão na enfermaria, oito na UTI, três aguardando vagas, sendo um pra UTI
e dois para enfermaria. Já 124
pessoas, cumprem quarentena
em casa.

de Saúde de Mirassol informou que está no aguardo da
liberação de mais leitos por
parte do Estado. Enquanto isso,
os pacientes ficam internados
na UPA, aguardando vagas no
hospital que liberar primeiro.
Atualmente, a UPA conta com
seis leitos, sendo quatro para
intubação. Três pacientes estão internados, sendo dois no
cateter e um intubado.

Fim de semana
tem recorde com
838 casos
Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto divulgou nesta segunda-feira (8) o balanço de
casos de Covid-19 registrados
no município durante o fim de
semana. Foram 838 casos
confirmados entre sexta-feira
(5) e domingo (7), sendo que
788 foram diagnosticados
pelo exame PCR e 50 por
teste sorológico. No total, já
são 48.829 casos registrados,
sendo 3.659 em profissionais
da saúde.
A Saúde também contabilizou mais 20 mortes pela
doença durante o fim de semana, sendo 3 na sexta-feira,
8 no sábado e 9 no domingo.
Desde o início da pandemia, a
cidade registrou 1.175 óbitos,
com uma taxa de letalidade
de 2,4%. Considerando apenas os dados de 2021 já são
14.126 casos e 253 mortes
por Covid-19.
O número de curados nos
últimos três dias foi de 664,
chegando a marca de 43.001
recuperados da doença, o
equivalente a 88%. As notificações de pacientes com
sintomas gripais chegaram a
190.525, com 168.200 testes realizados. Vale ressaltar
que os exames coletados no
inquérito sorológico ainda não
foram computados e deverão
ser contabilizados após a conclusão do estudo.
Atualmente, Rio Preto conta
com 390 pacientes internados
com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), sendo 162
na UTI e 228 na enfermaria.
Dentre os casos já confirmados
com Covid-19 são 279 pacientes internados, com 133 na UTI
e 146 na enfermaria.
Divulgação

Se você é solteiro ou solteira, sem dúvida esta enfrentando desafios nesta terríveis nessa pandemia. O coronavírus
realmente mudou o processo de relacionar entre homem e
mulher e o desacelerou o processo de pegação . Essa situação
obriga os solteiros a voltarem a namorar da maneira antiga :
encontrar alguém antes do início do beijo, conhecer um pouco
sobre a pessoa e seus hábitos . Esses modelos de namoro redescobertos e emergentes dão aos solteiros mais tempo para
escolher o parceiro certo e permitem que o amor e o apego
se desenvolvam lentamente – mesmo a longo prazo. Vejamos
algumas das maneiras pelas quais o coronavírus mudou o
jogo do namoro e como essas mudanças podem trazer alguns
benefícios duradouros.
Comunicação de vídeo
Antes da Covid-19, poucos solteiros usavam o bate-papo por
vídeo para se manter em contato com parceiros em potencial.
Agora, mais e mais pessoas podem usar esse recurso.
Ver esses parceiros em potencial nas plataformas da Internet
também traz algumas vantagens reais. Somos nós mesmos em
casa: seu penteado (ou nenhum penteado durante a pandemia);
sem maquiagem e filtros; suas roupas para qualquer clima:
todas essas e muitas outras características visíveis marcam
sua essência.
Antes da chegada do vírus, muitos solteiros fizeram sexo
antes do primeiro encontro “oficial”. Mas isso acabou – pelo
menos por enquanto. Na conversa por vídeo, você pode fazer
algumas pegadinhas sensuais, mas o sexo real é após saber
a rotina do outro .
O que obriga uma entrega maior de ambos
Hora de falar
Com o bloqueio do coronavírus, muitos de vocês agora
têm mais tempo. Você não se veste de manhã, não vai para
o trabalho ou encontra amigos depois do trabalho. Muitos de
vocês têm mais tempo para conversar. Além disso, você tem
alguns tópicos importantes para falar. Bate-papo e conversa
fiada tornaram-se menos importantes.
Por outro lado, durante esta pandemia, os solteiros podem
compartilhar pensamentos mais significativos de medo e esperança e aprender rapidamente conhecimentos importantes
sobre parceiros em potencial. Os psicólogos relatam que essa
autorrevelação – o processo de revelar sentimentos, atitudes e
experiências mais íntimas – inspira intimidade, amor e dedicação. Esses são os pilares de uma parceria forte. Estudos têm
mostrado que homens e mulheres têm a mesma probabilidade
de revelar seus sentimentos secretos.
Pare no 10/
Antes do surgimento do coronavírus, muitas pessoas abusavam da tecnologia de namoro online. Mas o cérebro humano
não consegue lidar com muitas escolhas.Todos concordam que,
quando confrontados com muitas escolhas, não escolheremos
nada.
Então, depois de ter uma conversa real com dez pessoas
que você acha apropriado, pare de pesquisar. E conhecer melhor
um deles. Quanto mais você sabe sobre alguém, mais provável
é que goste dessa pessoa.
Amor lento
Nos últimos séculos, o casamento é o início de um relacionamento. Hoje, muitas vezes é o fim. A maioria de nós não casa
tão jovem. Esse isolamento dá continuidade a essa tendência
global, o chamado “amor lento”.
De uma perspectiva evolucionária, o amor lento é adaptável
– porque é mais provável que o cérebro humano estabeleça
contato lentamente com um parceiro. Resumindo: o amor romântico pode ser liberado rapidamente, mas o apego profundo
precisa de tempo para se desenvolver. Fomos construídos para
relacionamentos lentos – essa pandemia continua a prolongar
o processo de namoro.
Liberamos fantasias
Esse período de pandemia te, permitido as pessoas a
desabrocharem suas fantasias , e as mulheres a conhecerem
melhor seus corpos e prazeres .
Então sábio é aquele que em toda situação ruim ainda
prefere olhar para as boas .
Beijos ate semana que vem.
Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial,
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora
do projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto
de Inclusão, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e
Libertação).

