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Prefeitura prorroga pagamento do 
alvará de funcionamento do comércio

RIO PRETO

Divulgação

Pág. A3

STF adia votação 
para decidir 

abertura de igrejas 
na pandemia

Mais de 3 mil 
empresas fecham 

em Rio Preto 
na pandemia

No ano de 2020 foram 
fechadas no município 2.494 
empresas, principalmente após 
a chegada da pandemia. Neste 
ano, com as 244 divulgadas no 
último sábado, já fecharam as 
portas 570 empresas. Segun-
do o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Jorge Luís 
de Souza, a quantidade de 
empresas encerrando as ativi-
dades é reflexo da estagnação 
econômica.               Pág.A2

A prorrogação é de 150 
dias e a medida será publicada 
no Diário Oficial do Município. 
Segundo o prefeito Edinho, o 
objetivo é estimular a recu-
peração da economia local. 
“Esta é mais uma medida com 
foco na redução dos impactos 
negativos provocados pela 
pandemia, ao lado de outras 
já colocadas em prática aqui 
no município”, disse.   
 Pág.A2

URBANIZAÇÃO Prefeito Edinho publicou ontem em suas redes sociais uma maquete em 
3D de projeto para construção de moradias na favela da Vila Itália.    Pág.A3 Pág. A2

Olímpia desmente 
que vai proibir 

venda de bebida 
alcoólica

Estado anuncia que idosos de 65 
anos serão vacinados ainda em abril

O Governo de São Paulo anun-
ciou na coletiva desta quarta-fei-
ra (7) a ampliação da campanha 
de vacinação contra Covid-19 
para idosos com idade entre 
65 e 67 anos ainda em abril.

O novo grupo totaliza 1,11 milhão 
de pessoas. O avanço da cam-
panha depende da chegada das 
vacinas da Fiocruz ainda nesta 
semana para êxito no cronogra-
ma.    Pág.A5

Deputado quer Sistema S comprando 
vacinas e insumos para trabalhadores

O deputado federal Luiz Carlos 
Motta (PL) quer a destinação de 
parte dos recursos repassados 
para o Sistema S para a compra 
de vacinas, insumos e serviços 
para a imunização dos integrantes 

do setor produtivo. O parlamentar 
destacou que o objetivo da proposta 
é ampliar o acesso às vacinas para 
minimizar os efeitos da pandemia 
sem oneração de nenhum dos ato-
res sociais envolvidos.      Pág.A3

Tabapuã vai 
marcar suspeitos e 
doentes de Covid 

com pulseiras
Agora, além de Nova Grana-

da, Tabapuã também passou a 
adotar o sistema de pulseiras de 
identificação para positivados 
e suspeitos da Covid-19. Os 
pacientes que forem flagrados 
descumprindo o isolamento 
social estando com algumas 
das pulseiras ou que retirarem 
a pulseira por conta própria, 
poderão ser multados no valor 
de R$300, segundo o secretário 
Fernando Franzotti.    Pág.A5

Justiça nega novo 
pedido para abrir 
lojas de materiais 

de construção
O juíz Adilson Araki Ribeiro  

negou o pedido liminar da Asso-
ciação dos Comerciantes em Ma-
terial de Construção de São José 
do Rio Preto e Região (Acomac) 
que solicitava autorização para o 
funcionamento integral das lojas 
de materiais para construção. 
O magistrado reconhece que o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
tem competência para expedir 
normas ainda mais rigorosas que 
o Plano São Paulo.    Pág.A3

PF faz operação contra lavagem de dinheiro e contrabando de cigarro
Pág. A4

IMUNIZA Ontem foi a vez da GCM de Rio Preto vacinar seua agentes contra a Covid. Um drive 
thru foi montado no CPI 5 para atender os profissionais. Ao todo 237 foram vacinados     Pág.A4

VACINAÇÃO GCM

maquete 
Divulgação
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Momento 
vivido

De repente, toca seu telefone 
celular, do outro lado, um amigo 
que você não via há tempos dizendo: 
estou te ligando para dizer que o 
Claudinho morreu, nosso amigo de 
infância, você lamenta demais, per-
gunta se a família precisa de algo, e 
em seguida desliga e comenta com 
seus familiares mais próximos. E 
todos procuram rezar por eles. Uma 
hora depois, você entra nas redes 
sociais e vê que uma cantora, de 
quem você sempre foi fã e profundo 
admirador, acabou de falecer.

Novamente, você divide o assunto 
com aquele pequeno núcleo familiar 
com os quais você ainda consegue estar realmente próximo. Três 
horas depois, um grupo de colegas de profissão via WhatsApp 
acaba noticiando o estado gravíssimo de mais uma pessoa 
querida por você. Na mesma noite, já perto da hora de dormir, 
mais uma vez seu telefone toca dando notícia de que um pa-
rente amado acaba de te deixar. Então, você chama seu núcleo 
familiar e todos sentem demais pelo passamento com lágrimas 
que não são poupadas.

Você, então, já cansado daquele dia e daquela parte da noite, 
decide ir para a televisão buscando alguma distração para si. 
Houve apenas três notícias, uma primeira dizendo que estamos 
muito longe de receber vacinas para imunização; a segunda, 
dando conta das aglomerações existentes, uma por aqueles que 
efetivamente precisam trabalhar, e dependem dos transportes 
públicos, que precisam abrir seus pequenos negócios, e outra 
por aqueles que insistem em dançar ao som dos aparelhos da 
UTI e do barulho do zíper do saco preto que revela a morte do 
que eles chamam de “outros”, ignorando o sacrifício de todos 
os profissionais da saúde. Como terceira notícia, consequência 
das duas primeiras, de sua cama, você observa o seu televisor 
anunciar o número de morte daqueles que aqueles chamam de 
“outros” que beira 4000 (quatro mil) humanos por dia.

Esse contexto, repetido em maior ou menor grau diariamente 
durante mais de 365 dias, independente da sua situação finan-
ceira, independente de quem você é, independente da marca de 
roupa que você pode usar, independente do vinho que você pode 
tomar, independente do carro que você pode comprar, indepen-
dente do grau de instrução que você possa ter, independente 
do poder que você julga ter é simplesmente avassalador, des-
truidor do nosso mínimo equilíbrio emocional. Não haverá aqui 
comentários sobre o culpado ou os culpados dessa destruição 
que nos foi causada ou pelo menos sobremaneira agravada por 
esse ou aquele posicionamento. Nosso pedido é apenas para 
que não nos tratem como os “outros” pois há um grande risco 
de vocês entrarem para esse grupo em breve.

Vamos usar o “nós” como inicial função de nossos diálogos, 
vamos abraçar nossos queridos, ser sinceros, e principalmente, 
tudo que você não conseguir fazer em razão desse momento, 
respeite seu corpo, não faça. Você não está sozinho na dificul-
dade de concentração, na angústia da alteração tão radical da 
sua vida, na falta de vontade de se exercitar, pois saiba que sair 
da cama muitas vezes é passar novamente por tudo que está 
na parte inicial desse pequeno texto, todos os dias.

Aceite sua condição de humano, aceite estar fraco um dia, 
admita que não é o salvador do mundo (pois Ele por nós já deu 
a vida). Procure algo para fazer que lhe propicie alguma alegria, 
fuja do que te deprime, assista um bom filme, vá para cozinha 
fazer sua comida preferida, brinque com seu cachorro, leia um 
bom livro, e acima de tudo sorria com seus filhos e pais. E saiba 
eu e você jamais seremos os “outros”, “nós” seremos sempre 
“nós”, simplesmente humanos.

*Ricardo Pereira de Freitas Guimarães é advogado, 
especialista, mestre e doutor pela PUC-SP, titular da ca-
deira 81 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e 
professor da especialização da PUC-SP (COGEAE) e dos 
programas de mestrado e doutorado da FADISP-SP

ARTIGO 

FAKE NEWS

Olímpia nega proibição 
de bebida alcoólica

A Prefeitura de Olímpia se 
manifestou nesta quarta-feira 
(7) nas redes sociais sobre 
uma notícia que de que um 
decreto proibiria a venda de be-
bidas alcoólicas a partir desta 
quinta-feira (8) seria publicado. 
A Fake News estava sendo 
compartilhada em grupos no 
WhatsApp.

Segundo a Prefeitura, a 
informação não procede. A ad-
ministração ainda esclareceu 
que a única medida prevista 
no decreta que está em vigor 
há semanas proíbe somente o 

consumo de bebidas alcoólicas 
em vias e espaços públicos, sob 
pena de multa.

“A Prefeitura lamenta nova-
mente a divulgação de informa-
ções distorcidas que prejudicam 
o trabalham da administração 
e em nada contribuem com o 
momento que a cidade enfrenta 
e reforça que o município não 
se responsabiliza pela infor-
mações divulgadas foram dos 
meios institucionais, orientando 
a população a não compartilhar  
notícias sem checar a veracida-
de e a informação pelos canais 
oficiais”, diz o comunicado da 
Prefeitura.

Vinicius LIMA 

Prefeitura prorroga 
pagamento da Taxa 
de Funcionamento

Nesta quarta-feira (7) o 
Executivo emitiu um comuni-
cado oficial informando sobre 
a prorrogação dos prazos de 
pagamento apenas para a 
Taxa de Funcionamento. De 
acordo com o Secretário da 
Fazenda, José Martinho Rava-
zzi Neto, “a prorrogação ocor-
re considerando a situação de 
emergência em saúde pública 
devido ao novo coronavírus, o 
estado de calamidade pública 
na municipalidade e o impac-
to nas atividades econômicas 
das medidas preventivas de 
enfrentamento da Covid-19”.

A prorrogação é de 150 
dias e a medida será pu-
blicada no Diário Oficial do 
Município.

Com a mudança, as no-
vas datas são: 1ª parcela – 
15/09; 2ª parcela - 15/10; 3ª 
parcela - 15/11 E 4ª parcela 
- 15/12.

Segundo o prefeito Edinho, 
o objetivo é estimular a recu-
peração da economia local. 
“Esta é mais uma medida com 
foco na redução dos impactos 
negativos provocados pela 

pandemia, ao lado de outras 
já colocadas em prática aqui 
no município”, disse.

O valor da taxa varia entre 
R$ 21 e R$ 2.127, dependen-
do do tipo de atividade comer-
cial. Os valores são recolhidos 
em 4 parcelas, com o primeiro 
vencimento para o mês de 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

COMÉRCIO

abril. Agora foram prorrogados 
para setembro.

Recentemente a Prefeitura 
foi questionada pelo DHoje 
se havia alguma projeto de 
isenção destes impostos aos 
comerciantes e, sem deta-
lhar, a assessoria respondeu 
apenas que “os contribuintes, 

Prefeitura prorroga pagamento da Taxa de Funcionamento

pessoa física ou jurídica, com 
dívidas junto à Prefeitura po-
dem aderir ao Programa de 
Pagamento Incentivado (PPI), 
com descontos e sem juros e 
multas.”

O contribuinte poderá 
acessar o novo boleto no site 
da Prefeitura de Rio Preto.

Andressa ZAFALON

CRISE

Rio Preto registra mais de 
3 mil empresas fechadas 

durante a pandemia
No ano de 2020 foram fechadas 
no município 2.494 empresas, 
principalmente após a chegada

 da pandemia

A crise econômica que atin-
giu o país em decorrência do 
avanço da pandemia do co-
vid-19 tem registrado contornos 
dramáticos para os empresários 
de Rio Preto, que sofrem com 
as medidas restritivas adotadas 
pelo Plano São Paulo e por de-
cretos do prefeito Edinho Araú-
jo, que visam conter o avanço 
do vírus.

Atualmente na fase Emer-
gencial do Plano, a prefeitura 
divulgou nos últimos dias no Di-
ário Oficial do Município, a ma-
terialização daquilo que dizem 
comerciantes e empresários.

De acordo com publicação 
da secretaria da Fazenda, do úl-
timo sábado, 244 empresários 
pediram baixa de suas empre-
sas junto a prefeitura, dentre 
elas, empresas de grande, 
médio e pequeno porte, além 
disso, outros 44 profissionais 
autônomos também pediram o 
encerramento das atividades.

São empresas de setores 
variados, sendo bares, restau-
rantes, empresas de telefonia, 
consultorias, materiais esporti-
vos, mas principalmente empre-
sas vinculadas a prestação de 

serviço, que por diversos anos 
tem impulsionado a economia 
de Rio Preto.

Segundo o secretário de De-
senvolvimento Econômico, Jorge 
Luís de Souza a quantidade de 
empresas encerrando as ativi-
dades é reflexo da estagnação 
econômica em decorrência do 
avanço da covid-19.

“Os números refletem a es-
tagnação econômica por conta 
da pandemia. Destacamos que 
no nível municipal várias ações 
de apoio aos empresários estão 
em andamento. Essas ações 
foram definidas pelo Comitê 
de Retomada da Economia”, 
destacou.

Ainda segundo o secretário, 
no ano de 2020 foram fechadas 
no município 2.494 empresas, 
principalmente após a chegada 
da pandemia. Neste ano, com 
as 244 divulgadas no último 
sábado, já fecharam as portas 
570 empresas.

O secretário destaca, que a 
administração municipal segue 
trabalhando através do Comitê 
de Retomada da Economia, 
que conta com a participação 
de integrantes da equipe do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
e representantes de entidades 
que atuam no desenvolvimento 

econômico.
“Destacamos a Sala do 

Crédito, desde o lançamento 
da ação, em 22 de março, o 
Banco do Povo já realizou 108 
atendimentos e R$ 243.829,12 
em operações contratadas, 
também incentivamos a reali-
zação do Festival Gastronômico 
com 66 empresas ativas e mais 
de 550 pedidos feitos através 
do aplicativo da Acirp”, apontou.

Outras ações estão sendo 
desenvolvidas em parceria com 
o Sebrae, visando a capacitação 
de pequenas empresas para se 
habilitarem em compras públi-
cas, lembrando também da li-
nhas de credito disponibilizadas 
pelo Governo do Estado, através 
do Banco do Povo para linhas 

Thiago PASSOS

de crédito emergenciais para 
setores bares e restaurantes, 
hotéis, agências de turismo e 
de eventos, com condições di-
ferenciadas, como por exemplo 
a não exigência de certidões 
negativas de débitos até junho 
de 2021 e aumento do prazo 
de carência

O secretário aposta no aque-
cimento da economia com a 
retomada do auxílio emergen-
cial do Governo Federal. “Nesse 
cenário o Governo Federal dis-
ponibiliza nova rodada do auxílio 
emergencial, que certamente 
ajudará, injetando recursos 
para o consumo das famílias 
com consequente reflexo no 
faturamento das empresas”, 
concluiu.

Arquivo DHOJE
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FEDERAL ESTADUAL

Edinho apresenta maquete 
de urbanização da Vila Itália

Na manhã desta quarta-
-feira (7), o Prefeito Edinho 
Araújo postou em suas redes 
sociais uma maquete 3D do 
projeto de como ficará a fa-
vela da Vila Itália depois da 
urbanização.

O projeto de urbanização 
está avaliado em R$ 7 milhões 
e serão investidos em infraes-
trutura, como água e esgoto, 
pavimentação das ruas, rede 
de energia elétrica, além de 
recuperação ambiental e re-
gularização.

Serão construídas 240 
casas sem previsão de am-
pliação, já que a condição é 
que apenas as famílias que já 
estão lá sejam contempladas 
com a moradia. Cada casa 

custará cerca de R$80 mil e 
os moradores pagarão parcela 
mínima das prestações. É uma 
parceria da Prefeitura, Governo 
do Estado e iniciativa privada.