A-6

São José do Rio Preto, terça-feira
09 de março de 2021

ESPECIAL

Jornal

TRANSPORTE URBANO

Ônibus lotados e sem higiene mostram descaso
da Riopretrans com passageiros na pandemia
Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

O cenário que o DHoje
encontrou nesta segunda-feira
(8) dentro do Terminal Urbano
de Rio Preto nos horários de
pico fica longe daquilo que a
autoridades sanitárias pregam
para combater a pandemia.
Pessoas aglomeradas, reclamando da falta de higienização, a maioria dos ônibus
com gente em pé. Isso tudo
mesmo após a concessionária
Riopretrans, dona do contrato
milionário, informar que está
havendo redução de passageiros devido ao lockdown.
Foram dois períodos conversando com usuários e
mostrando que o isolamento
social dentro do terminal e
dos veículos inexiste e não é
fiscalizado pela concessionária, que detém a autorização
do serviço.
Tanto às 7h como às 18h,
quando são registrados os
horários de maior procura pelo
transporte coletivo urbano,
os passageiros continuam
viajando em pé e não foi
visto nenhum ônibus sendo
sanitizado, mesmo depois das
promessas da concessionária
em cumprir as regras contratuais, feitas ao prefeito Edinho
Araújo num encontro na última
sexta-feira (5).
Na reunião foi acordado,
por ambas as partes, que pro-

Andressa ZAFALON

O Secretário de Saúde de Rio Preto,
Aldênis Borim, disse durante coletiva
na semana passada que, se nada fosse
feito, a cidade poderia chegar a 12 mil
infectados por Covid-19 em março. O
comércio foi fechado, mas os ônibus
continuam lotados e sem nenhuma
responsabilidade com o usuário
vidências seriam tomadas para
o cumprimento do decreto municipal que impõe novas restrições durante a pandemia,
e isso inclui a sanitização dos
ônibus em um período menor
do que seis horas, como estava sendo feito.
No entanto, após as duas
visitas ao Terminal ontem,
constatou-se que nenhumas
das medidas estão sendo
cumpridas. A reportagem não
encontrou nenhum totem com
display de álcool em gel distribuído na pista de saída dos
ônibus, local com mais aglomeração nos dois períodos.
Também não havia placas indicando o produto nem placas
orientando o uso de máscara.
As filas de esperas para os
ônibus estavam sem nenhum
distanciamento e, durante
todo tempo em que a reportagem esteve no terminal,
não encontrou absolutamente nenhum funcionário para
orientar usuários.

De acordo com a nota da
Prefeitura, a empresa alegou
que não possui “poder de polícia” para proibir que usuários
adentrem aos coletivos e se
desloquem em pé, solicitando assim, o apoio da GCM,
mas, até onde a reportagem
observou, somente no período
da manhã havia um carro da
guarda no local e nada mesmo
assim foi feito. No período da
tarde nenhuma viatura foi vista.
O Secretário de Saúde de
Rio Preto, Aldênis Borim, disse
durante coletiva na semana
passada que, se nada fosse
feito, a cidade poderia chegar
a 12 mil infectados por Covid-19 em março. O comércio
foi fechado, mas os ônibus
continuam lotados e sem nenhuma responsabilidade com
o usuário.
O DHoje tentou contato
com a Riopretrans no final da
tarde de ontem para pedir uma
posição da empresa, mas não
obteve sucesso.

Passageiros em pé dentro dos coletivos, mesmo situação sendo proibida

NADA FOI FEITO

FALTA TUDO

Frente Parlamentar
detectou problemas
há mais de 30 dias

Dona Adélia é
outra vítima deste cenário caótico que Rio Preto
vive no transporte coletivo

Da REDAÇÃO

Para Jennifer,
usuária frequente
do transporte coletivo, a situação
não mudou nada
na pandemia

Para usuários, medidas protetivas
são ignoradas e faltam mais linhas

No final de janeiro a Frente Parlamentar de Acompanhamento das Ações de
Combate à Covid-19 já havia
realizado uma blitz no terminal
urbano para apurar a situação
do transporte coletivo, após
o recebimento de inúmeras
denúncias de superlotação
dos veículos durante o período
de pandemia.
O vereador Renato Pupo
(PSDB), que coordena o setor
de transportes na Frente Parlamentar, esteve no terminal
e verificou as chegadas e
partidas das linhas com destino para várias regiões da
cidade, analisou o fluxo e a
concentração de passageiros
nas plataformas.
Pupo também conversou
com os usuários do transporte
para apurar as reclamações
mais recorrentes como a flata
de distanciamento social e
outras.
Pupo também fiscalizou a
adoção de medidas de segurança sanitária. No momento

Vereador Renato Pupo
esteve no terminal e
verificou as chegadas
e partidas das linhas
com destino para
várias regiões da
cidade, analisou o
fluxo e a concentração
de passageiros nas
plataformas

da blitz, alguns funcionários
realizavam a higienização
nos veículos após a saída dos
passageiros.
A inspeção também ocorreu em horário de pico por
volta das 17h30. A Frente
Parlamentar está elaborando
um relatório para apresentar
ao secretário de trânsito.
Integram também o eixo
transporte da Frente Parlamentar os vereadores Celso
Peixão (MDB), Bruno Moura
(PSDB) e Jean Charles Serbeto (MDB).

Bia MENEGILDO

Andressa ZAFALON

Jéssica Fernandes ficou
um período sem usar o transporte público e voltou a precisar de ônibus na semana
passada. Segundo ela, a
situação parece que está pior
do que o ano passado.
“Agora está mais lotado e
demorando mais para passar
nos pontos, quando o ônibus
passa já lota porque tem mui-

ta gente esperando. Vai gente
em pé e todos apertados.
Chegando no terminal não
encontrei nenhum totem de
álcool em gel para higienizar
minhas mãos e também não
vi nenhum ônibus sendo desinfetado.”
Para Jennifer, usuária frequente do transporte coletivo,
a situação não muda. “Desde
o começo da pandemia – e
até antes – eu faço o uso dos

coletivos. As medidas protetivas que foram impostas são
boas se fossem cumpridas,
mas não estão funcionando”,
afirma.
Ela diz que pega ônibus
todos os dias para trabalhar e
todos estão sempre lotados,
a maioria com passageiros
em pé, um grudado no outro.
“Para estas medidas funcionarem, no mínimo, teria que ter
mais ônibus”, cobra.

Dona Adélia é outra vítima
deste cenário caótico que Rio
Preto vive no transporte coletivo. Ela usa ônibus todos os
dias para trabalhar e diz não
estar satisfeita com o serviço
oferecido pela empresa.
“Os ônibus que eu pego
estão sempre lotados, todas
as vezes as pessoas viajam
em pé e não vi nenhum veículo
sendo limpo antes ou após o
uso”.

Vereadores já investigam superlotação desde janeiro
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Roberto
Toledo

não tão pequenos...
MARIA CRISTINA Pinhão
Mansur passou o ﬁnal de semana em São Paulo, ao lado
do ﬁlho Gustavo Mansur, aniversariante do último domingo.
SÉRGIO SALOMÃO Fernandes, ex-presidente da Assescrip de Rio Preto, faleceu
na manhã de ontem. Foi mais
uma vítima da Coronavírus
Covid-19. Gente use máscara.
O JOVEM EMPRESÁRIO
Fábio Salioni ganhou almoço
especial da esposa Emanuella
no domingo, para comemora
mais um aniversário ao lado
dos ﬁlhos e familiares.
MEUS SENTIMENTOS ao
empresário Eduardo Giamattei
pelo falecimento de sua mãe
Antônia Giamattei (Nicota),
ontem. Não foi Covid-19.
WAYTA DALLA PRIA e Márcia Afﬁni Bagdassaryan foram
as aniversariantes de sábado
passado, recebendo paparicos
dos familiares.
MARCIA CALDAS, Secretária do Trabalho do município
e presidente licenciada do
Sindicato dos Empregados do
Comércio, convidou amigas
para a celebração do dia das
mulheres, em evento virtual,
ontem, tendo como tema “Empedramento e Autoestima. Em
pauta também a valorização e
reconhecimento da presença
feminina em todos os setores.
O EMPRESÁRIO Paulo Eugênio faleceu no último domingo em Rio Preto. Ele foi sócio
da ex Peixaria Santa Paula,
Skay (Metalúrgica), montou
um canal de TV, e dono da
loja Bella Biju no Riopreto
Shopping.
COM O INTUITO de fomentar e propagar a literatura
no Noroeste Paulista, a Cia.
Apocalíptica anunciou ontem,
a abertura das inscrições do
FrESTA – Jornada Literária
Apocalíptica, que acontece no
formato online com recursos
da Lei Aldir Blanc. O festival
será realizado de 17 a 21 de
abril, e em sua 1ª edição, contará com cerca de 50 horas de
programação cultural gratuita,
promovendo uma verdadeira
troca de informações e conhecimento.
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Pérola do Dia

DEFINITIVAMENTE O BRASIL NÃO É PARA AMADORES! Sorria,
beba muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

Que venha a vacina. O governador João Dória anunciou
ontem a data da minha primeira dose de vacinação. Vai ser no
dia 15 de março, na próxima segunda feira, 74º dia do ano em
curso. Dia em que, depois de 21 anos sob o regime militar,
José Sarney, cujo nome de registro era José Ribamar Ferreira
Araújo da Costa Sarney, tomou posse interinamente como o 1º
presidente civil, após mais de 20 anos de regime militar no
Brasil. Ocorre que o titular Tancredo Neves, o eleito presidente,
que foi internado no dia 14 de março de 1985 vinha morrer no
dia 21 de abril aos 75 anos de idade, tornando-se Sarney à partir
daí presidente definitivo. Segue o andor. Áudio que circula na
redes sociais traz a voz (?) do vereador João Paulo Rillo dizendo
que seu objetivo é constranger os assessores mais próximos do
prefeito Edinho Araújo para criar uma narrativa que possa desacreditar o governo. Mas, em meio a uma situação de crise
como a que vivemos, alguém poderia ter interesse de, em vez de
ajudar a resolver o problema, arrumar mais confusão? Até prova
em contrario, não acredito! Campeão do que? Ganhar o título
da Copa do Brasil, num domingo de tantas mortes no auge da
Pandemia, não deveria ser comemorado pelos Palmeirenses
dando a impressão que todos os jogadores eram alienados e
mentecaptos sem mascaras, mas mascarados (?) por tão pouco, depois de ficarem em último lugar na final do Mundial de
Clubes. As torcidas ficam em casa enquanto a bola rola, o vírus
mata e os rojões se misturam com os gritos dos desesperados
numa guerra onde o adversário é a COVID-19. Campeão do
que? Ganhar o título da Copa do Brasil, num domingo de tantas
mortes no auge da Pandemia, não deveria ser comemorado
pelos Palmeirenses dando a impressão de que todos os jogadores
eram alienados e mentecaptos sem mascaras, mas mascarados
(?) por tão pouco, depois de ficarem em último lugar na final
do Mundial de Clubes. As torcidas ficam em casa enquanto a
bola rola, o vírus mata e os rojões se misturam com os gritos
dos desesperados pela morte de Covid-19. Aviso importante.
As necessárias medidas restritivas de horário para consumo de
bebida alcoólica não abrangem a geladeira de casa ou o bar
doméstico. Vamos lá, anime-se: Fique em casa! Burgomestre
do Tucanato. Beto Perosa, assumirá a gestão da coleta, tratamento e disposição final de lixo urbano da capital paulista,
um dos contratos mais gordos da Prefeitura de São Paulo.
Mas ele não está de mudança para a cidade grande, não: sua
esposa, Luciana Machado, seguirá como diretora da Câmara
Municipal daqui. Pelo visto, o casal vai viver na ponte aérea - ou
na estrada. Ponto e basta!

Rooftop 1

O Square Faria Lima, que opera com a bandeira Comfort
Suites, da Atlantica Hotels International, a maior rede de hotéis
multimarcas da América Latina, apresenta um conceito moderno
e sofisticado: toda a área de lazer do empreendimento ficará
no rooftop (terraço).

Rooftop 2

Dessa forma, o topo do empreendimento oferecerá uma das mais
belas vistas para a cidade acompanhada de várias opções de lazer,
com destaque para o conjunto piscina aquecida e hidro. Espaços
que certamente serão cenários para horas de descanso e lazer.
Tudo isso em um local estratégico e nobre, o início da avenida
Brigadeiro Faria Lima.

henriforne@gmail.com

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)

SPOTlight

Chorinho Novo

A rio-pretense Gabriela
Pasqualon e Ryan James, que
residem na Austrália, estão
comemorando o nascimento
do primogênito filho Luca, com
3.6 kg, no St. John of God
Subiaco Hospital, no último dia
04 de março. É só alegria para
a vovó-coruja materna Dra.
Cidinha Pasqualon, advogada
e Procuradora do Ministério
Publico do Trabalho. Muita
saúde para o Luca.