“Continuamos avançando 
no projeto de reurbanização 
da Favela Vila Itália, decisão 
que anunciamos no mês pas-
sado. Fizemos uma reunião 
virtual com representantes 
do governo do Estado, que 
vai bancar parte dos recursos 
necessários. Presente nesta 
reunião o secretário municipal 
de Habitação, Manoel de Jesus 
Gonçalves. Todo o processo 
de reurbanização tem apoio 
integral do Instituto Gerando 
Falcões, As Valquírias e grupo 
Tellus que têm atuado junto à 
comunidade e que participaram 
da reunião”, comunicou Edinho 
nas suas redes sociais.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Motta quer que Sistema S 
compre vacina para trabalhador

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL) quer a des-
tinação de parte dos recursos 
repassados para o Sistema S, 
composto pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial 
(Senai), Serviço Social do Co-
mércio (Sesc), Serviço Social 
da Indústria (Sesi) e Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Comércio (Senac) para a 
compra de vacinas, insumos 
e serviços para a imuniza-
ção dos integrantes do setor 
produtivo e estabelece que a 
gestão dos valores e operacio-
nalização do procedimento se 
dará por termo de cooperação 
entre a Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) e a 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio 
(CNTC).

O parlamentar destacou 
que o objetivo da proposta é 
ampliar o acesso às vacinas 
para minimizar os efeitos da 
pandemia sem oneração de 
nenhum dos atores sociais 
envolvidos, uma vez que, a 
despeito do clamor social 
pela celeridade do processo 
de imunização, os impactos 
relativos à retração da eco-
nomia retardam ações do 
Estado e do setor produtivo 
que requeiram o aporte de 
valores adicionais.

“O sucesso do controle da 

doença depende da cobertura 
vacinal. Temos que somar 
esforços às ações do governo 
para dar celeridade ao proces-
so de vacinação contra covid 
e garantir que mais brasileiros 
sejam imunizados”, ressaltou.

Ainda segundo Motta, a 
pandemia de covid-19 acar-
retou em implicações diretas 
para o agravamento das crises 
sanitária e econômica, uma vez 
que, para impedir o crescimen-
to do contágio e do número 
de óbitos, foram adotadas 
medidas sanitárias que res-
tringem o trabalho presencial, 
permanecendo essa modalida-
de apenas para as atividades 
consideradas indispensáveis, 

Thiago PASSOS 

Justiça nega novo pedido para abrir 
lojas de materiais de construção

O juiz Adilson Araki Ribei-
ro responsável pela 1ª Vara 
da Fazenda Pública negou o 
pedido liminar da Associação 
dos Comerciantes em Material 
de Construção de São José do 
Rio Preto e Região (Acomac) 
que solicitava autorização 
para o funcionamento integral 
das lojas de materiais para 
construção.

“Posto isto, em segurança 
jurídica e entender que hou-
ve restrição à atividade das 
associadas da impetrante e 
não restrição (sem se atentar 
se essencial nos moldes do 
decreto federal 10282/2020, 
portanto, falta de verossimi-
lhança, indefiro a liminar”, 
destacou em sua decisão.

O magistrado reconhece 
que o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) tem competência para 
expedir normas ainda mais 

rigorosas que o Plano São 
Paulo, do governo do estado. 
“Portanto, pela falta de veros-
similhança a respeito do direito 
invocado porque o município 
réu pode endurecer como 
política pública no combate à 
COVID 19, indefiro a liminar, 
inclusive medidas mais rígidas 

já havia negado pedido liminar 
da Acomac para suspender as 
regras do lockdown implantado 
por Edinho entre 16 e 31 de 
março. Na ocasião a associa-
ção recorreu ao Tribunal de 
Justiça, e o desembargador 
Oscild de Lima Júnior atendeu 
o pedido e autorizou o reinicio 
integral das atividades, mas 
horas depois o presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Luis Fux sus-
pendeu a decisão e reconhe-
ceu a autonomia do município 
para endurecer as regras de 
funcionamento dos estabele-
cimentos comerciais.

A solicitação da Acomac foi 
identificada como idêntica ao 
pedido protocolado em março. 
“Há suspeita de repetição da 
ação. Confronte os dados do 
processo distribuído com os 
dados do Processo: 1013813-
66.2021.8.26.0576”, registra 
o processo.

Thiago PASSOS 

do que o Plano São Paulo-fase 
emergencial”, relatou.

Atualmente as lojas de 
materiais para a construção 
estão autorizadas a funciona-
rem no município apenas em 
sistema de delivery.

Em 23 de março, a juíza, 
Tatiana Pereira Viana Santos 

Arquivo DHOJE

RIO PRETO

FAVELA

Lojas continuam fechadas para atendimento presencial

Maquete em 3D publicada pelo prefeito Edinho

Divulgação

Arquivo DHOJE

STF adia votação
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) não votou on-

tem para reformar decisão do ministro Kássio Nunes Marques 
(foto), que permite a abertura de igrejas durante a pandemia. Se 
a decisão for reformada, estados e municípios podem continuar 
proibindo cultos, missas e outras cerimônias religiosas para 
evitar a propagação das infecções por covid-19. Marques, de 
forma monocrática, atendeu pedido da Associação Nacional dos 
Juristas Evangélicos (Anajure) e liberou a abertura dos templos. 
Segundo profissionais da área sanitária, igrejas podem ser fon-
tes de infecção, principalmente devido aos cantos de louvores. 
Aliás, há relatos de infecções em casos semelhantes. A votação 
acontece hoje e a tendência é de que a decisão de Marques 
será reformada pelo plenário.

Absurdo
O vereador Renato Pupo 

(PSDB) disse que a decisão 
da juíza Tatiana Pereira Viana 
Santos, que negou liminar 
para cancelar a eleição da 
Mesa Diretora da Câmara, já 
era previsto. “Corretíssima e 
dentro do esperado”, diz. Se-
gundo ele, o pedido feito pelo 
candidato a vereador derrota-
do Warlen Miller Rocha (DEM), 
está fora da normalidade. “O 
pedido é absurdo e baseado 
unicamente em suposição do 
autor”, acrescentou.

Sabatina
Por causa da interferência do presidente da Comissão Per-

manente da Saúde, Celso Peixão (MDB, foto), a sabatina do 
secretário da Saúde, Aldenis Borim, foi antecipada para amanhã, 
às 10h, na Câmara. O requerimento do vereador João Paulo Rillo 
(PSOL) convocava o secretário para prestar esclarecimentos aos 
vereadores sobre o combate à covid-19 na sessão da próxima 
terça-feira. O neurologista Maurício Lacerda, segundo o verea-
dor Peixão, também vai participar da sabatina, com o objetivo 
de responder perguntas relacionadas à doença provocada pelo 
novo coronavírus.

Positivo
Os profissionais do setor 

de enfrentamento à covid-19 
estão otimistas em relação 
a queda de casos de infec-
ção registrados nos últimos 
dias, em Rio Preto. Os dados 
preliminares, de acordo com 
a Secretaria da Saúde, mos-
tram que o lockdown teve 
influência direta na redução 
no índice de casos. Restrição, 
portanto, é uma medida efi-
caz para evitar o colapso no 
sistema de atendimento aos 
doentes infectados pelo vírus.

Cargos
Warlen Rocha alegou na 

ação que houve troca de votos 
por cargos na eleição promo-
vida em 1° de janeiro, que 
elegeu Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) para presidente e os 
membros da Mesa Diretora da 
Câmara. Apoiado por um gru-
po de vereadores, o patriota 
derrotou Paulo Pauléra (PP) 
por 9 votos a 8. Desde que 
a denúncia foi apresentada à 
Justiça, Pedro Roberto negou 
a irregularidade, justificando 
que o processo foi limpo.

Meia boca
Especialistas têm reafir-

mado que se fosse adotado 
lockdown, por 15 dias em 
todo o País, seria suficien-
te para frear o avanço da 
pandemia. A restrição rígida 
teria que ser levada a sério 
pelos governantes das três 
esferas: federal, estaduais e 
municipais. Como no Brasil as 
restrições têm sido aplicadas 
à meia boca, os resultados 
não têm atingido os efeitos 
esperado. Todos perdem, por-
que o vírus não tem piedade!

Patentes
A comissão geral da Câma-

ra Federal se reúne amanhã 
para discutir a quebra de pa-
tentes das vacinas de comba-
te à covid-19. Serão ouvidos 
especialistas e representantes 
de órgãos e entidades relacio-
nados ao tema. Os parlamen-
tares querem esclarecimentos 
sobre o posicionamento do 
Brasil na quebra de patentes 
de vacinas. O assunto está 
em debate na Organização 
Mundial do Comércio e na Or-
ganização Mundial da Saúde.

Vírus ganha
Os vereadores de Belo 

Horizonte aprovaram projeto 
na última terça-feira, em 
primeiro turno, que torna 
igrejas, templos e santuários 
religiosos como serviço es-
sencial para atender os fiéis. 
Se a proposta virar lei, na 
realidade, quem ganha com 
a iniciativa é o coronavírus. 
O vírus, que quer sobreviver, 
não respeita evangélico, ca-
tólico ou praticante de qual-
quer credo. Fato: não pode 
envolver política com religião.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

ganização Mundial da Saúde. envolver política com religião.

O deputado estadual Te-
nente Coimbra (PSL) solicitou 
ao governador João Doria a 
abertura de mais leitos de UTI 
em Rio Preto para auxiliar no 
tratamento de combate ao 
Covid-19.

O parlamentar também 
exigiu ao Governo Estadual 
a liberação de recursos em 
caráter emergencial para 
garantir o estoque básicos de 
saúde. “Precisamos mobilizar 
todos os esforços para for-
talecer o sistema público de 
saúde da cidade e evitar que 
mais vidas sejam perdidas por 
conta da falta de leitos, afirma 
o tenente.

O DHoje entrou em conta-
to com a assessoria da Secre-
taria Estadual de Saúde para 
ver a manifestação da pasta 
em relação ao pedido, mas, 
até o momento não tivemos 
retorno.

Deputado pede a 
Doria mais leitos 
para Rio Preto
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o que, além de desaquecer 
a economia, expõe a risco os 
trabalhadores essenciais.

Para ele, a estrutura do 
projeto permite que um per-
centual de 10% do montante 
repassado ao Sistema S pode 
ser destinado à garantia da 
saúde e segurança do trabalho 
sendo direcionado para a vaci-
nação, de forma que não serão 
prejudicadas as atividades já 
desenvolvidas, bem como não 
será necessária a obtenção 
de novos valores por parte 
dos empregadores, que terão 
retorno direto destes recursos 
quando o pleno exercício das 
atividades for retomado após a 
imunização dos trabalhadores.
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PF cumpre mandados contra lavagem 
de dinheiro e contrabando de cigarros

A Polícia Federal defla-
grou nesta quarta-feira (7) a 
“Operação GREENING”, para 
investigar crimes de lavagem 
de dinheiro e contrabando de 
cigarros, em São José do Rio 
Preto.  

Aproximadamente 20 poli-
ciais federais estão cumprindo 
quatro mandados de busca 
e apreensão. Os mandados 
foram expedidos pela 6ª Vara 
da Justiça Federal de São 
Paulo, que também decretou 
a quebra de sigilo bancário dos 
investigados. 

 O principal investigado é 
responsável pela prática reite-
rada do crime de contrabando 
de cigarros e já foi preso duas 
vezes.  A PF constatou que, 
com o dinheiro obtido de forma 
ilícita, foram adquiridos diver-
sos bens de valor relevante, es-
pecialmente imóveis, os quais 

eram registrados em nome de 
pessoas interpostas, vulgo “la-
ranjas”, a fim de dar aparência 
de legalidade a tal patrimônio, 
o que configura a prática de 
“lavagem de dinheiro”. 

 Com a deflagração da ope-
ração, serão apreendidos va-
lores e documentos, mídias, 
equipamentos de informática e 
telefones, que que serão anali-
sados pela PF. 

As penas máximas para os 
crimes de lavagem de dinheiro 
e contrabando são, respectiva-
mente, 10 anos e 5 anos de 
reclusão. 

A investigação foi batizada 
de “Greening”, em alusão ao 
nome de uma doença causada 
por uma bactéria que extermina 
os citros, tratando-se de refe-
rência à utilização de “laranjas” 
- (interpostas pessoas) - para 
ocultação de bens oriundos do 
crime antecedente (contraban-
do de cigarros) praticados pelos  
acusados.

Da REDAÇÃO 
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RIO PRETO

PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Rio Preto

O Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), deflagrou nesta quarta-
-feira (7/4) a Operação Antivírus, 
objetivando debelar grupo organiza-
do em redes sociais que tinha por 
objetivo transmitir intencionalmente 
o vírus HIV.

Nesta primeira fase da opera-
ção foram cumpridos 12 mandados 
na capital, na Grande São Paulo e 
no interior,  além de cidades do Rio 
de Janeiro.

O cumprimento dos mandados 
de busca e apreensão conta com 
dezenas de policiais militares do 
BAEP e promotores de Justiça do 
Gaeco das regiões de Bauru, São 
José do Rio Preto, Franca, Ribeirão 
Preto, Vale do Paraíba, ABC e ca-
pital, além de policiais militares e 
promotores de Justiça do Gaeco do 
Rio. A operação decorre de inves-
tigação que foi iniciada há alguns 
meses a partir de informações de 
grupo organizado em espaço virtual, 
com integrantes de todo o Brasil.

As buscas irão robustecer o 
acervo probatório e identificar ou-
tros integrantes dessa associação 
criminosa, autodenominada “Clube 
do Carimbo”.

Posteriormente os suspeitos 
serão interrogados e os objetos 
apreendidos submetidos à extração 
e análise forense.

Gaeco investiga 
grupo que 

transmite HIV 
intencionalmente
Da REDAÇÃO
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10 E 12 ANOS

Avô leva netas à polícia 
após elas fugirem de 
Casa de Acolhimento

Um eletricista de 59 anos 
acompanhado de suas netas, 
uma garota de 12 anos e outra 
de 10 anos, se dirigiu para a 
Central de Flagrantes nesta 
terça-feira às 11h, onde infor-
mou que foi comunicado por 
um motorista de Uber, a pedido 
das crianças, que a dona da 
casa de acolhimento onde as 
meninas moram teria mandado 
elas embora. 

O homem comentou que 

a mãe das meninas é usuária 
de drogas e por isso perdeu a 
guarda das filhas, sendo este 
o motivo de morarem em uma 
casa de acolhimento. 

Na central o Conselho Tute-
lar Sul foi acionado e  o eletri-
cista foi informado que as duas 
menores de idade teriam fugido 
da casa de acolhimento, porém 
que deveria leva-las consigo 
para que as devidas providên-
cias fossem tomadas no dia 
seguinte. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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ARMANTINA MARIA DOS SANTOS – 
Falecida aos 84 anos de idade, natural de 
Campina Verde/MG, era viúva. Deixou seu 
fi lho Sergio Carlos. Seu sepultamento deu-
-se no dia 07/04/2021 às 11:00. Saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.        

CACILDA DA SILVA CASTRO – Fa-
lecida aos 42 anos de idade, natural de 
Neves Paulista/SP, era divorciada. Deixou 
seus fi lhos William (interditado), Lucas, 
Leonardo. Seu sepultamento deu-se no 
dia 07/04/2021 às 08:30. Saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.        

PEDRO DA SILVA – Falecido aos 78 
anos de idade, natural de Fernandópolis/
SP, era viúvo. Deixou seus fi lhos Sivaldo, 
Suelene, Sandra, Selma, Silmar, Solange 
(falecida). Seu sepultamento deu-se no dia 
07/04/2021 às 15:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.    