Buscando fundos

O Rotary Clube (Palácio das
Águas), que faz anualmente
sua tradicional Feijoada para
arrecadar fundos para os
projetos sociais, anuncia sua
17ª. A destinação monetária
desta vez será em prol da AACD
para implantação de um Sistema
Fotovoltaico de Geração de
energia, que dará uma grande
economia mensal nas despesas,
garantindo atendimentos aos
pacientes que precisam. A
retirada será no dia 16 de maio.
O kit é realmente delicioso e
completinho e serve super bem
2 pessoas. O valor é de apenas
R$ 60 reais.

Paridade de gênero

O presidente da nossa 22ª
OAB Marcelo Henrique sabe
e dispara. O número de
mulheres advogadas no Brasil
praticamente se igualou ao
número de homens. E em
mais de 1/3 das seccionais
elas já são mais do que eles.
Mas esse número, é forçoso
convir, não se reflete quando o
assunto é representatividade.
Aliás, procurando corrigir esse
desajuste, a OAB aprovou, no
final ano passado, a paridade de
gênero nas eleições da Ordem.
As chapas que concorrerão nas
seccionais e às subseções neste
ano deverão obrigatoriamente
ter 50% de mulheres.

Portas de
esperanças

Pelas regras de restrições por
causa do coronavírus para as
próximas semanas, igrejas
podem funcionar. Mas isso não
quiser dizer que devem realizar
cultos. O serviço religioso vai
muito além do que realizar
celebrações que reúnem
dezenas de pessoas em um
local fechado. A permissão
dada é para que religiosos
e templos possam atuar na
acolhida e no amparo dos mais
necessitados e na organização
de seu serviço social aos mais
carentes. Claro que isso,
porém, vai do bom senso de
cada líder religioso, né?

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp

A médica Ângela Cristina Jalles, sempre elegante,
nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher,
ontem, dia 08 de março. A foto foi tirada na Fashion
Week em Milão, antes da pandemia, no Ateliê
Alta Costura da famosa grife Dolce & Gabbana,
em um Casarão da Nobreza que eles compraram
e restauraram e instalaram o Ateliê da Alta Moda
(Alta Costura). A médica Ângela Cristina Jalles foi
convidada vip na Fashion Week em Milão. Que luxo!

Convite as Mulheres

O Dia Internacional da Mulher na ACIRP, sob o comando do Núcleo
da Mulher Empresária e Empreendedora, nas mãos da diretora Lena
Bernardo, realiza um TALK SHOW online, no próximo dia 10 de março,
com acesso pelo Youtube, com participação efetiva das mulheres: Ana
Claudia Cotait, Patrícia Braile, Miriam Senft, Alessandra Benedito e
Margaret Groff. Apareça por lá.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DGS BRASIL LTDA
PROCESSO 12.236/19
Considerando previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item
7.4. Fica o representante legal da empresa supramencionada NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS MUNICIPAIS, 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
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratiﬁcação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 14/21
Contratada: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Objeto: Aquisição de 25 (vinte e cinco) monitores cardíacos
multiparametro com IBP para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
da disseminação do “CORONAVIRUS” no município. Fundamento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratiﬁcação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 15/21
Contratada: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Objeto: Aquisição de 10 (dez) ventiladores pulmonar para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” no município. Fundamento: ART. 24, IV DA LF
8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 08/20 – Contrato DIL/0007/20
Contratada: Sociedade Mutuária Rio Preto Ltda
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME. Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 398/19 – Contrato PRE/0357/19
Contratada: Guizzo Controle de Vetores e Pragas Eireli
Fica alterada as especiﬁcações constante no item 4, subitem
4.1; item 5, subitem 5.1 e inclusão do subitem 6.5 no item 6,
do anexo do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 524/2020
ATA Nº 0197/21
CONTRATADA: LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
OBJETO: Fornecimento de EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS – Valor Unitário - Item 07 - R$3.440,00- SMS - Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2020
ATA Nº 0198/21
CONTRATADA: INOVARE STORE COMERCIO DE MOVEIS
LTDA-ME
OBJETO: Fornecimento mobiliário – Valor Unitário - Item 04 R$3.360,00- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
ATA Nº 0199/21
CONTRATADA: DUPATRI OSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento medicamentos para atender ações
judiciais – Valor Unitário - Item 40 - R$5.440- SMS - Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
ATA Nº 0200/21
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores
Unitários - Item 06 - R$5,05; Item 09 - R$3,95;- Item 10 R$3,89;- Item 15 - R$3,95;- Item 18 - R$1,00 - SMS - Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 3271/2021
CONTRATO Nº: DPL/0012/21
CONTRATADA: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