MARIA CELIA ANTUNES DE CAR-
VALHO – Falecida aos 74 anos de idade, 
natural de Tanabi/SP, era casada com José 
Francisco de Carvalho. Deixou seus fi lhos 
Marco Aurelio, Daniela, Lilian. Seu sepulta-
mento deu-se no dia 07/04/2021 às 16:30. 
Saindo seu féretro do velório Ercilia para o 
cemitério São João Batista.        

JURACY ANTUNES – Falecido aos 82 
anos de idade, natural de Palestina/SP, era 
casado com Neyda Peloso Antunes. Deixou 
seus fi lhos Lucilene, Luis Antonio. Seu 
sepultamento deu-se no dia 06/04/2021 às 
16:30. Saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.       

JOSÉ ANTÔNIO BIZARI – Falecido aos 
79 anos de idade, natural de Urupês/SP, era 
casado com Aparecida Izabel Luzia Bizari. 
Deixou suas fi lhas Maria Cristina, Paula 
Adriana, Ana Caroline. Seu sepultamento 
deu-se no dia 07/04/2021 às 13:00. 
Saindo seu féretro do velório Municipal de 
Pindorama para o cemitério Municipal de 
Pindorama.         

ISABEL CONSILHO – Falecida aos 
75 anos de idade, natural de São José do 
Rio Preto/SP, era divorciado. Deixou seus 
fi lhos Valeria Regina, Eduardo Jorge. Seu 
sepultamento deu-se no dia 07/04/2021 
às 17:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.         

APARECIDA DA SILVA DE SOUZA – 
Falecida aos 72 anos de idade, natural de 
São José do Rio Preto/SP, era casada com 
João Amancio de Souza. Deixou suas fi lhas 
Suely, Cláudia. Seu sepultamento deu-se 
no dia 07/04/2021 às 13:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.     

  FALECIMENTOS
APARECIDA LUIZA DE OLIVEIRA – 

Falecida aos 94 anos de idade, natural 
de Cravinhos/SP, era divorciada. Deixou 
seu fi lho Ademar Pasparoti Filho (fale-
cido). Seu sepultamento deu-se no dia 
07/04/2021 às 14:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.      

JOANA PULCERIA DA SILVA – Fa-
lecida aos 88 anos de idade, natural 
de José Bonifácio/SP, era solteira. Seu 
sepultamento deu-se no dia 07/04/2021 
às 13:30. Saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério São João Batista.      

ADELINA DO ESPIRITO SANTO – 
Falecida aos 76 anos de idade, natural 
de Santa Ernestina/SP, era vúva. Deixou 
seus filhos Andreia Cristina, Arilton 
Cesar, Hamilton Julio (falecido). Seu 
sepultamento deu-se no dia 07/04/2021 
às 14:30. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.   

DURVAL PADOVEZ – Falecido aos 76 
anos de idade, natural de Monte Aprazível/
SP, era casado com Irani Lucinda Padovez. 
Deixou seus fi lhos Patricia, Vinicius, Daniel 
(falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 
07/04/2021 às 14:00. Saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério Parque 
Jardim Paz.          

ANTONIO DONIZETT VILELA – Fa-
lecido aos 65 anos de idade, natural de 
Tanabi/SP, era viúvo. Deixou seu filho 
Flavio Donizett. Seu sepultamento deu-se 
no dia 07/04/2021 às 15:30. Saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.          

BRAULINO PINHEIRO SANTOS – 
Falecido aos 94 anos de idade, natural 
de Santa Ines/BA, era viúvo. Deixou seus 
fi lhos Sonia Marli, Roseli, Moacir, Maria, 
Marlene, Antonio Carlos, Mariulton, José 
(falecido). Seu sepultamento deu-se no dia 
07/04/2021 às 16:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.      

LUIS FERNANDO PAGANIN – Falecido 
aos 66 anos de idade, natural de São José 
do Rio Preto/SP, era viúvo. Deixou suas 
filhas Edneia Fernanda, Gislaine. Seu 
sepultamento deu-se no dia 07/04/2021. 
Saindo seu féretro do velório Capelas Pre-
ver Rio Preto para o cemitério Municipal 
de Palestina.  

ORLINDA SALUSTINA DE JESUS – 
Falecida aos 83 anos de idade, natural 
de Guapiaçu/SP, era vúva. Deixou seus 
fi lhos Laura Rosana, Arcanjo Garcia. Seu 
sepultamento deu-se no dia 07/04/2021 
às 15:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.         

JARDIM JÉSSICA

Pai e filhos estão na UTI após serem baleados em discussão

A Polícia Civil foi acionada 
na noite de terça-feira por volta 
das 19h15 depois que pai e fi-
lho tiveram uma discussão com 
um auxiliar geral e acabaram 
sendo baleados.

Os dois foram alvejados 
quando tentavam fugir de 
carro, perderam o controle do 
veículo e bateram em um muro 
cerca de 400 metros adiante 
do ocorrido, no bairro Jardim 
Jéssica

Ao chegarem no local os 
policiais notaram que os dois 

envolvidos já haviam sido so-
corridos pela equipe de resgate 
e encaminhados para o Hospi-
tal de Base. Em nota enviada 
pelo hospital foi dito que os 
pacientes estão na UTI e que a 
instituição não tem autorização 
dos familiares para comentar 
sobre o caso.

Segundo o encarregado do 
resgate, o filho apresentava 
dois tiros no tórax e um na 
região da lombar, enquanto o 
pai apresentava ferimentos no 
tórax e no queixo. 

Em busca por provas os po-
liciais encontraram no interior 

da casa de um auxiliar geral 
de 21 anos próximo ao portão 
um projetil que foi fotografado 
e apreendido.  

Em seu depoimento o au-
xiliar afirmou que em uma 
data que não recorda teria se 
desentendido com a dupla e 
que após o ocorrido ele teria 
sido ameaçado de morte. Na 
manhã dessa terça-feira os 
dois homens foram até sua 
casa e seu pai comentou que 
ele não estaria na residência 
até o fim do dia. 

Por volta das 19h a dupla 
voltou ao imóvel, desta vez 

jogando tijolos na casa, e ao 
se aproximar para tentar dia-
logar pai e o filho começaram 
a ameaça-lo e atingi-lo com 
tijoladas. Ao fugir para dentro 
da residência viu seu pai sair 
em direção a dupla com uma 
arma na mão sendo que o 
homem mais velho tentou se 
aproximar com uma faca na 
mão, logo em seguida pode-se 
ouvir os disparos. 

A dupla ferida subiu no 
carro e tentou fugir perdendo 
o controle e atingiu o muro. 

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)
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ONTEM 237 guardas civis são 
vacinados em Rio Preto

Os 237  guardas civis munici-
pais de Rio Preto estão receben-
do a vacina da Covid-19 nessa 
quarta-feira (7), no CPI-5. A GCM 
faz parte dos quase 5.000 pro-
fissionais de segurança pública, 
que estão recebendo a primeira 
dose da vacina nessa semana.

Desde o início da pandemia, 
66 agentes foram infectados 
com o coronavírus, alguns preci-
saram de internação para oxige-
nação, outros tiveram sintomas 
leves ou moderados e nenhum 
precisou de UTI.

“Os Guardas estão em con-
tato direto com a população no 
patrulhamento diário, abordando 

suspeitos e realizando visitas às 
vítimas de violência doméstica. 
Trabalham para que os decretos 
sejam cumpridos, encerrando 
festas clandestinas e auxiliando 
os fiscais da Vigilância Sanitá-
ria”, afirma a comunicação da 
Corporação.

A vacinação para este setor 
vai até o dia 12 abril e não 
interfere em nada a vacinação 
dos idosos feita pelo município, 
já que eles montaram um es-
quema próprio para realizar a 
imunização.

A Astrazeneca é a vacina 
que está sendo aplicada nes-
tes profissionais e a segunda 
dose acontece 90 dias após a 
primeira.

Andressa ZAFALON 

Agentes da GCM são vacinados em Rio Preto
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VILA TONINHO

Carro é atingido por tiro 
em garagem de prédio
Na noite desta terça-feira (6) 

por volta das 20h, moradores 
da rua Maria Ceron Volpe, no 
bairro Vila Toninho, acionaram os 
policiais militares após ouvirem 
um barulho semelhante a um 
disparo de arma de fogo. 

Ao chegarem no local os poli-
ciais se depararam com o veículo 
que foi atingido estacionado na 

garagem de um prédio. Vizinhos  
entraram em contato com a au-
xiliar administrativa, proprietária 
do carro, que foi orientada a 
comparecer a delegacia. 

Por falta de testemunhas e 
câmeras de segurança pelas re-
dondezas do ocorrido, os policiais 
apenas conseguiram fotografar o 
veículo para melhor investigação 
do caso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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PM apreende 28 
tijolos de maconha

Durante um patrulhamento 
da Policia Militar na última 
terça-feira (6) um lavador de 
35 anos foi preso por esconder 
28 tijolos de maconha em uma 
residência alugada  no bairro 
Jardim Maria Lucia. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência o 
acusado demonstrou certo ner-
vosismo assim que os policiais 
passaram em frente a lava-jato 
onde ele trabalha.

Em revista pessoal foram 
encontrados no bolso de sua 
bermuda uma porção de ma-
conha, um celular e uma chave 
que o entregador confessou 
ser uma residência onde guar-
dava mais entorpecentes para 
uma segunda pessoas, e que 
receberia R$60 por cada quilo 
guardado. 

No local de armazenamento 

os policiais encontraram 28 
tijolos de maconha e junto uma 
pequena balança de precisão. 

O acusado foi levado para a 
Central de Flagrantes onde foi 
preso e encaminhado para a 
DEIC onde ficará à disposição 
da Justiça. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)

DA REDAÇÃO
Divulgação
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Nestas últimas semanas, tenho observado em minha 
prática clínica diária um aumento do número de pessoas 
que estão evoluindo com comprometimento do sistema 
circulatório. Como resultado do descontrole da pandemia, 
os pacientes que procuram o atendimento médico de 
emergência e precisam ser internados, estão manifestando 
com maior frequência sintomas compatíveis com doenças 
vasculares, tanto no segmento venoso quanto no segmento 
arterial do corpo humano.

É perceptível que uma porcentagem maior de pacientes 
está evoluindo com trombose venosa profunda, embolia 
pulmonar e má circulação. Este panorama preocupante serve 
de alerta para nossa população, que deve estar atenta à 
saúde do sistema circulatório, a fim de evitar complicações 
vasculares decorrentes da Covid-19.

Apesar de repetitivo, é sempre importante lembrar aos 
leitores que existe uma associação comprovada entre al-
terações circulatórias e a infecção pelo Coronavírus. Isto 
significa que todo paciente positivo para Covid-19 apresenta 
risco elevado de desenvolver problemas de circulação, com 
probabilidade maior do que quatro vezes de evoluir com 
trombose venosa profunda e embolia pulmonar.

Os mais vulneráveis aos fenômenos trombóticos e em-
bólicos são aqueles mais propensos a manifestar sintomas 
clínicos graves da Covid-19, ou seja, pacientes obesos, hi-
pertensos, diabéticos, imunodeprimidos e cardiopatas. Para 
complicar um pouco mais as coisas, recentemente a Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Vascular divulgou uma pesquisa 
em que foi demonstrado que todo paciente Covid positivo 
pode desenvolver trombose venosa profunda e embolia 
pulmonar em até quatro semanas após a alta hospitalar.

Para os críticos, fica claro que o risco de problemas 
vasculares, decorrentes da tempestade inflamatória do Co-
vid-19, não existe apenas durante a fase aguda da infecção 
e durante o período de internação em unidade de terapia 
intensiva. Sintomas persistentes também podem estar 
ligados a proliferação do Coronavírus em nosso organismo, 
aumentando o risco de complicações tardias da doença.

Portanto, neste momento de tamanha fragilidade do 
sistema de saúde em nosso país, com recordes de óbitos 
em todo o Estado de São Paulo e escassez de insumos e 
sedativos, além de ocupação máxima dos leitos em unida-
des de terapia intensiva, o cuidado com a saúde vascular 
é fundamental.

Manter o acompanhamento médico e realizar o check-up 
vascular representa a melhor forma de prevenir alterações 
circulatórias durante a pandemia. Não é exagero pedir aos 
amigos, familiares e colegas de trabalho que procurem o 
atendimento médico na presença de dores nas pernas, 
inchaço, falta de ar e dor no peito. Sintomas genéricos 
e abstratos como estes representam, na maior parte das 
vezes, os primeiros indícios de que uma pessoa está evo-
luindo com trombose venosa profunda, embolia pulmonar 
ou má circulação.

A má circulação não limita-se apenas aos membros 
inferiores, caracterizado por dificuldade para caminhar e 
formigamento nos pés. Problemas de circulação podem 
resultar em infarto do miocárdio e derrame cerebral. Além 
disso, a falta de circulação exige tratamento cirúrgico ime-
diato, aumentando o tempo de internação hospitalar e o 
risco de exposição à Covid-19.

A trombose venosa profunda, manifesta clinicamente 
por dores nas pernas e inchaço, pode evoluir para embolia 
pulmonar, uma doença grave, silenciosa e que piora o quadro 
pulmonar apresentado pelo paciente Covid positivo. 

Portanto, cuide da sua saúde vascular. Na presença de 
sintomas de alerta, mantenha o acompanhamento médico 
com seu cirurgião vascular. Para mais informações sobre 
importantes assuntos referentes a medicina vascular, acesse 
o site www.drsthefanovascular.com.br.

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

Atenção à saúde vascular

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR
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Agora, além de Nova Grana-
da, Tabapuã também passou a 
adotar o sistema de pulseiras 
de identificação para positiva-
dos e suspeitos da Covid-19.

Em Tabapuã a medida co-
meçou a valer nesta terça-feira 
(6), apesar do decreto ter sido 
publicado no final do mês pas-
sado. “O atraso ocorreu devido 
às pulseiras só terem ficado 
prontas ontem”, explica o Se-
cretário de Saúde da cidade, 
Fernando Franzotti.

O objetivo, segundo o Se-
cretário, é intimidar as pessoas 
que não estavam cumprindo 
o isolamento social quando 

Tabapuã vai marcar suspeitos e doentes com 
pulseira e multar quem descumprir isolamento

estavam suspeitas ou positi-
vadas para a doença. “Muitas 
pessoas estão descumprindo, 
por isso, resolvemos adotar 
a medida de Nova Granada 
na íntegra, visando diminuir a 
contaminação e dar segurança 
para os moradores que não 
estão contaminados”, comenta 
Franzotti.

Foram fabricadas 700 pul-
seiras vermelhas e 700 ama-
relas, que serão distribuídas de 
acordo com os casos suspeitos 
e positivos. Amarela para os 
casos suspeitos e vermelhas 
para os casos positivos.

Os pacientes que forem 
flagrados descumprindo o iso-
lamento social estando com 
algumas das pulseiras ou que 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

retirarem a pulseira por conta 
própria, poderão ser multados 
no valor de R$300,00.

Outras cidades demonstra-
ram interesse em adotar as pul-
seiras, mas os responsáveis não 
quiseram se manifestar por en-
quanto. São elas: Birigui, Novo 
Horizonte e Iacanga (170km de 
distância de Rio Preto), além de 
Xavantina em Santa Catarina.

Nova Granada -  Em Nova 
Granada as pulseiras de identi-
ficação estão em prática desde 
o dia 9 de março quando foram 
feitas 1.500 pulseiras verme-
lhas e 1.500 amarelas. “As pul-
seiras são distribuídas conforme 
a quantidade de pessoas que fi-
cam suspeitas e o resultado que 

sai positivo”, explica assessoria 
de imprensa da cidade.

Até o momento, duas pes-
soas foram multadas no valor 
de R$300,00 cada, por terem 
sidos pegas descumprindo o 
isolamento.

“O uso das pulseiras está 
surtindo resultado, tanto é que 
os casos já começaram a di-
minuir e as pessoas passaram 
a colaborar mais, cumprindo 
assim o isolamento corretamen-
te, devido ao uso da pulseira”, 
comenta João Vitor Cristiano da 
equipe de apoio ao Covid-19 de 
Nova Granada.

Os pacientes que foram 
multados, têm o direito de re-
correr na justiça pela isenção 
da multa.

Cadastro para vacina poderá ser feito por WhatsApp

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta quarta-feira (7) 
a abertura de pré-cadastro para 
vacinação contra a Covid-19 via 
WhatsApp. A iniciativa fará a in-
tegração entre o site “Vacina Já” 
e o canal oficial do Governo no 
aplicativo de mensagens, com 
o objetivo de ter mais agilidade 
nos atendimentos nos postos de 
vacinação.

A parceria entre as Secreta-
rias de Comunicação e da Saúde 
do governo de São Paulo e o 
WhatsApp viabilizou o uso de um 
assistente virtual que oferecerá 
as informações necessárias para 
o pré-cadastro. Além disso, o 
chatbot oferece informações 
sobre o programa de imunização 
estadual, incluindo o calendário 
de vacinação atualizado, dados 
sobre o Plano São Paulo e tira-

-dúvidas sobre o coronavírus.
Para acessar o serviço no 

WhatsApp, basta adicionar o 
número +55 11 95220-2923 
à lista de contatos e enviar 
um “oi” ou clicar no link wa.
me/5511952202923?text=oi .

“A interface amigável e já 
conhecida do aplicativo trará 
mais fluidez para a aplicação das 
vacinas. Seguimos trabalhando 
para oferecer mais serviços e 
utilidade ao cidadão pelo canal 
do Estado de São Paulo no 
WhatsApp”, afirmou Dario Duri-
gan, Head de Políticas Públicas 
do WhatsApp no Brasil.

O pré-cadastro permite uma 
economia de até 90% no aten-
dimento de cada pessoa apta a 
se vacinar. O preenchimento do 
formulário não é obrigatório e 
não funciona como agendamen-
to, mas contribui para evitar filas 
nos postos de vacinação.

Da REPORTAGEM

Estado anuncia cadastro de vacinação pelo WhatsApp

Sérgio SAMPAIO

IMUNIZA

Vacina para idoso com 65 anos começa este mês

O Governo de São Paulo 
anunciou na coletiva desta 
quarta-feira (7) a ampliação 
da campanha de vacinação 
contra Covid-19 para idosos 
com idade entre 65 e 67 anos 
ainda em abril.

O novo grupo totaliza 1,11 
milhão de pessoas. O avanço 
da campanha depende da 
chegada das vacinas da Fiocruz 
ainda nesta semana para êxito 
no cronograma definido pelo 
PEI (Plano Estadual de Imuni-
zação). O objetivo é iniciar a va-
cinação de pessoas de 67 anos 
(350 mil pessoas) no próximo 
dia 14. Uma semana depois, no 
dia 21, outras 760 mil pessoas 
com 65 e 66 anos poderão 
receber a primeira dose.

“Agora a vacinação está 
avançando para as pessoas 
de 65, 66 e 67 anos e vamos 
continuar impulsionando o má-

ximo possível, com a vacina do 
Butantan e outras que puderem 
ser adquiridas pelo Ministério 
da Saúde”, afirmou o governa-
dor João Doria.

Todas as pessoas que inte-
gram os públicos da campanha 
podem acessar o site Vacina 
Já (vacinaja.sp.gov.br ) para 
confirmar o pré-cadastro. O 
preenchimento do formulário 
leva de um a três minutos e 
economiza até 90% do tempo 
de atendimento nos postos 
de vacinação. O pré-cadastro 
não é obrigatório, mas facilita 
o trabalho dos profissionais da 
saúde e beneficia a população 
atendida.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
96.507 doses da vacina, sen-
do 67.097 na primeira etapa 
e 29.410 na segunda. Os 
idosos que ainda não foram 
vacinados podem procurar os 
mini-drives (Caic, Cidade Jar-

Da REPORTAGEM 

Divulgação

JOÃO PAULO II Assessor espera que 
hospital abra mais 80 leitos

O Hospital João Paulo II, 
mais conhecido como AME, 
abriu recentemente 14 leitos 
exclusivos para tratamento do 
coronavírus, sendo oito para 
UTI e seis de enfermaria. No 
entanto, o Assessor Especial 
da Saúde, André Baitello tem 
expectativa que esse número 
suba para 80. “A novidade mais 
importante seria se o Hospital 
do João Paulo II abrisse mais 
leitos. Além dos 14 já abertos, 
a gente espera que ele amplie 
esse atendimento. Eles têm 
uma capacidade bem maior, en-
tão, se eles se transformassem 
a enfermaria totalmente em 
Covid poderiam atender até 60, 
80 pacientes na enfermaria, já 
que eles têm uma enfermaria 
grande lá”, enfatiza Baitello.

A Secretaria da Saúde infor-
mou que tal decisão é prerroga-
tiva do Estado. “A abertura de 

novos leitos no Hospital João 
Paulo II depende do Governo 
Estadual de São Paulo. O 
município já fez gestões junto 
ao estado para a abertura de 
mais vagas no Hospital João 
Paulo II. A decisão da abertura 
dessa novas vagas depende do 
Estado”.

Na contramão, o Governo 
do Estado comunicou que a 
expansão de leitos não depende 
somente deles. “A expansão de 
leitos não é prerrogativa exclu-
siva do Estado, sendo também 
atribuição dos municípios e da 
União”.

A reportagem procurou a 
administração do Hospital João 
Paulo II para saber se alguma 
articulação neste sentido estava 
sendo feito, porém, a assessoria 
da entidade disse que o Gover-
no do Estado é quem responde 
pelo Hospital, principalmente se 
tratando de abertura de leitos 
para tratamento de Covid.

Andressa ZAFALON 

Divulgação

Assessor da Saúde quer que hospital abra mais leitos

dim e Engenheiro Schmitt), as 
unidades de saúde ou equipa-
mentos públicos. Nesses locais, 
a imunização é das 8h às 14h. 

Todos os endereços podem ser 
consultados no Portal da Pre-
feitura: www.riopreto.sp.gov.br/
mapavacinas.
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GENTE SINCERA NÃO FALA TUDO O QUE PENSA. QUEM FALA TUDO 
O QUE PENSA, É GENTE SEM NOÇÃO. GENTE SINCERA FALA O 

NECESSÁRIO, COM SABEDORIA. Sorria, beba muita água e seja 
feliz!

TOUFIC ANBAR NETO, 
médico, diretor da FACERES 
e escritor, participa da soli-
dariedade com doação de 
cestas básicas para AMICC 
– Associação dos Amigos das 
Crianças com Câncer de Rio 
Preto.

FREDERICO (FRED) Hus-
seini, ao lado da esposa Manu 
e das fi lhas, assumiu mais um 
aniversário ontem.

CAROL MATHIAS será a 
palestrante do curso Ofi cina 
Prática Perfect Power Peel no 
próximo dia 16 de abril, das 09 
às 16 horas, na loja BIOAGE 
Rio Preto (Centro). Agende já 
sua vaga no (17) 3233-4888.

ROSELY THOMÉ de Vas-
concelos, ao lado do marido 
Teddy Vasconcelos, pecua-
rista, comemorou aniversário 
com seus familiares na fa-
zenda Califórnia, no fi nal de 
semana prolongado.

A TARRAF ELMAZ, com-
cessionária de veículos VW, 
em Rio Preto, agora é autos-
sufi ciente e autossustentável 
na geração de energia elétri-
ca, por meio de placas sola-
res fotovoltaicas. È a “Tarraf 
Ecologia” buscando sempre 
harmonia com a natureza!

VEM AÍ, UMA RODADA de 
Negócios diferente de todas 
as outras. Uma oportunidade 
única de divulgar o seu traba-
lho, criando laços familiares 
e memórias inesquecíveis. 
Desta vez, uma oportunidade 
diferente de todas as outras, 
completamente online. Anote 
ai: dia 13 de abril às 19h30. 
Garanta sua vaga nesta co-
munidade empresarial. # ro-
dadadenegocios #colegiodo-
musmariae.  

DURVAL PADOVEZ (mais 
conhecido por Pádua) ex-za-
gueiro do time Ferroviária, fa-
leceu ontem em Rio Preto. Foi 
mais uma vítima da Covid-19.  

QUE FIQUE BEM CLARO. 
“Amigos do Bem” existem 
muitos, mas a marca é insti-
tucional com registro no INPI 
(Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial) e não poderá 
ser utilizada por nenhum outro 
projeto.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Fique por Dentro
A Cia. Circo de Bonecos, da cidade de Salto , traz para o segundo 
dia do “Festival de Janeiro – Edição Especial” o espetáculo 
“Inzoonia” que conta a história de duas crianças que inventam 
várias desculpas na hora de dormir. A apresentação online e 
gratuita, nesta quinta-feira, dia 8 de abril, será exibida às 19h, 
pelo site do festival (www.festivaldejaneiro.com) e também pelo 
Facebook do Sesi/SP.

Fôlego fi nanceiro
O Advent, que acaba de fechar 
a festejada venda do Grupo 
Big (inclusive a loja de Rio 
Preto) para o Carrefour por R$ 
7,5 bilhões, procura outros 
“potes de ouro” no varejo. Na 
mira, redes de supermercados 
regionais. Tem gente apostando 
no maior conglomerado de Rio 
Preto. Adivinha quem??

DiáriodoBob
Já tomei a 2ª dose. Cientistas e sanitaristas dizem que a 

vacinação contra a Covid 19 é importante, mas não é uma “bala 
de prata”. O mundo terá de aguardar algum tempo ainda para 
saber o prazo de duração da imunidade induzida pelas vacinas 
contra a Covid-19. Chapa única. Disputar uma eleição envolve 
um monte de coisas: tramitação, composição, divulgação, finan-
ciamento pessoal dos candidatos e, no fim, algumas discussões 
desnecessárias. Quando tudo vai bem e não ha oposição, a 
chapa única sempre terá sua formação por conta da satisfação 
dos eleitores, no caso da UNIMED, foi assim, por aclamação, 
sem oposição, revelando que a atual administração foi bem su-
cedida e aprovada sem questionamento durante a Assembléia 
Geral Ordinária. Os vencedores.  José Luis Crivellin (presidente), 
José Luis Esteves Francisco (vice) e os conselheiros: Atília Maxi-
mino Fernandes, Geovanne Furtado Souza, Gilmar Valdir Greque, 
Henrique Gandolfi e Luiz Sérgio Ronchi, durante os próximos 
3 anos, terão a missão de manter a diplomacia funcional e a 
satisfação interna e externa dos quase 1.500 médicos e mais 
de 240 mil clientes. Casamento nas escadarias. Ontem, ao 
passar rapidamente defronte a Basílica, na Boa Vista, assisti um 
ato inédito. Um enlace matrimonial nas escadarias da igreja com 
direito a vestido de noiva e familiares. Não me perguntem os 
“sortudos”, mas o amor ainda vive, apesar do vírus da morte. 
Mãe é mãe. O lockdown que o prefeito Edinho Araújo determinou 
na cidade, apesar de protestos isolados de um ou outro mais 
esquentadinho, ajudou a melhorar os números do combate a 
pandemia. No entanto, tudo isso pode ser posto a perder se 
abrirmos as porteiras agora para o dia das mães. Oremos. Que 
fase, hein! Grande expectativa para saber em que situação Rio 
Preto vai estar a partir de 12 de abril, quando encerra a fase 
emergencial. Os empreendedores gostariam que fôssemos 
para a laranja, mas é provável que fiquemos na vermelha. O 
anúncio deve sair amanhã, mas o tema já está em discussão. 
Peso pesado. Devido a uma ruptura do tendão calcâneo na 
última semana, o deputado federal Geninho Zuliani passou por 
cirurgia corretiva no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O 
estado de saúde dele é muito bom. Mas, por se tratar de 
um procedimento de recuperação rápida, o parlamentar não se 
ausentará de suas atividades legislativas, acompanhando as 
sessões deliberativas pelo sistema do aplicativo Infoleg. Só pra 
descontrair. Na porta de um restaurante central dois amigos 
se encontram por acaso. Depois dos cumprimentos e calma-
mente um pergunta ao outro: você esta devendo pra alguém? 
Resposta rápida: Claro! E quem não está? Tomando a palavra 
o que perguntou responde rápido: Eu também devo, não nego, 
mas, pagarei quando puder! Ponto e basta!

Sentidos
Um empreendimento imobiliário que será lançado em breve e 
ficará em um valorizado endereço da zona sul rio-pretense vem 
provocando o interesse de quem está em busca de imóvel na 
cidade com a questão: faz sentido? A pergunta remete ao conceito 
do projeto que é atender a todos os “sentidos”. O Sense Residence, 
da Hugo Engenharia, planejado para dar mais sentido à qualidade 
de vida e ao conforto, já chegou impactando o mercado e é o mais 
novo queridinho dos investidores.

Novo gerente
 A Canon do Brasil, líder mundial em soluções de imagem, anuncia 
a chegada de Luís Vieira como seu novo gerente de Marketing que 
será responsável por administrar toda a área de marketing B2B e 
B2C de produtos e serviços, digital, trade, institucional, plataforma 
e-learning entre outras atribuições.

henriforne@gmail.com

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Tião do Distrito
A programação do Pajubá 
Festival continua nesta quinta-
feira, dia 8, trazendo a estreia 
da websérie “Tião do Distrito”, 
que resgata a história do 
público LGBTQIA+ de Rio Preto. 
Por meio de uma série de 
entrevistas realizadas pelo 
jornalista e ator Harlen Felix, 
personalidades relevantes, 
clubes e festas, drag queens 
e  compo r t amen tos  que 
marcaram as décadas de 1980, 
1990 e 2000 permeiam os 
quatro capítulos da websérie. A 
programação do Pajubá Festival 
é transmitida pelo canal do 
YouTube e Facebook da Cia. 
Ir e Vir, companhia teatral 
realizadora do evento. O festival 
segue até este domingo.