OBJETO: Prestação de serviços de de monitoramento
pessoal com dosímetros pessoais que permitam a medida
da dose de radiação – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
Valor Total: R$5.040,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO - ATA DE SESSÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021
SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios de grupos
formais da agricultura familiar, por meio do Programa de
Aquisição de Alimentos-PAA, através da PREF. DE S. J.
RIO PRETO/SP, na modalidade de Compra Institucional,
com dispensa de licitação, de acordo com o art. 5º do Dec.
Presidencial nº 7.775/12, art. 17º da Lei 12.512/11 e art. 3º
da Resolução nº 50/12 do GGPAA da SESAN.
Sessão realizada no dia 08 p.p. tendo participado a COOP.
DOS PROD. RURAIS DE S. J. RIO PRETO. Analisada a
documentação de habilitação constatou-se que a participante atende ao que foi exigido no edital, estando HABILITADA a prosseguir no certame. O representante declinou
expressamente da intenção de recurso quanto à decisão
de habilitação e, em razão disso, foi realizada a abertura do
envelope do projeto de venda, sendo registrada a seguinte
proposta: 1º: COOP. DOS PROD. RURAIS DE S. J. RIO
PRETO: - abobrinha: 19.339kg, alface: 45.809mc 500g, almeirão: 4.602mc 500g, batata-doce: 10.681kg, cheiro-verde:
18.683mç 200g, couve: 40.265mc 500g, couve-ﬂor: 5.874kg,
limão: 4.997kg, mandioca: 12.119kg, pepino: 14.904kg,
repolho: 11.770kg. O representante declinou expressamente
de intenção de recurso quanto à decisão de classiﬁcação da
proposta acima prolatada. Solicitou-se à habilitada no certame que apresente as amostras dos gêneros no prazo de 02
dias úteis na Av. Feliciano Sales Cunha, nº 1801, Dist. Ind.
Waldemar de Oliveira Verdi, saindo intimada. O inteiro teor
dessa decisão se acha encartado nos autos do processo à
disposição dos interessados. SMAA. A. Pedro Pezzuto Jr.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade,
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o
seu objeto a favor de: Extin Seg Equipamentos de Segurança Contra Incêndio Ltda EPP. Fabiana Zanquetta de Azevedo - Sec. Mun. de Educação.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 38/2021 – Processo
1.377/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de postos de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com disponibilização de mão de obra, saneantes
domissanitários e equipamentos para atender as necessidades de órgãos da Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto-SP. Sessão pública realizada on line com início dia
18/02/2021, sendo declarada vencedora a seguinte empresa
no respectivo item: MARA SILVIA PEZINATO EPP (lote 1).
Houve manifestação de intenção de recurso pelas empresas
PORT SERVICE SERVIÇOS INTEGRADOS, SECTOR SERVIÇOS E CONSERVAÇAO LTDA (não apresentaram razões
recursais) e PRIME SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP (apresentou as razões recursais). A empresa
MARA SILVIA PEZINATO EPP (apresentou contrarrazões
recursais). A pregoeira, acatando o parecer técnico da Secretaria requisitante, manteve a decisão prolatada na sessão
do Pregão. O processo foi encaminhado ao Sr. Secretário
Municipal de Administração que ratiﬁcou a decisão da pregoeira, negando provimento ao recurso. - Pregoeira.
ADJUDICO o Pregão à empresa MARA SILVIA PEZINATO
EPP (lote/item 1), conforme proposta declarada vencedora
e HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar qualquer irregularidade. Adilson Vedroni - Secretário
Municipal de Administração. O inteiro teor encontra-se a
disposição dos interessados no Portal de Compras e nos
autos do processo.
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE
DATA
Chamamento Público nº 01/2021
OBJETIVO: Realizar o cadastramento de instituições ﬁnanceiras públicas e/ou privadas, interessadas em participar do

evento “Sala de Crédito” – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios do Turismo/Comitê de
Retomada Econômica. DESPACHO: De ordem do Comitê
de Retomada Econômica, comunico aos interessados que
realizaram a retirada do edital que: 1- O prazo ﬁnal para que
as Instituições Financeiras públicas e/ou privadas venham a
realizar o cadastramento para participar da “Sala de Crédito”
foi prorrogado passando a ser até o dia 17/março/2021; 2Em razão das novas diretrizes do “Plano São Paulo de enfrentamento ao Covid-19” o evento “Sala de Crédito” poderá
ser realizado de forma hibrida ou exclusivamente “on line”
a depender das próximas deﬁnições do Comitê/SP; 3- Fica
mantida a data de realização do evento “Sala de Crédito”.
Vai o presente documento publicado no seguinte endereço:
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action
e ﬁca, e desde já, fazendo parte integrante do instrumento
convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais o
documento original encartado nos autos, a disposição dos
interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras
e Contratos
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
501/2020 – PROCESSO Nº 13.904/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de climatizador
evaporizador industrial em atendimento as Unidades Escolares da Rede Municipal. Secretaria Municipal de Educação.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 10/03/2021 às 16:00hs para continuidade
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 083/2021, PROCESSO 1844/2021, objetivando o
registro de preços para aquisição de medicamentos utilizados no atendimento ao COVID-19. Secretaria Municipal
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
23/03/2021, 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
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 428/2020 – Processo
13582/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de uniformes(camisetas e bermudas) em atendimento aos alunos da rede
municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação.
Sessão pública realizada on line com início dia 06/11/2020,
sendo adjudicado o item a empresa declarada vencedora:
SS CONFECÇÕES LTDA. (lote/item 1). Houve manifestação de intenção de recurso para o lote/item 2 e a Secretaria
decidiu pelo cancelamento do mesmo para adequações. A
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta - Secretária
Municipal de Educação
DECRETO Nº 18.852
DE 8 DE MARÇO DE 2021.
Nomeia Comissão de Acompanhamento dos AVCBs dos
Prédios Públicos.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica
deste Município;
D E C R E T A:
Art.1º Ficam nomeados para compor a Comissão de Acompanhamento dos AVCBs dos Prédios Públicos, os membros
abaixo:
I – Presidente: Carlos André Medeiros Lamin
Vice-Presidente: Roberto Carlos dos Santos Mantovani
II - Membros:
a)
Secretaria Municipal Administração
Roberto Carlos dos Santos Mantovani
José Fábio Gazzola Heredia
b)
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Cario Lucius Romancini Dieguis
Cesar Augusto Fernandes
c)
Secretaria Municipal de Assistência Social
Eduardo Minoru Chiba
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Érica Lobo Maciel Correia
d)
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Ademir Terradas Junior
Edmilson José Soares
e)
Secretaria Municipal de Cultura
Fabio Domingues do Amaral
Matheus Saletti Leal
f)
Diretoria de Defesa Civil
Carlos André Medeiros Lamin
Márcio Garcia de Albuquerque
g)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo
Giselda Maria Casconi
Almir Donizete da Silva
Silvana Mara Neves de Almeida
h)
Secretaria Municipal da Educação
Júlio Cesar Bertuga
Eliana Aparecida Najem Racaneli
i)
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
José Roberto Veronese
Marcelo Sant Ana Theodoro
j)
Secretaria Municipal da Fazenda
Tárcio José Destefani
Vagner Vicentim
k)
Secretaria Municipal de Habitação
Amanda Vgna
Paulo Cesar de Lima Oliveira
l)
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
Danielle C.R. Cavalcante Sanches
César Basso da Silva
m)
Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para
Mulheres, Pessoa com Deﬁciência, Raça e Etnia
Ana Paula Martins Joazeiro Fenerichi
Patricia de Cassia Paiva
n)
Secretaria Municipal de Obras
Rodrigo Spada Leme
Paulo Rodolfo Fialho Coutinho
o)
Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico,
Ciência, Tecnologia e Inovação
Márcia Aparecida Silvério Domingues
Paulo Paulin Benzzati
p)
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Marcos Rogério de Castro
Benedito dos Santos
q)
Secretaria do Trabalho e do Emprego
Rafael Nogueira Santos
Celso Pereira Reis Filho
r)
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Willians Pereira Caires Matricula
Eduardo dos Santos Sant’Anna Matricula
s)
Empresa Municipal de Urbanismo de são José do
Rio Preto
Ronaldo Teixeira Leite
Augusto Felipe da Silva Nunes
t)
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
João Vitor Vieira Sanga
Roberto Rivelino Rica
Fernando Augusto Zambon Furlan
u)
Empro Tecnologia e Informações
Juscelino Alves
Luciana Baptista Publio Arroyo
v)
Empresa Municipal de Construção Populares Emcop
Ltda.
Maria Cristina Rodrigues de Oliveira
Fernando Araújo do Valle
w)
Fundo Social de Solidariedade
Alessandra Zanetoni
Ana Maria Braz Aravechia
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 8 de março de 2021,
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos, e em seguida publicado por
aﬁxação na mesma data e local de costume e pela Imprensa
local.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 35.092 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021
(Republicação por Incorreção)
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado,
proferida nos autos do Processo n.º 1020722-32.2018.8.26.0576, da
1ª Vara da fazenda Pública de São José do Rio Preto, a(o) servidor(a)
CESAR PEREIRA WATANABE, Médico, a 6ª (SEXTA) PARTE de
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º
05/90, retroagindo os efeitos desta a 13/06/2010.
PORTARIA N.º 35.122 DE 02 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596,
de 28 de abril de 2020, ANDREA DE TOLEDO CARVALHO MADI
para substituir o(a) servidor(a) SILVIA REGINA RIBEIRO SILVEIRA
– ocupante da gratificação por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar
seu período de férias, a partir de 03/02/2021.
PORTARIA N.º 35.128 DE 04 DE MARÇO DE 2021
NOMEIA, ADIB ABDO MUANIS JUNIOR, para ocupar o Cargo em
Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA - CA.102.4, lotado na
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, constante do Anexo I da Lei
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º
360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014,
537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019,
retroagindo os efeitos desta a 01 de março de 2021.
PORTARIA N.º 35.129 DE 04 DE MARÇO DE 2021
DEMITE, o(a) servidor(a) estatutário(a) GABRIELA SOARES
PORTELA, Enfermeira Padrão, em face da conclusão do Processo
Administrativo instaurado pela Portaria n.º 961 de 25 de novembro de
2020, nos termos do inciso II, do artigo 220, da Lei Complementar n.º
05/90, por transgressão ao preceito contido no artigo 226, todos da
Lei Complementar n.º 05/1990, surtindo os efeitos desta a partir de 01
de março de 2021.
PORTARIA N.º 35.105 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021
(Republicação por Incorreção)
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do
Processo n.º 1056761-91.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda
Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.831
de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de