A empresária 
Vanessa 

Nonato Croce 
arrasa no 
visual em 

close especial

O médico Oftalmologista Rafael 
Delsin paparicando a fi lha Sofi a

Flávia Facin, cirurgiã dentista, ganhou 
idade nova no sábado de aleluia
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Abril/2021 - Ata da eleição do CMDI (Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso). Ao primeiro dia do mês de abril de 
2021, com início às 8h45, em segunda chamada, realizou-
-se a eleição dos conselheiros da Sociedade Civil do CMDI, 
para o biênio abril/2021 a março/2023, de maneira remota, 
através de aplicativo de reuniões. Estavam presentes: Silvia 
Regina Ribeiro Silveira, Lucinea Oliveira Figueiredo, Anto-
nio Caldeira da Silva, Osvaldo Valeretto como membros da 
comissão eleitoral. E Georgia Padiar Peres, Paulo Sergio 
Esteves Dias, Rita Oczkowski, Jessé Fernandes, Maria Apa-
recida Batista da Silva, Nemercio Tarcisio Simplicio, Nataly 
Cristina Fachinetti Marques Fernandes, Maria do Carmo 
Liria Andreu Gardin, Talita Fabiano de Carvalho, Cristiane 
Bonvicine, Denise Beatriz Rack de Almeida, Karina Ferreira 
Rocha Castilho, Suzana Maria da Gloria Ferreira, Candido 
Rodrigues de Lima Neto, Cleuza Benedita de Almeida, Eli-
zabete Cardos de Paula, Irene Alves dos Santos, Maria Lou-
renço dos Santos, Nilce Maria Debiagi Santos e Ordelice da 
Silva como candidatos. Convidados: Anna Paolla C L Gardin 
e Vitor Morales (ambos da Damas de Caridade). Ausente: 
Ivani Aparecida Beline Rinaldi (CRAS Novo Mundo). Aber-
tura. Dr. Caldeira abriu a reunião comentando a situação 
epidêmica do município e as medidas restritivas decretadas 
pelo governo que justifi caram a opção da comissão eleito-
ral em realizar a eleição de maneira remota, evitando ao 
máximo a circulação e a aglomeração dos candidatos. Após, 
iniciou-se o processo eleitoral. Foi solicitado que cada can-
didato se apresentasse à medida que fossem anunciados 
nos respectivos segmentos. Para o segmento sistema “S”, 
houve a inscrição de Georgia Padiar Peres, representando 
o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). 
Georgia foi eleita como titular do segmento. Em seguida foi 
defi nido o segmento ILPI (Instituição de Longa Permanência 
de Idosos), sem fi ns lucrativos, devidamente cadastrada no 
CMDI. Estavam inscritos Paulo Sergio Esteves Dias (Lar 
São Vicente de Paulo de São José do Rio Preto) e Rita 
Oczkowski (Associação e Ofi cina de Caridade Santa Rita de 
Cassia). Ambos se elegeram. Foi feita votação para defi ni-
ção da titularidade e usou-se o critério de desempate para 
defi nir Rita Oczkowski como titular. A saber, o critério de 
desempate foi a data de nascimento do candidato, fi cando 
com vantagem a pessoa com mais idade. Para o segmen-
to Entidade que promova apoio e/ou defesa do direito dos 
idosos, estavam inscritos Jessé Fernandes (GADA - Grupo 
de Amparo ao Doente de AIDS), Maria Aparecida Batista da 
Silva (APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcio-
nais) e Nemercio Tarcisio Simplicio (AAFC - Associação dos 
Aposentados da Fundação CESP). Feita a eleição, e como 
cada um dos candidatos receberam um voto, utilizou-se o 
critério de desempate que defi niu Nemercio e Jessé eleitos. 
Porém, Jessé pediu a palavra e disponibilizou a vaga para 
Maria. Na sequência, foi realizada a eleição da titularidade. 
Sr Nemercio recebeu um voto e Maria, dois votos, fi cando 
com a titularidade e Nemércio com a suplência. Jessé votou 
em Maria para titular. Na sequência defi niu-se o segmen-
to serviço de saúde, sem fi ns lucrativos, e participante do 
SUS, que promova atendimento médico-hospitalar a idosos. 
Nataly Cristina Fachinetti Marques Fernandes (Hospita-Lar 
Nossa Senhora das Graças na Providência de Deus), por 
ser a única candidata inscrita para o segmento, foi eleita 
e como titular. Para o segmento conselho de classe de 
profi ssionais, havia como candidatas: Maria do Carmo Liria 
Andreu Gardin (CRESS - Conselho Regional de Serviço So-
cial) e Talita Fabiano de Carvalho (CRP - Conselho Regional 
de Psicologia). Ambas se elegeram, e para a defi nição do 
titular, houve empate. Foi usado o critério de desempate e 
Maria Liria elegeu-se titular do segmento. Passou-se para 
a eleição do segmento instituições de ensino superior, com 
as candidatas: Cristiane Bonvicine (UNIP); Denise Beatriz 
Rack de Almeida (UNILAGO - União das Faculdades dos 
Grandes Lagos) e Karina Ferreira Rocha Castilho (UNESP 
- Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho/
SJRP). As três receberam um voto e o critério de desempate 
defi niu eleitas Denise e Karina. Na defi nição da titularidade, 
Karina optou ser suplente, fi cando Denise com a titularidade. 
Para o segmento sociedade de profi ssionais, a Dra. Suzana 
Maria da Gloria Ferreira (OAB/SP 22ª Subseção São José 
do Rio Preto) foi eleita e titular, por ser a única candidata. 
O segmento grupos civis de terceira idade, devidamente 
constituídos, teve três titularidades e três suplências a se-
rem defi nidas. Estavam presentes sete candidatos: Candi-
do Rodrigues de Lima Neto (CCI - Centro de Convivência 
do Idoso); Cleuza Benedita de Almeida (CCF - Centro de 
Convivência da Família); Elizabete Cardos de Paula (CRAS 
Jardim Belo Horizonte); Irene Alves dos Santos (CCI - Cen-
tro de Convivência do Idoso); Maria Lourenço dos Santos 

(CRAS Vila Toninho); Nilce Maria Debiagi Santos (CRAS 
Jardim Belo Horizonte) e Ordelice da Silva (CRAS Santo An-
tonio). Todos fi zeram uma breve apresentação pessoal e na 
sequência a votação. A sra. Maria Lourenço não teve voto, 
fi cando eliminada. A sra. Irene Alves dos Santos recebeu 
dois votos, e por ter sido a mais votada, fi cou com a primei-
ra titularidade. Na sequência fez a eleição para as demais 
titularidades. Como houve empate, foi utilizado o critério de 
desempate para defi nição dos outros dois titulares e dos 
três suplentes. Ficaram titulares: Irene Alves dos Santos, 
Ordelice da Silva, Cleuza Benedita de Almeida; e respectivos 
suplentes: Candido Rodrigues de Lima Neto, Nilce Maria 
Debiagi Santos e Elizabete Cardoso de Paula. Encerramen-
to. Nada mais a tratar, a coordenadora da comissão eleitoral 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, 
Mari Saravali, secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: O J B NICESIO
EMPENHO 673/21
Notifi co o representante legal da contratada, para ATENDI-
MENTO DE GARANTIA do chamado em aberto, no prazo 
de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, para atendimento do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ADEMAR DE BRITO LOCAÇÃO ME
CONTRATO ATA/0778/20
Considerando previsão contratual em sua Cláusula Sétima, 
Item 7.3, Fica o representante legal da empresa supramen-
cionada NOTIFICADO DERRADEIRAMENTE para apresen-
tar a CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA DÍVIDA 
ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO nesta S. M. Saúde, no 
prazo de 02 dias úteis, contados do recebimento desta, de 
forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, estando 
a contratada sujeita à aplicação das penalidades contratuais 
que podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do con-
trato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CECIL RAMALHO 15485230890
EMPENHO 2882/21
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
EMPENHO: 5271/21

Notifi co derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
EMPENHO 16409/19
Considerando manifestação da Gerência de Manutenção, 
quanto a não resolutividade em tempo hábil para o aten-
dimento da garantia dos equipamentos relacionados nos 
chamados em aberto, conforme listado na notifi cação. Con-
siderando previsão contratual em sua Cláusula Segunda, 
item 2.2 e 2.2.1, fi ca a contratada NOTIFICADA DERRADEI-
RAMENTE A REALIZAR OS ATENDIMENTOS DA GARAN-
TIA E FINALIZAR OS CHAMADOS, no prazo de 02 (duas) 
horas, contados do recebimento desta, de forma a dar real 
cumprimento ao processo licitatório. Fica concedido prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
SMS - DADM
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 6253/21
CONTRATADA: HTM CONFECCOES EIRELI
EMPENHO 5886/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega parcial do empenho supramencionado, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADO: IRLENE A. DE OLIVEIRA – MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES – ME
EMPENHOS 4624/21 e 4625/21
Considerando fato emergencial e de extrema importância 
para o atendimento aos munícipes, visto que envolve assis-
tência de vidas, houve a tentativa de contato com a empre-
sa, sem retorno. Considerando previsão contratual em sua 
cláus. 2ª, 2.3, e.4 e item 10.1.1 do anexo do edital referente 
à contratação,  DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da 
Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento 
contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de 
falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, 
II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV do 
contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 
20% do valor referente ao atraso das obrigações contratu-
ais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar 
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o 
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADO: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 
EPP
EMPENHO 5877/21
CONTRATADO: LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED 
HOSP S/A
EMPENHO 5872/21
CONTRATADO: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACO-
ES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 5876/21
CONTRATADO: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS E FERRAMENTAS LTDA
EMPENHO 1925/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  V do contrato, aplico-lhe ao des-
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cumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 5259/21
Fica INDEFERIDO o prazo de prorrogação, conforme retorno 
do setor solicitante. Considerando que até o momento não 
foi regularizada a entrega total do empenho supramen-
cionado, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei 
nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento 
contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar 
de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contra-
tual e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 
87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  V do 
contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 
30% do valor referente ao atraso das obrigações contratu-
ais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar 
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o 
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
MULTA
CONTRATADO: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 5056/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2,  V do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 30% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 35/21
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA 
Objeto: Aquisição de 30.024 ampolas (2ML) de Diazepam 
5 mg/ml injetável, para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS” no município. Funda-
mento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 36/21
Contratada: MANZATOS FARMA EIRELI
Objeto: Aquisição de 2.740 frascos/ampolas de Amoxilina, 
associada com Clavulanato de potássio, 1g + 200mg, injetá-
vel, 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 por limite – Contrato DPL/0014/20
Contratada: Fenix Produções Ltda - Me
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMSG – Ulisses R. Almeida
EXTRATO 
8º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 02/18 – Contrato PRE/0126/18
Contratada: Staff´s Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 4,3992% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
12° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 257/18– Contrato: PRE/0103/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 78, XIV, da Lei 8.666/93, fi ca suspenso 
pelo prazo de 30 dias o contrato supramencionado. SME. 
Fabiana Z. de Azevedo.

EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 677/19 – PRE/0012/20
Contratada: Agil Eireli Me
Nos termos da cláus.6ª, item 6.5, fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
5,63611%, correspondente ao índice do IPC-SP-FIPE, apu-
rado no período de Dez/19 a Nov/20. SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Jr.
EXTRATO 
6º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 33/18 – DIL/0020/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto - EMURB
Nos termos da cláus.5ª, item 5.2, fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
3,13516%, correspondente ao índice do IPCA-IBGE, apu-
rado no período de Out/19 a Set/20. SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Jr.
EXTRATO 
7º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 33/18 – DIL/0020/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto - EMURB
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 36/2021
CONTRATADA: MANZATOS FARMA EIRELI
OBJETO: Aquisição de 2.740 frascos/ampolas de Amoxilina, 
associada com Clavulanato de potássio, 1g + 200mg, injetá-
vel, para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS” no município. Empenho n° 7015/2021 - 
Valor: 104.174,80. Entrega Imediata - SMS
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 35/2021
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA 
OBJETO: Aquisição de 30.024 ampolas (2ML) de Diazepam 
5 mg/ml injetável, para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS” no município. Empenho 
n° 7014/2021 - Valor: 21.557,23. Entrega Imediata- SMS
 EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de licitação Nº 25/2021; CONTRATO nº 
DIL/0016/21
CONTRATADA: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FUNFARME
OBJETO: Prestação de SERVIÇOS TERAPIA RENAL aos 
pacientes internados face a disseminação do “CORONAVI-
RUS”, no município: Prazo Vigência 180 dias. Valor Total: 
R$.2.221.560,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021
ATA Nº 0285/21
CONTRATADA: REDE ELETRICA BRASIL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais eletricos – Valores 
Unitários - Item 08 - R$47,97; Item 22 – R$6,39; Item 23 – 
R$11,43- SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021
ATA Nº 0286/21
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais eletricos – Valores 
Unitários - Item 11 - R$2,57; Item 12 – R$46,19; Item 14 – 
R$4,75; Item 28 – R$5,49; Item 29 – R$5,89 - SME – Fabia-
na Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021
ATA Nº 0287/21
CONTRATADA: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais eletricos – Valores 
Unitários - Item 02 - R$182,00; Item 03 – R$182,00; Item 04 
– R$178,00; Item 15 – R$15,50; Item 24 – R$25,00 - SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2020
ATA Nº 0288/21
CONTRATADA: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas para atender ações 
judiciais – Valores Unitários - Item 02 - R$0,0490; Item 03 – 
R$0,0458; Item 04 – R$0,0490; Item 07 – R$0,0490; Item 11 
– R$12,3000 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2020
ATA Nº 0289/21
CONTRATADA: RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO CO-
MERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas para atender ações 
judiciais – Valores Unitários - Item 01 - R$0,0480; Item 15 – 
R$60,0000; Item 16 – R$9,0000- SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2020
ATA Nº 0290/21
CONTRATADA: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas para atender ações judi-
ciais – Valor Unitário - Item 09 - R$17,1000 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRA-
TOS

LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADE-
QUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO (AVCB) DOS GINÁSIOS DE ESPORTES ALBER-
TO CECCONI, ANTONIO CARLOS MONTANHÊS, JUPITER 
OLIMPICO, 19 DE MARÇO E ANTONIO CARLOS NATALO-
ME, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO 
EDITAL – SEC. MUN. ESPORTES E LAZER. Valor estimado: 
R$ 560.552,21 – Prazo de execução: 90 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e 
a proposta: 26/Abril/2021 às 17:00 horas. Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: 27/Abril/2021 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar 
do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action    
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.°132/2021 - Processo 
11169/2021
Interessada: REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA. EPP
Objeto: Registro de preços para aquisição postes de aço, 
luminárias e lâmpadas para instalação ou substituição em 
praças, jardins e ots. áreas de domínio público - proj. revitali-
zação. Secret. Mun. de Serviços Gerais. 
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela 
empresa REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA. EPP. O inteiro 
teor da decisão encontra-se no ‘Portal de Compras’. Celia 
Candida Faria – Pregoeira.
EXTRATO 
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 108/2021 Processo: 
1977/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de material para 
sanitário e barras de acessibilidade para o setor de manuten-
ção predial. Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando que não houve apresentação de nenhuma 
proposta, utilizo a presente ferramenta para declarar DE-
SERTO o processo. Mariana Correa Pedroso Fernandes- 
pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 83/2021 – Processo 
1844/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
utilizados no atendimento ao COVID-19. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
23/03/2021, sendo adjudicados os itens as empresas decla-
radas vencedoras: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
(item 7), CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 
(item 1), CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. (item 
8) e FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (item 6). Os itens2, 3, 
5 e 9 foram desertos e o item 4 fracassado. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Celia Candida Faria 

-.Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 144/2021, PROCESSO 11235/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e 
higiene em atendimento as Unidades da secretaria Municipal 
de Assistência Social. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 22/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 131/2021, PROCESSO 11.157/2021, objetivando 
o registro de preços para locação de máquinas pesadas e 
caminhões para uso de recape em ruas e demais serviços. 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 23/04/2021, 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.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 - 4º andar, Área Cível: (17)3234-2116 - Fiscal:
(17)3222-2142, Chácara Municipal - CEP 15090-140, Fone: ., São José do
Rio Preto-SP - E-mail: riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0015248-63.2019.8.26.0576
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Exequente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Executado: Paulo Roberto Patini

EDITAL DE INTIMAÇÃO –PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 0015248-63.2019.8.26.0576

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

FAZ SABER a PAULO ROBERTO PATINI, RG 10.965.351, CPF 888.518.188-00, com
endereço à Rua Desembargador Trigo de Loureiro, Araés, CEP 78005-690, Cuiaba - MT, que, por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida pelo Município de São José
do Rio Preto. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$ 2.080,75 (dois mil e oitenta reais e setenta e cinco centavos), devidamente atualizada até
junho/2019, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, de que, nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São José do Rio Preto, aos 26 de março de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 27/2021, Pro-
cesso SICOM 3115/2021 objetivando a aquisição de bateria 
tracionária para ser utilizada na empilhadeira Clark GEX-30, 
patrimônio 4228, utilizada no almoxarifado do SeMAE. 
Prazo de Entrega: em até 60 dias. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 22.04.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 01.04.2021 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo - Financeiro.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 33/2020.
OBJETO: Registro de preço para fornecimento de 42.000 
(quarenta e dois mil) quilogramas de polímero catiônico gra-
nular (pó) de alto peso molecular/alta carga para utilização 
no sistema de desidratação mecânica de lodos da Estação 
de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio Preto), locali-
zada à Rodovia Custódio da Silva, km 4,5 - Município de São 
José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020
DETENTORA DA ATA: SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA 
EIRELI
Valor unitário Registrado: Item 1 - R$ 18,00 Prazo de 
Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 05.10.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 07.04.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO 59/2019
CONCORRÊNCIA nº 05/2019 – PROC. nº 76/2019
Contratada: COMARGA CONSTRUTORA LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e aplicação de 
reajuste contratual - construção de piso em concreto, vi-
gas de rolamento para equipamento de secagem de lodos 
e “túnel” para acomodar esteira de captação de resíduos 
desidratados na estufa de secagem de lodos da ETE Rio 
Preto, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão de 
obra, máquinas e equipamentos necessários à execução dos 
serviços”. 
Prazo: 4 meses     Valor Total: R$ 2.732.249,39  –  Assinatu-
ra: 31.03.2021.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 05/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 05/2021
Objeto: Aquisição de soft starters para reposição de estoque 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
08 de abril de 2021

e substituição em quadros elétricos de acionamento e con-
trole de motores.
Contratada: K9 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Ordem de Fornecimento nº 45/2021, recebida em 
31.03.2021. Valor: R$ 6.610,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 17, 20 e 21.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 07.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.   

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de 
Talhado foram concedidas por prazo determinado, ou seja, vala 
comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos 
os responsáveis legais constantes das declarações de óbito, 
registrando que alguns foram notificados pessoalmente e/ou por 
intermédio das pessoas que receberam a correspondência 
postal, enquanto que outros não receberam a notificação em 
razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei 
Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as 
sepulturas para realizações de novas inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 
5979 de 10 de outubro de 1995, ficam convocados a comparecerem 
na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares 
das pessoas abaixo relacionadas inumadas nas sepulturas, 
localizadas nas Quadras nº 05 e 07 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles 
sepultados ou os restos mortais serão transferidos para ossário 
comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 
de outubro de 1995. 

Nome do 
Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento 

Nome da 
Mãe 

Nome do 
Pai RG CPF 

DJANETH 
COELHO 
TEIXEIRA 13/12/1983 15/04/2017 

Osmarina 
Coelho 
Teixeira 

David 
Nunes 
Teixeira 

023.855.902.0002-
7 

022.882.263-
74 

ERNANDE DA 
SILVA 21/12/1953 15/04/2017 

Benícia da 
Rosa 

João da 
Silva 5.332.0141-X 

213.002.089-
53 

DIEGO SILVA 
FERRAZ  06/11/1991 25/04/2017 

Marco 
Antônio 
Ferraz 

Rosângela 
Silva 
Ferraz  4.798.427-47 

389.560.578-
69 

JOÃO PEREIRA 
DA SILVA 03/04/1969 27/05/2017 

Severina 
Cavalcante 
da Silva 

Severino 
Pereira da 
Silva  n/c n/c  

 

CLAUDIJANIO 
ALVES DOS 
SANTOS 13/06/1984 15/10/2017 

Maria 
Aparecida 
Alves  

Milton dos 
Santos 53.469.055 

071.127.964-
07 

NILSON 
ROBERTO 
SANTOS 27/07/1974 21/12/2017 

Benedito 
Marco 
Antônio 
Silva Santos 

Belmira 
Teresa da 
Silva 
Santos    24.218.688-9 n/c 

ALEXIA 
EPIFÃNIO 01/02/1974 10/11/2017 

Maria 
Regina 
Fabrini 
Epifânio 

Marçal 
Moyses 
Epifânio 739.196 SSP/RO 

202.798.148-
22 

CÍCERO 
FERREIRA DA 
SILVA 01/09/1947 22/12//2017 

Jovina 
Maria da 
Silva 

Pedro 
Ferreira da 
Silva 20.472.820-4 

140.489.069-
68 

FRANCISCO 
CARVALHO DE 
SOUZA 15/08/1961 

 
05/01/2018 

Zelina 
Fernandes 
de Carvalho  

Antônio 
Batista de 
Sousa 5.356.741-81 

208.457.402-
10 

GILBERTO 
DONIZETE 
AUGUSTO 
JUNIOR 23/06/1991 08/01/2018 

Desidéria 
de Oliveira 

Gilberto 
Donizete 
Augusto n/c n/c 

Para que tome conhecimento do presente Edital, 
mandamos publicar no Diário Oficial do Município durante 2 (dois) 
dias. 

São José do Rio Preto, 06 de abril de 2021. 
ADILSON VEDRONI 
Secretário M. de Administração  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

 
Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de 
Talhado foram concedidas por prazo determinado, ou seja, vala 
comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos 
os responsáveis legais constantes das declarações de óbito, 
registrando que alguns foram notificados pessoalmente e/ou por 
intermédio das pessoas que receberam a correspondência 
postal, enquanto que outros não receberam a notificação em 
razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei 
Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as 
sepulturas para realizações de novas inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 
5979 de 10 de outubro de 1995, ficam convocados a comparecerem 
na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares 
das pessoas abaixo relacionadas inumadas nas sepulturas, 
localizada na Quadra nº 08 do Cemitério Municipal do Distrito de 
Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou 
os restos mortais serão transferidos para ossário comum, conforme o 
artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 1995. 

Nome do 
Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento 

Nome da 
Mãe 

Nome do 
Pai RG CPF 

HARLEY 
GUILLAUME 15/11/2018 21/11/2018 

DYNA 
LUCIEN 

LITTBARSKI 
GUILLAUME n/c n/c 

JOÃO GABRIEL 
RIBEIRO ROCHA  04/11/2018 10/11/2018 

Anna 
Beatriz 
Ribeiro 
Pereira 

João Sávio 
Lobo Rocha n/c n/c 

ISAQUIAS 
SANTOS 
NOGUEIRA 17/01/2019 23/01/2019 

Irilany 
Ribeiro dos 
Santos 

Gabriel 
Nogueira 
de Sousa n/c n/c 

DAVI BISPO 
CARMO 28/01/2019 02/02/2019 

Evelyn dos 
Santos 

Sander de 
Mattos n/c n/c 

 

 

Bispo Carmo 
YASMIM 
BARANTES DOS 
SANTOS 12/03/2019 14/03/2019 

Flávia 
Abrantes 
Nunes 

Jailton 
Pereira dos 
Santos n/c n/c 

Para que tome conhecimento do presente Edital, 
mandamos publicar no Diário Oficial do Município durante 2 (dois) 
dias. 

São José do Rio Preto, 06 de abril de 2021. 
ADILSON VEDRONI 
Secretário M. de Administração 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19977/2021

Fica notifi cado(a) BOSQUE COM PEÇAS SERV MANUT 
EM VEIC AUTOMOT EIRELI, Endereço: AV. LUIZ DA CRUZ 
MARTINS Nº: 4061 Compl.: Bairro: NAZARÉ - JD. Cida-
de: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15054105 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 3759800 PFJ: 1686045 CPF/CNPJ/
RG: 35778233/0001-02, datada em 08/01/2021, motivo(s) da 
Notifi cação: Adequar empreendimento para que os resíduos 
sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes 
atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha 
poluir o solo e os cursos d'agua, Artigo 1.º da Lei Munici-
pal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), Multa de 50 UFM (x1 
R$3.012,00); Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destina-
ção fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, 
inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, 
prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$7.589,82). 
OBSERVAÇÃO APRESENTAR CONTRATO OU COMPRO-
VANTES DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 
05 DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS 
ITENS ACIMA ELENCADOS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 
7.269,40 enviar via e-mail smaurb.fi scalizacao@riopreto.
sp.gov.br. O não cumprimento da presente Notifi cação no 
prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às pe-
nalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, 
uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob nº de AR JU 88348403 1 BR 
acusando “ausente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20017/2021     

 
Fica notifi cado(a): C H L SILVA PASTELARIA ME, Endereço: 
R. FELÍCIO ANTONIO SIQUEIRA Nº: 2014 Compl.: CASA 2 
Bairro: WALKÍRIA - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15085420 Inscrição Municipal / Cadastro: 3157530 
PFJ: 1211203 CPF/CNPJ/RG: 16502081/0001-68, datada 
em 14/01/2021, motivo(s) da Notifi cação: É expressamente 
proibido as desordens, algazarras, barulho ou perturbação 
do sossego público, tendo em vista que os proprietários dos 
estabelecimentos são responsáveis pela ordem dos mesmos 
1º REINCIDÊNCIA, Artigo 42, parágrafo único LC n.º 17/92 
(alterada LC 42/94) e NBR 10151 da ABNT, prazo de 0dia(s), 
Multa de 5 UFM (x2 R$629,60); É expressamente proibido 
perturbar o sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis. 
1º REINCIDÊNCIA, Artigo 43, inciso II da L.C. n.º 17/1992, 
prazo de  0dia(s), Multa de 5 UFM (x2 R$629,60); É expres-
samente proibido perturbar o sossego com ruídos e sons ex-
cessivos, evitáveis.***(REINCIDENCIA)***, Artigo 43, inciso 
II da L.C. n.º 17/1992, prazo de 0dia(s), Multa de 5 UFM (x1 
R$314,80); Execução de música por radiodifusão, ao vivo, 
ou por qualquer outro meio, sem autorização da Prefeitura 
Municipal (reincidencia), Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 
10151, prazo de 0dia(s), Multa de 50 UFM (x1 R$3.148,00).  
OBSERVAÇÃO: ENCERRAR A EXECUÇÃO DE MÚSICA/
SOM POR QUALQUER MEIO, ENCERRAR ALGAZARRAS 
E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO SOB PENA DE MULTAS 
EM REINCIDÊNCIAS E LACRAÇÃO DO ESTABELECIMEN-
TO. O não cumprimento da presente Notifi cação no prazo 
estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penali-
dades impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, 
uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob nº de AR JU 88349988 9 BR 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 561/2021

Fica advertido(a) C SELEGHIM SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA, localizada no Endereço: AV. FRANCISCO DAS 
CHAGAS DE OLIVEIRA Nº: 264 Compl.: SALA 02 Bairro: 
PINHEIROS - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15091330 Inscrição Municipal / Cadastro: 3743300 PFJ: 
1678452 CPF/CNPJ/RG: 38391748/0001-35, datada em 
08/03/2021, IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe 
não cumpriu a Notifi cação nº 19578, deixando de realizar 
as adequações ambientais necessárias à prática das suas 
atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: 
Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, 
líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes ativi-
dades industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir 
o solo e os cursos d'agua; CAPITULAÇÃO: Artigo 1.º da 
Lei Municipal n.º2268/1978; BASE DE CÁLCULO: 50 UFM;  
VALOR: R$ 3.148,00; OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COM-
PROVANTE DESCARTE RESIDUOS GERADOS ATIVIDA-
DES (PEÇAS/ FIOS/ BATERIAS E QUAISQUER OUTROS) 
- enviar no e-mail: smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br; 
MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resídu-
os gerados no empreendimento. Informar a destinação fi nal 
desses resíduos; CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 
3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 
313/2002; BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR; VALOR: R$ 
7.930,26; OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE 
DESCARTE RESIDUOS GERADOS ATIVIDADES (PEÇAS/ 
FIOS/ BATERIAS E QUAISQUER OUTROS) – enviar no 
e-mail: smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br . Do exposto, 
fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) 
a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). 
Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará 
sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação 
do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimen-
to. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA 
ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto do AR BR 39152857 0 BR, acusando 
“mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20061/2021   

Fica notifi cado(a) CARMINO SERGIO GASPARINI, En-
dereço: R. IMPERIAL Nº: 226 Compl.: Bairro: IMPERIAL 
- VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15015615 
Inscrição Municipal / Cadastro: 104439000 PFJ: 43734 CPF/
CNPJ/RG: 282603038-84 / 29837809-7(SSP), datada em 

25/01/2021, motivo(s) da Notifi cação: Adequar publicida-
de a uma altura mínima de 3 (três) metros do passeio, e 
não devendo exceder em balanço 1,50 (um e meio) metro, 
Artigo 145, § único da LC 17/1992, prazo de 0dia(s), Mul-
ta de 1 UFM (x1 R$62,96); As publicidades deverão estar 
localizadas no recuo do estabelecimento, com altura míni-
ma (pé direito) de 3,00 metros e não exceder em balanço 
sobre o passeio em 1,50 metro, Artigo 145, parágrafo único 
da LC nº 17/1992, prazo de 10dia(s), Multa de 1 UFM (x1 
R$62,96); Os anúncios e letreiros deverão ser conservados 
em boas condições, renovado ou consertados, sempre q 
tais providencias sejam necessárias p/ o seu bom aspecto 
e segurança, artigo 147 da LC n.º 17/92, prazo de 10dia(s), 
Multa de 1 UFM (x1 R$62,96). OBSERVAÇÃO: REPARAR 
OU RETIRAR TOTALMENTE O TOTEM PUBLICITARIO 
(FERRAGEM) DO LOCAL. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará 
sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vigente, 
assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA AN-
TUNES CARRETERO, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob nº de 
AR JU 88350095 3 BR acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51595
Fica autuado(a) CLAUDIO ANGELO NICOLELLIS, locali-
zado(a) no Endereço: R. LAFAIETE LIBÂNIO - DOM Nº: 
Compl.: Bairro: DAMHA - PQ. RES. Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15061728 Inscrição Municipal / Cadastro: 
320552000 PFJ: 1412945 CPF/CNPJ/RG: 015636088-80. 
O infrator acima qualifi cado deixou de atender a Notifi cação 
nº 19805 de 30/11/2020 referente o(a) Há a necessidade 
da supressão ou poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido 
a risco de queda, comprometimento ou incompatibilidade 
da árvore com a vizinhança. O proprietário deverá execu-
tar o serviço., infringindo o(a) Art. 79 da LM 13031/2018 
e Art.1º, 2º e 10º Dec. 18301/2019 sujeito a multa abaixo 
imposta. IRREGULARIDADE: CAPITULAÇÃO: ANEXO I DA 
LM 13031/2018 BASE DE CÁLCULO 10 UFM 1º REINCI-
DÊNCIA (UFM x 2) MULTA R$ 1.259,20 (um mil, duzentos 
e cinquenta e nove reais e vinte centavos) OBSERVAÇÃO 
AUTUAÇÃO O pagamento da multa imposta não isenta o in-
frator de regularizar o acima mencionado, sob pena de apli-
cação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos as 
medidas administrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E 
BENEFÍCIO DA MULTA Fica o autuado intimado a recolher o 
débito no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou 
optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os termos 
dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O 
prazo para pagamento ou para impugnação deste Auto de 
Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados 
da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Comple-
mentar 588/2019. b) Serão concedidos descontos (confor-
me artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% 
(cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notifi cação da lavratura do Auto de Infração e 
desde que não haja Impugnação; II - de 35% (trinta e cinco 
por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida 
pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão pro-
ferida em Reexame Necessário, se não interposto Recurso 
Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto Re-
curso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame 
Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da 
Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamen-
to do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo 
para retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido 
boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/em-
pro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em não 
havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em 
dívida ativa, com posterior execução fi scal. Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, 
uma vez que o A.R foi devolvido pelo seu recebimento em 
11/03/2021, sob número de registro do A.R BR 39150943 
4 BR, porém houve devolução posterior da missiva em 
30/03/2021, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20039/2021