seus vencimentos do(a) servidor(a) JOSE PERI, Auxiliar de Serviços
Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”,
leia-se “retroagindo os efeitos desta a 01/02/2011”.
PORTARIA N.º 35.132 DE 04 DE MARÇO DE 2021
REINTEGRA, a servidora BRUNA CRISTINA XAVIER PRADO, PEBI, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do Processo
n.º 1011201-92.2020.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda Pública do
Município de São José do Rio Preto, surtindo os efeitos desta a partir
da data de sua publicação.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

Jornal
DECRETO Nº 18.853
DE 8 DE MARÇO DE 2021.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384, de 19 de
dezembro de 2020;
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 475.000,00
(quatrocentos e setenta e cinco mil reais), para reforço das
dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 613
R$ 355.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.001.23.691.0016.2040.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 619
R$ 120.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.001.23.691.0016.2040.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 1º decorrem do superávit ﬁnanceiro veriﬁcado
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do
que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº
4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 388.886,00
(Trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis
reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir
descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191
R$ 300.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 195
R$ 88.886,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.4490.52.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 3º 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 ESPORTES E LAZER
Ficha 190
R$ 388.886,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.36.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias –
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 08 de março 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 ESTRATÉGICO, 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 aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela
Imprensa local.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO 22/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020 –
PROCESSO 41/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto
para fornecimento de combustíveis líquidos por um período
de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do
SeMAE.
Data da assinatura: 05.03.2021 Valor do acréscimo: R$
28.262,40 Valor total: R$ 524.955,21.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO 26/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 –
PROCESSO 53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto
para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina comum
ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses para
abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 05.03.2021. Valor do acréscimo: R$
2.500,95 Valor total: R$ 491.977,56.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
10/2021 – PROCESSO SICOM 334/2021
Objeto: Aquisição de componentes para sistemas de controle
de nível de água para acionamento e proteção de bombas.
Sessão pública realizada on line no dia 01.03.2021 com continuação no dia 05.03.2021, sendo adjudicado o objeto às
vencedoras ANDERSON ALBERTO ROSATI ME para o lote
02 e PRESSGAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO LTDA para o lote 03. Informamos que
o lote 01 foi declarado FRACASSADO. A íntegra da sessão
está disponível no “Portal de Compras”.
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
10/2021 – PROCESSO SICOM 334/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 05.03.2021 – Nicanor Batista Júnior
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 08.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº. 156/2021
A Secretária Municipal da Educação, Fabiana Zanquetta de Azevedo,
do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, com base
nas atribuições que a legislação lhe confere, e nos termos do artigo 11 da
Resolução SME Nº 19/2020, DECLARA excedentes no ano letivo de
2021 na Unidade Escolar Sede, os professores abaixo relacionados:
Ensino Infantil

PEB I Excedente

1 EM A Bela Adormecida Emily Cmila Bebiano
São José do Rio Preto, 08 de Março de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretaria Municipal da 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
013/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de
2018, ﬁcam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 40.864.029/0001-36
Razão Social: CONQUISTA SPORT LTDA
CNPJ: 40.903.428/0001-69
Razão Social: THAIS FUMAGALLI FONOAUDIOLOGIA
LTDA
CNPJ: 40.676.326/0001-58
Razão Social: GRAFLEX E SAY YES EIRELI
Conforme processamento realizado, em 08 de Março 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 municipal 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 opção 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.
Prefeitura de São José do Rio Preto