Fica notifi cado(a) ECLEIA DE SOUZA BARBOZA EPP, Ende-
reço: R. EURICO GASPAR DUTRA - MARECHAL Nº: 1084 
Compl.: Bairro: ASTÚRIAS - JD. Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15041624 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3539080 PFJ: 1560653 CPF/CNPJ/RG: 07111757/0001-00, 
datada em 18/01/2021, motivo(s) da Notifi cação: Armazenar 
e depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 
2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 
2002,59 UFIR (x1 R$7.930,26). OBSERVAÇÃO APRESEN-
TAR COMPROVANTE DESCARTE RESIDUOS GERADOS 
NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA EMPRESA (FIOS/ 
PEÇAS/ BATERIAS) enviar no e-mail: smaurb.fi scalizacao@
riopreto.sp.gov.br. O não cumprimento da presente Notifi ca-
ção no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES 
CARRETERO, uma vez que a missiva foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob nº de AR 
JU 88350035 2 BR acusando “ausente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20075/2021  

Fica notifi cado(a) GAMBAROTTO GRILL EIRELI, Endereço: 
AV. AUGUSTO BUFFULIN Nº: 118 Compl.: Bairro: NUNES 
- JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15046800 
Inscrição Municipal / Cadastro: 3760320 PFJ: 1686248 
CPF/CNPJ/RG: 39540341/0001-95, datada em 26/01/2021, 
motivo(s) da Notifi cação: Armazenar e depositar adequada-
mente os resíduos gerados no empreendimento. Informar 
a destinação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, 
art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama 
n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 
R$7.930,26). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR NESTA SE-
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CRETARIA COMPROVANTE DA DESTINAÇÃO DO OLEO 
DE COZINHA USADO. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará 
sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vigente, 
assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE AN-
TUNES FERNANDES, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob nº de 
AR JU 88350148 5 BR acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 550/ 2021

Fica advertido(a) GUSTAVO LUIS DE LIMA 44742228812 
ENCERRADA, localizada no Endereço: R. ANTONIO DE 
GODOY Nº: 5330 Compl.: FUNDOS - ESQ C/R SAO PE-
DRO Bairro: SÃO JOSÉ - VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15090025 Inscrição Municipal / Cadastro: PFJ: 
1682648 CPF/CNPJ/RG: 38089398/0001-57, datada em 
01/03/2021, IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe 
não cumpriu a Notifi cação nº 19907, deixando de realizar 
as adequações ambientais necessárias à prática das suas 
atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gera-
dos no empreendimento. Informar a destinação fi nal desses 
resíduos; CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, 
inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002; 
BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR VALOR: R$ 7.930,26; 
OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTES/CON-
TRATO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 
10 DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB 
PENA DE MULTA DE R$ 7.920,00 enviar via e-mail smaurb.
fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br. Do exposto, fi ca a empre-
sa ADVERTIDA a realizar no prazo de 10 dia(s) a partir do 
recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o 
prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as 
penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS 
MARINO, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR BR 39150940 3 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20063/2021

Fica notifi cado(a) IGREJA EVANGELICA JESUS CRISTO E 
O CAMINHO, Endereço: R. JOÃO URIAS GOMES Nº: 621 
Compl.: Bairro: TONINHO - VILA Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15077060 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3029290 PFJ: 399106 CPF/CNPJ/RG: 04897262/0001-51, 
datada em 26/01/2021, motivo(s) da Notifi cação: É expres-
samente proibido perturbar o sossego com ruídos e sons 
excessivos, evitáveis, providenciar isolamento acústico do 
empreendimento, Artigo 43 da Lei Complementar n.º 17/92, 
prazo de 30dia(s), Multa de 5 UFM (x1 R$314,80); Execução 
de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro 
meio, em horários não permitidos em lei, Artigos 1.º e 2.º da 
LC n.º 217/2005, ABNT 10151, prazo de 0dia(s), Multa de 10 
UFM (x1 R$629,60); Perturbação do sossego público produ-
zido por ruídos ou sons excessivos, evitáveis, Artigo 43 LC 
N.º 17/92, prazo de 0 dia(s), Multa de 5 UFM (x1 R$314,80).  
OBSERVAÇÃO: PARAR DE PERTURBAR O SOSSEGO DA 
CIRCUNVIZINHANÇA COM SONS/ BARULHOS EXCESSI-
VOS. O não cumprimento da presente Notifi cação no prazo 
estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalida-
des impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agen-
te Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, 
uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob nº de AR JU 88350073 2 BR 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20103/2021  

  
Fica notifi cado(a) IGREJA VIVENDO UM NOVO TEMPO, 
Endereço: R. GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA Nº: 
3050 Compl.: Bairro: SANTO ANTONIO I - JD. Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15047166 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1694678 CPF/CNPJ/RG: 40189930/0001-50, 
datada em 03/02/2021, motivo(s) da Notifi cação: Perturba-
ção do sossego público produzido por ruídos ou sons ex-
cessivos, evitáveis, Artigo 43 LC N.º 17/92, prazo de 0dia(s), 
Multa de 5 UFM (x1 R$314,80). OBSERVAÇÃO: FAZER 
ADEQUAÇÕES NO IMOVEL PARA QUE O SOM DA IGRE-
JA NÃO PERTURBE A POPULAÇÃO CIRCUNVIZINHA. O 
não cumprimento da presente Notifi cação no prazo esta-
belecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES FERNANDES, 
uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob nº de AR JU 88350160 5 BR 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19743/2020

Fica notifi cado(a) IRINEU PARMIGIANI JUNIOR, Endere-
ço: R. PERNAMBUCO Nº: 2899 Compl.: APTO 22 Bairro: 
REDENTORA - VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15015770 Inscrição Municipal / Cadastro: PFJ: 25748 
CPF/CNPJ/RG: 074140858-99 / 12343394-(SSP), datada 
em 17/11/2020, motivo(s) da Notifi cação: Proibido pertur-
bar o sossego público produzidos por qualquer trabalho ou 
serviço, antes das 7:00 horas e depois das 22:00 horas, nas 
proximidades de hospitais, escolas, asilos e casas residen-
ciais, Artigo 45 LC n.º 17/92, prazo de 0dia(s), Multa de 5 
UFM (x1 R$301,20). OBSERVAÇÃO: PARAR DE COME-
ÇAR A TRABALHAR NA REFORMA DO PREDIO ANTES 
DAS 7.00 HORAS POIS ESTA PERTURBANDO À POPU-
LAÇÃO CIRCUNVIZINHA. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará 
sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vigente, 
assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE AN-
TUNES FERNANDES, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob nº de 
AR JU 88350108 3 BR acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20015/2021   

    
Fica notifi cado(a): J C MARIANO RESTAURANTE ME, 
Endereço: R. FERNANDO COLOMBO Nº: 210 Compl.: 
QUADRA 5 - LOTE 1 Bairro: JARDIM LESTE Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15056773 Inscrição Muni-
cipal / Cadastro: 3413630 PFJ: 1449906 CPF/CNPJ/RG: 
26130784/0001-66, datada em 14/01/2021, motivo(s) da 
Notifi cação: Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II 
da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo 
de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$7.930,26). OBSER-
VAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTES/CONTRATO DE 
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MUL-
TA DE R$ 7.589,81 enviar via e-mail smaurb.fi scalizacao@
riopreto.sp.gov.br. O não cumprimento da presente Notifi ca-
ção no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS 
MARINO, uma vez que a missiva foi devolvida pela Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob nº de AR JU 
88350015 9 BR acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0030/2021

Conforme requerimento denominado “SOLICITAÇÃO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 30 DIAS, VIA E-MAIL, 
PARA CUMPRIMENTO DAS ADEQUAÇÕES”, Protocolo: 
202115937, aberto por J SILVA PAINEIS LTDA, localizado(a) 
na Av Fernando Costa, 137 – Vila Maceno – 15061-000 
- São José do Rio Preto/SP, emitiu-se o Ofício 0030 IFP/
SMAURB, em 29 de janeiro de 2021, assinado pelo Inspe-
tor Fiscal de Posturas Edson Francisco da Silva Junior. Em 
atenção ao protocolo acima referenciado, segundo infor-
mação fi scal, anunciamos o seu deferimento, sendo prazo 
concedido cujo término dar-se-á em 01/03/2021. Publica-se 
o referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acor-
do com registro do AR JU 88350097 5 BR, acusando “não 
procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0723/2020

Conforme requerimento denominado “SOLICITAÇÃO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO REQUISITO PLANTIO DE 
ÁRVORES”, Protocolo: 2020288210, aberto por JIMENEZ 
& GUIMARÃES PIZZARIA LTDA ME, localizado(a) na Rua 
Virgilio Dias de Castro, 230 – Conj. Hab. São Deocleciano 
– CEP: 15057-030 - São José do Rio Preto/SP, emitiu-se 
o Ofício 0723 IFP/SMAURB, em 14 de dezembro de 2020, 
assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco 
da Silva Junior. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
informamos que, no que diz respeito a esta Secretaria, o re-
quisito “Obrigatoriedade do Plantio de Árvores ou Doação de 
Mudas”, já foi prorrogado anteriormente no dia 30/11/2020, 
sendo seu vencimento em 27/04/2021. Publica-se o referido 
Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR JU 88350062 7 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 559/2021

Fica advertido(a) MANOEL GOMES MARTINS, localiza-
do(a) no Endereço: R. ITANHAÉM Nº: 46 Compl.: Bairro: 
ANCHIETA - VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15050340 Inscrição Municipal / Cadastro: 307696000 
PFJ: 82946, datada em 04/03/2021, IRREGULARIDADES: 
A empresa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 19798, 
deixando de realizar as adequações ambientais necessárias 
à prática das suas atividades econômicas, razão pela qual 
lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos 
a cumprir: MOTIVO: Há a necessidade da supressão ou 
poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido a risco de que-
da, comprometimento ou incompatibilidade da árvore com 
a vizinhança. O proprietário deverá executar o serviço. 1º 
REINCIDÊNCIA; CAPITULAÇÃO: Art. 79 da LM 13031/2018 
e Art.1º, 2º e 10º Dec. 18301/2019; BASE DE CÁLCULO: 10 
UFM; VALOR: R$ 1.259,20; OBSERVAÇÃO: ATENDER A 
NOTIFICAÇÃO ACIMA MENCIONADA NO PRAZO ESTABE-
LECIDO SOB PENA DE MULTA. Do exposto, fi ca a em-
presa ADVERTIDA a realizar no prazo de 10 dia(s) a partir 
do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o 
prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as 
penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS 
MARINO, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR BR 39150947 9 BR, acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 552/2021

Fica advertido(a) NAKAYAMA RUFINO LTDA, localizada 
no Endereço: R. JOSÉ DE ALENCAR Nº: 27 Compl.: LOJA 
SALA 02 Bairro: ERCÍLIA - VILA Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15013120 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3586740 PFJ: 1592872 CPF/CNPJ/RG: 32636156/0001-50, 
datada em 01/03/2021, IRREGULARIDADES: A empresa 
em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 19363, deixando 
de realizar as adequações ambientais necessárias à prática 
das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a 
presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: 
MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resídu-
os gerados no empreendimento. Informar a destinação fi nal 
desses resíduos 1º REINCIDÊNCIA; CAPITULAÇÃO: Art 
2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e 
Resol Conama n.º 313/2002; BASE DE CÁLCULO: 2002,59 
UFIR; VALOR: R$ 15.860,51; OBSERVAÇÃO: APRESEN-
TAR COMPROVANTES/CONTRATO DE DESTINAÇÃO DE 
RESÍDUOS NO PRAZO DE 10 DIAS NA SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 7.920,00 
enviar via e-mail smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov .br. 
Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo 
de 10 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) 
supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presen-
te, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer 
a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do 
estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob 
o nº de registro do objeto do AR BR 39150928 9 BR, acusan-
do “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51585

Fica autuado(a) RACHEL MOREIRA, localizado(a) no En-
dereço: R. EÇA DE QUEIROS Nº: 351 Compl.: JOAQUIM 
LOPES Bairro: SOLO SAGRADO I - BAIRRO Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15044380 Inscrição Munici-
pal / Cadastro: 227183000 PFJ: 631338 CPF/CNPJ/RG: 
217382808-88 / 11585653-5(SSP). O infrator acima qualifi ca-
do deixou de atender a Notifi cação nº 18871 de 29/05/2020 
referente o(a) Proibido fazer queimadas de qualquer nature-
za, na área urbana do município., infringindo o(a) Artigo 1.º 
da LM n.º 7419/99 sujeito a multa abaixo imposta.  IRREGU-
LARIDADE: CAPITULAÇÃO: ARTIGO 2.º LM N.º 7419/99  
BASE DE CÁLCULO 2 SALARIO MULTA R$ 2.200,00 (dois 
mil e duzentos reais) OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO O paga-
mento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar 
o acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de 
reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas admi-
nistrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO 
DA MULTA Fica o autuado intimado a recolher o débito no 
montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos arti-
gos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração 
e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CI-
ÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 
588/2019. b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 
24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
notifi cação da lavratura do Auto de Infração e desde que não 
haja Impugnação; II - de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame 
Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 
20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ain-
da que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até 
o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão 
proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso 
Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o inte-
ressado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia 
de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/
semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo apresentação 
de defesa ou a quitação do débito decorrente deste Auto de 
Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, com pos-
terior execução fi scal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que 
a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob número de A.R. JU 81008826 4 BR, acusan-
do “não existe o nº indicado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação de Resíduos 1827/2021

Fica notifi cado(a) SETPAR EMPREENDIMENTOS AMORA 
II SPE LTDA, localizado(a) na Rua General Glicério, 2612 
– centro – CEP: 15015-400 – São José do Rio Preto/SP, 
datada em 05/02/2021, De acordo com a Resolução CO-
NAMA nº 307, Lei Munic. n° 9393/2004, Decreto Municipal 
n° 12765/2005 e Lei Munic. n° 7176/1998 e L C 504/2016, 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a atender o abaixo relacio-
nado, a partir da ciência desta, no prazo imediato. Motivos 
da notifi cação: É proibido depositar, lançar entulhos ou 
dejetos de qualquer espécie em logradouros públicos, Lei 
Complementar nº 504/2016 – artigo 2º, inciso I, alíneas “a” e 
“b”, Multa de 20 UFMs.
Fica Vossa Senhoria ciente de que o não cumprimento da 
presente NOTIFICAÇÃO, estará sujeito as penalidades im-
postas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fis-
cal de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
88350186 5 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20159/2021

Fica notifi cado(a) SIMONE ALVES DOS REIS 36293859820, 
Endereço: AV. JOSÉ DA SILVA SÉ Nº: 2207 Compl.: SALA 
3 Bairro: LIBERDADE II - PQ. DA Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15056730 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3773680 PFJ: 1693208 CPF/CNPJ/RG: 38163448/0001-07, 
datada em 26/02/2021, motivo(s) da Notifi cação: Armazenar 
e depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 
2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 
2002,59 UFIR (x1 R$7.930,26). OBSERVAÇÃO: APRESEN-
TAR COMPROVANTES/CONTRATO DE DESTINAÇÃO 
DE RESÍDUOS (ÓLEO USADO E RESÍDUOS DA CAIXA 
DE GORDURAS), NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETA-
RIA DO MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 
7.589,81 enviar via email smaurb.fi scalizacao@riopreto.
sp.gov.br. O não cumprimento da presente Notifi cação no 
prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às pe-
nalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, 
uma vez que o A.R foi devolvido pelo seu recebimento em 
04/03/2021, sob número de registro do A.R BR 39150916 
0 BR, porém houve devolução posterior da missiva em 
31/03/2021, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos, acusando “mudou-se”.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20016/2021  