Rua General Glicério, nº 3947 – 15015-400 – Redentora – Fone: (17) 3211-4000
www.riopreto.sp.gov.br
e-mail: smedu@empro.com.br
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São José do Rio Preto, 08 de Março de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Municipal
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária
Extrato de portaria n°002/2020-GCM de 18 de abril de
2020 REF. Substituição dos membros da comissão de
Sindicância Administrativa n°002/2020 CGCM/SMTTS- Presidente José Carlos Floriano, secretário João Roberto de
Oliveira Lima e membro Eziquiel de Andrade. Nomeando-se
os servidores estáveis, Presidente, Carlos Marcelo Nogueira
do Prado, Secretário, Adenilson de Morais Luca, membro,
Wellington Aurélio Aparecido da Silva, para comporem esta
Comissão Sindicante Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
Extrato de portaria n°005/2017 GCM de 14 de junho
de 2017 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar
005/2017: onde averiguou-se eventual ilegalidade na conduta do Guarda Civil Municipal: David Rodrigues de Lima e decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta, com base no art. 233,
I, combinado com o artigo 263 ambos da Lei Complementar
05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
Extrato de portaria n°008/2017 GCM de 15 de julho
de 2017 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar
008/2017: onde averiguou-se eventual ilegalidade na conduta do Guarda Civil Municipal: Matheus Vilela Cortesia e decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta, com base no art. 233, I,
combinado com o artigo 263 ambos da Lei Complementar 05
de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
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EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 – PROCESSO Nº
799/2021
Em relação à impugnação ao instrumento convocatório apresentada, apesar de ter sido apresentada de forma INTEMPESTIVA
pelo CRT – CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRT-SP), este pregoeiro
juntamente com a equipe de apoio DECIDE pela procedência
da impugnação ao Edital, consubstanciada pela análise feita no
Edital. O presente Pregão Eletrônico n° 001/2021 será SUSPENSO para correção do Edital, o qual será RETIFICADO e
após esta correção, será feito o novo agendamento da abertura
da licitação contando-se novo prazo de 8 (oito) dias úteis após
publicação do Edital de Reabertura.
São José do Rio Preto, 08 de março de 2021 – Angelo Bevilacqua Neto – Presidente.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes
nº 3355, Centro. - Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de união estável em casamento:
EMERSON BASTOS SERENI e BRUNA LUANE DADALTE BONITO. Ele, de nacionalidade brasileira, professor de
dança, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP,
no dia 04 de setembro de 1978, residente e domiciliado
a Catorze de Julho, Nº 197, Santa Cruz, São José do Rio
Preto, SP, ﬁlho de JOSÉ APARECIDO SERENI e de CELIA
BASTOS SERENI. Ela, de nacionalidade brasileira, secretária, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia
19 de fevereiro de 2003, residente e domiciliada a Catorze
de Julho, Nº 197, Santa Cruz, São José do Rio Preto, SP,
ﬁlha de GLAUCIO CESAR BONITO e de MILZA ANTONIA
DE OLIVEIRA DADALTE.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que
seja aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e
publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.

Editais de
CONVOCAÇÃO

São José do Rio Preto, 08 de março de 2021.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes
nº 3355, Centro. - Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de
casamento:
JOÃO CARLOS THEODORO e ANA CARLA DE SOUZA.
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, viúvo, nascido
em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de abril de 1961,
ﬁlho de JOÃO THEODORO e de NEIDE DE LOURDES
STRAZZI THEODORO. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, divorciada, nascida em Jales, SP, no dia 28 de dezembro de 1973, ﬁlha de HONÉSIMO ONOFRE DE SOUZA e de
SILMA BATISTA DE SOUSA.
KELVIN KAISER e THAISA NADER BASSITT. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em São
José do Rio Preto, SP, no dia 18 de janeiro de 1980, ﬁlho de
ROBERTO LUIZ KAISER e de SUELI NORONHA KAISER.
Ela, de nacionalidade brasileira, artista plástica, divorciada,
nascida em São Paulo, SP, no dia 14 de julho de 1982, ﬁlha
de SILVIO JOÃO BASSITT e de FLÁVIA MARIA NADER
BASSITT.
LUÍS CARLOS SILVEIRA e ESTER DOS SANTOS JOZINO. Ele, de nacionalidade brasileira, servente, solteiro,
nascido em José Bonifácio, SP, no dia 18 de fevereiro de
1979, ﬁlho de e de MARIA DE LOURDES SILVEIRA. Ela, de
nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em São
Paulo, SP, no dia 16 de maio de 1995, ﬁlha de ANTONIO
JOZINO NETO e de ADRIANA DOS SANTOS JOZINO.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MARÍLIA
FORO DE MARÍLIA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Setembrino Cardoso Maciel 20, ., Fragata - CEP 17501-310, Fone:
(14)3414-1733, Marilia-SP - E-mail: mariliafaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

1003584-74.2015.8.26.0344
Procedimento Comum Cível - Servidão
Triângulo Mineiro Transmissora S/A
Espólio de Raimundo Alves da Costa e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS.
PROCESSO Nº 1003584-74.2015.8.26.0344
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda Pública, do Foro de Marília, Estado de São
Paulo, Dr(a). WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento que, por este Juízo e
Secretaria, tramita o processo n°. 1003584-74.2015.8.26.0344, Ação de Constituição de Servidão
Administrativa, que TRIÂNGULO MINEIRO TRANSMISSORA S.A move em face de Espólio
De Raimundo Alves da Costa, tendo, como procuradores, o Dr. Marcos Edmar Ramos Alvares da
Silva (OAB/MG 110856), o Dr. Cristiano Amaro Rodrigues (OAB/MG 84.933), o Dr. David
Antunes David (OAB/MG 84.928) e, por este meio, INTIMA TERCEIROS INTERESSADOS de
que foi autorizado o levantamento da quantia de RS 18.140,60 (dezoito mil, cento e quarenta reais
e sessenta centavos) preço ofertado a título de indenização pela constituição de servidão
administrativa no imóvel pertencente aos Réus - área de terras com 1,5433 ha (um hectare e
cinquenta e quatro ares e trinta e três centiares), parte de um todo maior, situada no imóvel rural
denominado Sitio Santa Nilda I, matriculado sob a transcrição n°. 13707, do Cartório de Registro
de Imóveis de Rosália/SP, nos termos do artigo 34 do DecretoLei n 3.365/41. Para que chegue ao
conhecimento de interessados e não se possa, futuramente, alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital, que será publicado e afixado, na forma da lei. . NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Marilia, aos 03 de fevereiro de 2021.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ, liberado nos autos em 04/02/2021 às 12:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003584-74.2015.8.26.0344 e código 63AC5B2.
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CÉSAR AUGUSTO DA SILVA e ALINE ALVES DA SILVA.
Ele, de nacionalidade brasileira, proﬁssional de educação
física, solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia 21 de março de 1996, ﬁlho de AILTON ISMAEL SILVA e de ADRIANA
CRISTINA SILVA E SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira,
babá, solteira, nascida em BARIRI, SP, no dia 30 de janeiro
de 1998, ﬁlha de VALDIR BATISTA DA SILVA e de JOSEFA
ALVES DA SILVA.
MATHEUS DE CASTRO ROBERTO e MARIA IZABEL
SALIONI. Ele, de nacionalidade brasileira, assistente,
solteiro, nascido em Feira de Santana, BA, no dia 06 de
julho de 1997, ﬁlho de PEDRO ROBERTO e de GLEICIANE
DE CASTRO ROBERTO. Ela, de nacionalidade brasileira,
advogada, solteira, nascida em Cassilândia, MS, no dia 29
de novembro de 1995, ﬁlha de DEVAIR SALIONI e de MARA
RUBIA SOUZA FERRAZ.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que
seja aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e
publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 08 de março de 2021
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
ANDRÉ LUÍS MARQUES DE FREITAS e BEATRIZ
ZIBETTI, sendo ELE ﬁlho de JOSÉ MARQUES DE FREITAS
e de SUELI TERESA CALÇAVARA DE FREITAS e ELA ﬁlha
de CIDCLEY ZIBETTI e de ALETEIA DAFINE RODRIGUES
ZIBETTI;
2.
MATHEUS APARECIDO PEREIRA e AMANDA
TRINDADE VIRGINIO, sendo ELE ﬁlho de GILMAR RIBEIRO PEREIRA e de MARIZA APARECIDA DOS SANTOS
PEREIRA e ELA ﬁlha de WILSON DE SOUZA VIRGINIO e
de ELISANDRA CATARINA TRINDADE VIRGINIO;
3.
CAIO RIBEIRO DE SOUZA e GRAZIELE CRISTINA LIOSSE COELHO, sendo ELE ﬁlho de MÁRCIO JOSÉ
BRAZ RIBEIRO DE SOUZA e de MARCIA TEREZINHA
BRAZ DE SOUZA e ELA ﬁlha de RAFAEL LUIS COELHO e
de ROSELI LIOSSE COELHO;
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4.
FABIO ANTONIO BUZATTO MANTOVAN e MARIANA APARECIDA MARQUES AZEVEDO, sendo ELE
ﬁlho de ANTONIO MANTOVAN e de MARIA INES BUZATTO
MANTOVAN e ELA ﬁlha de MARIO GOMES DE AZEVEDO e
de ELZA MARQUES DE AZEVEDO;
5.
EMERSON DE JESUS SANTOS e MARCELA
SOARES RODRIGUES, sendo ELE ﬁlho de JUDSON DE
JESUS SANTOS e de JUARA BISPO DE SOUZA SANTOS
e ELA ﬁlha de MARCELO PERPÉTUO RODRIGUES e de
ELIANE SOARES DE ARAÚJO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/03/2021.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
RAFAEL FERNANDES LOPES e KAREN MAURA
FIAMENGHI GONZALES, sendo ELE ﬁlho de RINALDO
RODRIGUES LOPES e de MARIA APARECIDA ROSA
FERNANDES e ELA ﬁlha de VALMIR CARLOS MININEL
GONZALES e de LUCIANA APARECIDA FIAMENGHI GONZALES;
2.
GILMAR APARECIDO CORRÊA e JOANA D’ARC
CORRÊA PADILHA DE OLIVEIRA, sendo ELE ﬁlho de SALVADOR CORRÊA GRANERO FILHO e de EDITE ANTONIA
DA SILVA CORREA e ELA ﬁlha de FRANCISCO PADILHA
DE OLIVEIRA e de APARECIDA LOURDES CORRÊA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 08/03/2021.
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Renata Comunale Aleixo
Oficial
Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com
__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS
Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil.
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do
Código Civil.
GILSON SANTOS FERNANDES e VALDINEIDE ALVES LIMA DO CARMO. Ele, brasileiro,
natural de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, nascido aos nove (09) de novembro de um mil
novecentos e oitenta e quatro (1984), com trinta e seis (36) anos de idade, técnico de refrigeração, solteiro, filho
de DAMIÃO MIRANDA FERNANDES e de dona EMILIA SANTOS FERNANDES. Ela, brasileira, natural de
Macajuba, Estado da Bahia, nascida aos nove (09) de maio de um mil novecentos e oitenta e três (1983), com
trinta e sete (37) anos de idade, cabeleireira, solteira, filha de VALDETE JESUS DO CARMO e de dona LUÍZA
ALVES LIMA.
Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos
termos da lei e para fins de direito
São José do Rio Preto - SP, cinco (05) de março de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Jornal

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: PEDRO M BUENO & ROSSINI LTDA
CNPJ sob nº 11.522.832/0001-94
OBJETO Aquisição de garrafas plásticas tipo squeeze, para
alunos da rede municipal de ensino.
VALOR: R$7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da
data de sua assinatura, com vigência até 60 dias, ou seja,
24/04/2021.
Monte Aprazível, 24 de fevereiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de

MIRASSOLÂNDIA

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE
AS 13:00 DO DIA 22 DE MARÇO DE 2021 NA SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 11/2021 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 09/2021, DO TIPO MENOR
PREÇO PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME
DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO
NO ENDEREÇO ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.
br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
- PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 08 DE MARÇO
DE 2021.

Editais de
BALANÇO