   
Fica notifi cado(a) VIACAO SAO RAPHAEL LTDA RECUPE-
RACAO JUDICIAL, Endereço: AV. MARGINAL A RODOVIA 
SP 425 Nº: S/N Compl.: KM 184 Bairro: SEDE - BAIRRO 
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15060007 Inscri-
ção Municipal / Cadastro: 103540 PFJ: 135239 CPF/CNPJ/
RG: 45101334/0001-90, datada em 14/01/2021, motivo(s) da 
Notifi cação: Adequar empreendimento para que os resídu-
os gasosos, fumaças, gases, poeiras ou qualquer estado 
de matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir a atmosfera, Artigo 2.º, § 1.º e 
2.º da Lei Municipal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), Mul-
ta de 50 UFM (x1 R$3.148,00); Adequar empreendimento 
para que os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado 
de matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir o solo e os cursos d'agua 1º 
REINCIDÊNCIA, Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978, 
prazo de 15dia(s), Multa de 50 UFM (x2 R$6.296,00); Exe-
cutar onde ocorrem os serviços, grelhas para captação das 
águas superfi ciais e efl uentes líquidos das atividades, após 
pré-tratamento físico-químico, interligadas a rede pública de 
esgotos sanit 1º REINCIDÊNCIA, § 2.º do Artigo 6.º da Lei 
Municipal n.º 8247/2000, prazo de 30dia(s), Multa de 1001 
UFIR (x2 R$7.927,92); Executar cobertura e fechamento la-
terais do lavador, para que a vizinhança ou logradouros públ 
não sejam atingidos por ruídos, vapores, odores, aspersão 
de água ou de óleo, do serviço de lavagem 1º REINCIDÊN-
CIA, § 1.º do Artigo 6.º da Lei Municipal n.º 8247/2000, prazo 
de 30dia(s), Multa de 1001 UFIR (x2 R$7.927,92); Provi-
denciar execução caixa separadora de sólido, óleo e graxa, 
interligadas a rede pública de esgoto. As caixas deverão ser 
compatíveis com o volume e características do efl uente líqui-
do gerado 1º REINCIDÊNCIA, Artigos 3.º, 8.º e 15.º da Lei 
Municipal n.º 8247/2000, prazo de 30dia(s), Multa de 1001 
UFIR (x2 R$7.927,92); Providenciar recipientes adequados 
para receber e armazenar óleos e lubrifi cantes usados, que 
deverão ser destinados corretamente as indústrias refi -
nadoras 1º REINCIDÊNCIA, Artigo 8.º, §1.º Lei Municipal 
n.º 8247/2000, prazo de 0dia(s), Multa de 1001 UFIR (x2 
R$7.927,92). OBSERVAÇÃO: NOTIFICAÇÃO EM REIN-
CIDÊNCIA, ADEQUAR O EMPREENDIMENTO AS NOR-
MAS AMBIENTAIS PERANTE A SMAURB, APRESENTAR 
PROJETO DAS ADEQUAÇÕES A SEREM EXECUTADAS 
REFERENTE PRÉ TRATAMENTO DE RESÍDUOS (ALTO 
RISCO) POR PROFISSIONAL HABILITADO E CRONO-
GRAMA DE OBRAS, SOB PENA DE MULTA E LACRAÇÃO 
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a 
missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob nº de AR JU 88350014 5 BR acusando “não 
procurado”.

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
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E DE INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

LANCHES E CAFÉ CONTE LTDA ME 00751/21 AIP-P-F 
000107 

RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE 
RECUPERAÇÃO LTDA 01416/21 AIP-S-F 

000099 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ALEX MULLER FONSECA DOS SANTOS 01413/21 AIF-P-C 
000278 

ALVES & COLOGNESI LTDA 01412/21 AIF-S-E 
000126 

ANA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA 01407/21 AIF-P-A 
000241 

ANISIO MARTINS FERREIRA NETO 01414/21 AIF-S-V 
000114 

DENILSON CESAR MARZOCCHI 01415/21 AIF-P-F 
000149 

HYAGUS ISRAEL WOLGA SANTOS 01404/21 AIF-S-F 
000167 

JOSE ANTONIO DA ROCHA NETO 01409/21 AIF-P-A 
000244 

MAERCIO MAIOLI JUNIOR 01411/21 AIF-P-A 
000243 

MARIA PAULA DA SILVA MIRANDA 01408/21 AIF-P-A 
000242 

ODIVALDO DA SILVA MANHOZO 01406/21 AIF-P-A 
000240 

PANDIN MOVEIS E ACO LTDA 01418/21 AIF-S-E 
000127 

RAFAEL DO CARMO PAVEZZI 01405/21 AIF-A-LF 
000242 

RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE 
RECUPERAÇÃO LTDA 01417/21 AIF-S-F 

000174 
RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE 
RECUPERAÇÃO LTDA 01416/21 AIF-S-F 

000173 

RENAN CARLOS SANTOS BARBOSA 01410/21 AIF-P-A 
000245 

 

 

 
São José do Rio Preto, 08 de Abril de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Extrato de portaria n°012/2020 GCM de 29 de julho de 
2020 ref. a Sindicância Investigativa 012/2020: onde 
foram apurados os fatos relatados no interno nº 258/2020 
- Ouvidoria/GCM, decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  
com base no art. 233, I, combinado com o artigo 263 am-
bos da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO Nº 14/2021 
CONTRATO Nº 03/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/2021 
Contratada: CHEDA´S SOM PROFISSIONAL EIRELI ME. 
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de áudio destinados à TV Câmara. 
Vigência: 01 de abril de 2021 a 01 de junho de 2021. Data da assinatura: 01 de abril de 
2021. Valor Global: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Recursos orçamentários: 
3390.30 – Material de Consumo e 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente. Base 
Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores. São José do Rio 
Preto, 06 de abril de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 
 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 006/2018)

QUARTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 011/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 024/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: RJ Network Soluções em Tecnologia Ltda. - 
EPP 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de solução de gerenciamento de serviço de 
acesso público à Internet por meio de redes sem fi o "Wi-Fi", 
incluindo-se as licenças, suporte e garantia técnica, bem 
como treinamento, em conformidade com a Lei Federal nº. 
12.965/2014, também conhecida como Lei do Marco Civil da 
Internet, conforme a especifi cação técnica no Anexo I, deste 
Edital.
VIGÊNCIA: 04 de abril de 2021 a 03 de abril de 2022
VALOR: R$ 180.744,00 (cento e oitenta mil, setecentos e 
quarenta e quatro reais)
DATA ASSINATURA: 01 de abril de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 08 de abril de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 
 

Elinez Martinez Pelegrino, presidente do Conselho de Administração do 
Observatório Social de São José do Rio Preto, nos termos dos artigos 61 e 
62 do Estatuto Social, CONVOCA todos os associados fundadores e efetivos, 
para Assembleia Geral Ordinária, a ser instalada no dia 23 de abril de 2021, 
às 18 e 30 horas, em primeira convocação, com metade mais um dos 
associados, e às 19h00, em segunda convocação, com qualquer número de 
associados, que deliberarão pela maioria simples dos votos dos presentes, a 
ser realizada na Sede Social do Observatório, na Rua Tupi, 800, sala 1, Nova 
Redentora, em São José do Rio Preto, com a FINALIDADE de: A) Eleição dos 
membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; apresentados 
pelo Conselho de Administração, decidindo nesse caso pela maioria absoluta 
dos votos dos presentes. A Assembleia Ordinária será Instalada pelo 
Presidente da Comissão Eleitoral, nomeado pelo Conselho de 
Administração, já composta por 03 (três) associados nomeados; Membros –
Antônio Donizetti da Silva; Maria Aparecida de Luca e Sebastião Ribeiro 
Mendonça. A Assembleia poderá permanecer aberta até as 20h, no caso de 
registro de mais de uma chapa, haverá votação em urna, e no caso de uma 
única chapa, votação por aclamação aprovada pela maioria dos presentes. 
A presente convocação é feita nos termos dos artigos 61, 62 e 65 do Estatuto 
Social. São José do Rio Preto, aos 07 (sete) dias do mês de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elinez Martinez Pelegrino 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 

  
 

A Associação dos Transportadores Autônomos de Car-
ga de São José do Rio Preto (ASTAC), convoca seus as-
sociados para Assembleia Ordinária a realizar-se no dia 25 
de Abril de 2021 as 08:00,na Sede da Associação,localizada 
á Rua Manoel Caldeira Filho,2062,Bairro Cidade Jardim,São 
José do Rio Preto/SP,em seguinte ordem do dia:
1-aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações 
fi nanceiras da associação (prestação de contas)
2- eleição da diretoria
3- assuntos de interesse da sociedade

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

1. EITHAN RAFAEL PIETRO e VITÓRIA ROBERTA 
NOGUEIRA BORTOSSE, sendo ELE fi lho de ELISANGELA 
CRISTINA APARECIDA PIETRO e ELA fi lha de LUCIANO 
RODRIGO BORTOSSE e de ROSEMARA APARECIDA NO-
GUEIRA FIORAVANTE;

2. EDGAR QUEIROZ MAIA e CAROLINE DA SILVA 
VISSECHI, sendo ELE fi lho de ADÃO EDGAR GONÇALVES 
MAIA e de LEIDENIR APARECIDA DE QUEIROZ MAIA e 
ELA fi lha de LUIZ CLEBER VISSECHI e de VANIA MARIA 
DA SILVA VISSECHI;

3. ARTUR SHOITI SANTOS TAKESAWA e LUCIANA 
CRISTINA MARINHO, sendo ELE fi lho de HIROSHI TAKE-
SAWA e de ROSIMAR DOS SANTOS TAKESAWA e ELA 
fi lha de DONIZETE APARECIDA DO AMARAL e de VALCE-
MIR ANTONIO MARINHO;

4. FABRICIO SEVERINO DA SILVA e MICHELE AID 
DE SOUZA, sendo ELE fi lho de ORLANDO DA SILVA e de 
CARMEM SULAMID SEVERINO e ELA fi lha de LEILA APA-
RECIDA AID DE SOUZA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/04/2021.



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
08 de abril de 2021

Secretaria Municipal de Saúde
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MONTE APRAZÍVEL
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 13/04/2021, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 

o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araújo; 

II. Esclarecimentos sobre o fechamento do Hospital IELAR – Ederval  José de Souza 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Apreciação do RAG referente ao ano de 2020 - Aldenis  A. Borim; 

II. Apreciação do  SISPACTO referente ao ano de 2021 - Aldenis  A. Borim; 

III. Apresentação dos dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente ao aumento de casos e 

internações pela  COVID – 19 - Antonio Fernando de Araújo; 

IV. Apresentação da prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no enfrentamento da 

Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde - Aldenis  A. Borim; 

V. Apreciação do Plano de Trabalho da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, para 

celebração de Convênio com a finalidade de conceder auxílio financeiro à instituição no valor total de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), em 4 (quatro) parcelas, visando reduzir o déficit provocado pela 

manutenção dos leitos de enfermaria e de UTI destinados aos pacientes COVID  - Aldenis  A. Borim; 

VI. Apreciação da prorrogação do Convênio 08/2020-SMS pactuado com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia 

pelo prazo de 90 (noventa) dias (FPO Anexa) - Aldenis  A. Borim; 

VII. Discussão de questões pertinentes e urgentes da relação entre a crise sanitária e os diversos e amplos impactos 

em Saúde Mental – José Robson Samara R. Almeida Jr; 

São José do Rio Preto, 7 de abril de 2021. 

 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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IV. Apresentação da prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no enfrentamento da 

Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde - Aldenis  A. Borim; 

V. Apreciação do Plano de Trabalho da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, para 

celebração de Convênio com a finalidade de conceder auxílio financeiro à instituição no valor total de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), em 4 (quatro) parcelas, visando reduzir o déficit provocado pela 

manutenção dos leitos de enfermaria e de UTI destinados aos pacientes COVID  - Aldenis  A. Borim; 

VI. Apreciação da prorrogação do Convênio 08/2020-SMS pactuado com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia 

pelo prazo de 90 (noventa) dias (FPO Anexa) - Aldenis  A. Borim; 

VII. Discussão de questões pertinentes e urgentes da relação entre a crise sanitária e os diversos e amplos impactos 

em Saúde Mental – José Robson Samara R. Almeida Jr; 

São José do Rio Preto, 7 de abril de 2021. 

 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Tomada de Preços nº 002/2021 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Tomada de Preços 002/2021, do tipo “técnica e preço”. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento 
de sistema de ensino que ofereça livros didáticos, portal e 
assessoria pedagógica para professores e alunos rede mu-
nicipal de ensino. Sessão: 10h00 do dia 10/05/2021, na sede 
da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 07 de abril de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 13/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 08/2021
OBJETO: Contração de empresa para fornecimento de equi-
pamentos e utensílios em regime de locação para utilização 
geral da municipalidade. 
Data da realização da Sessão Pública: 22/04/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 29 de março de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. 07/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: HAMMOUD SERVIÇOS MÉDICOS S/S 
LTDA
CNPJ: 17.821.820/0001-47
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto pror-
rogar a vigência da contratação de empresa para prestação 
de serviços médicos de Clínica Geral, para atendimento nas 
unidades de saúde, com base no Art. 24, IV da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será contado da data de 
assinatura do presente Termo, fi cando o vencimento em 26 
de março de 2021.
VALOR: O valor global deste Termo Aditivo totaliza a impor-
tância de R$8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais).
Monte Aprazível, 26 de fevereiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados em 
Processo Seletivo 01/2021 para comparecerem no dia 13 de Abril de 
2021, às 08:00 horas  na EMEF “Profª. Lucia Novais Brandão”, 
localizada na Rua Felício Bottino, 529 - Centro em Cedral/SP, a fim de 
manifestar interesse no preenchimento de 01 (uma) vaga de 
Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa, por prazo 
determinado, sob o regime da C.L.T. No ato da manifestação o 
candidato deverá entregar documento legal que o habilite para o 
desenvolvimento da referida função, bem como preencher de 
próprio punho requerimento de acúmulo de emprego, nos termos 
dos incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal. O não 
comparecimento implica na desistência do mesmo. 

Classificação Nome RG Total 
006 Claudia Garcia de 

Souza 
40.438.165-

0 
56,070 

007 Jaqueline Munhol 
Nogueira 

44.812.378-
2 

56,000 

008 Andreia Cristina 
Pavani Lima 

22.585.090-
4 

52,353 

009 Vânia Vilella de 
Oliveira Badachu 

45.195.149-
9 

52,093 

010 Joice Janaína 
Perozin Golfetti 

40.596.753-
6 

49,235 

011 Mércia Fernanda 
Miranda Vian 

33.853.980-
3 

47,437 

012 Cleide Cezário dos 
Santos 

18.878.970-
4 

46,524 

013 Rosilene Rodrigues 
de Jesus 

33.844.215-
7 

45,923 

014 Rita de Cássia do 17.274.238- 42,740 
Nascimento dos 
Santos 

9 

015 Erika Alves Duda 45.352.674-
3 

42,635 

016 Jefferson Fabiano 
Mazaro 

47.576.913-
2 

39,506 

 

Nesta oportunidade o candidato deverá comparecer munido das 
cópias dos seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade- RG; 

 Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda- CPF/MF; 

 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a 
Justiça Eleitoral; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimentos dos filhos; 

 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, 
observando o art. 37,X, da CF; 

 Cópia do PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

 Documentos de habilitação Específica para o exercício do 
Cargo, Certificado de Escolaridade; 

 Uma foto ¾; 

 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancária no 
Banco Santander. 

 

Prefeitura Municipal de Cedral, 08 de Abril de 2021. 91° Ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 

 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 


