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Andressa ZAFALON

954 estão em atraso 
para tomar segunda 

dose da vacina
954 pessoas aptas para receber a segunda 

dose da vacina contra Covid-19 não retornaram 
aos postos de vacinação. Desse grupo, 329 são 
trabalhadores da saúde, 599 idosos e 26 idosos 
institucionalizados.     Pág.A6

Divulgação

Hospital de Rio Preto usa pulmão artificial em paciente 
Pág. A5

Prefeitura vai 
lançar novo 

parcelamento 
com descontos

 DÉBITOS EM ATRASO

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) encaminhou para a 
Câmara projeto que institui 
no município o Programa de 
Pagamento Incentivado (PPI) 
visando conceder descontos 
de débitos tributários e não 
tributários apurados, celebra-
dos, rompidos e/ou vencidos 
exclusivamente até 31 de 

dezembro de 2020, mesmo 
que esteja ou não, inscritos 
em dívida ativa, ajuizados 
parcelados ou reparcelados.
O prefeito pediu votação em 
regime de urgência, o governo 
não divulgou a estimativa de 
arrecadação com o Programa, 
mas estipulou parcela mínima 
de R$ 50.     Pág.A3

Região tem 79 internados à 
espera de uma vaga em UTI

Pág. A5

EXÉRCITO 
Infantaria do 

Exército de 
Lins esteve 
ontem em 
Rio Preto 

ajudando na 
desinfecção 

de órgãos pú-
blicos, como 
unidades de 
saúde e ou-
tros locais.             

Pág.A4

Base governista 
rejeita convocar 

secretária da 
Educação

Motoristas de 
aplicativos querem 
vagas para pegar 

passageiros
Integrantes da base alia-

da do prefeito Edinho Araujo 
(MDB) impediram a convocação 
da secretária de Educação, 
Fabiana Zanqueta, para prestar 
esclarecimentos sobre a vaci-
nação dos professores munici-
pais da Educação Especial da 
primeira etapa de imunização 
dos profissionais da educação 
divulgada pelo Estado de São 
Paulo. Foram nove votos con-
trários a convocação. Pág.A3

São pelos quatro pontos da 
cidade, entre eles Aeroporto e 
centro, em que motoristas de 
aplicativos pedem para que a 
prefeitura defina vagas para 
embarques de passageiros. 
Muitos reclamam que a falta 
de locais pode gerar infração 
de trânsito. A Emurb em nota, 
ontem, informou que já ana-
lisa a demanda e deve criar 
espaços para este motoristas 
nos locais solicitados. Pág.A2

Estudante leva tiro 
em tentativa de 

homicídio na 
Vila Toninho

Segundo o depoimento 
do estudante, ele estava em 
frente ao apartamento de 
seu amigo junto com outras 
pessoas quando uma moto 
com dois desconhecidos pas-
sou pelo local, sendo que o 
garupa desceu e disparou 
dois tiros em sua direção.  
Ele foi atingido apenas por um 
dos tiros na região de seu ab-
dômen. O caso séra investi-
gado pela polícia.     Pág.A4  

PM apreende 
tijolo de cocaína, 

R$ 4,9 mil e 
maconha

Durante a abordagem fo-
ram encontradas no bolso do 
acusado dez porções de co-
caína, R$465 e um celular. 
Dentro de sua carteira foi 
identificado um papel com 
anotações de nomes e valo-
res. No apartamento foram 
apreendidos meio tijolo de 
cocaína e R$ 4.550. Pág.A4 

COMPRAS PÚBLICAS Curso na Acirp amanhã vai falar 
sobre negócios entre empreendedores e governos numa forma 
de incentivar a retomada da economia.                  Pág.A2

Prefeitura alerta para risco 
de esporotricose na represa

Pág. A6

Saúde está 
convocando 

954 pes-
soas, entre 
elas muitos 

profissionais 
de saúde, 
que ainda 
não volta-
ram para 

tomar a se-
gunda dose
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O papel da logística 
na nova economia

Está ficando evidente que o 
mundo não será mais o mesmo 
após a pandemia. Diante de 
uma das maiores crises da hu-
manidade, a sociedade mudou 
sua maneira de interagir com o 
que lhe cerca e os efeitos eco-
nômicos e sociais ainda devem 
ter desdobramentos por muitos 
e muitos anos.

Analisando o impacto que já 
ocorreu no mercado nacional, 
muitos setores da economia 
se reinventaram com extrema 
rapidez e desenvolveram alternativas disruptivas, que até pouco 
tempo atrás seriam rapidamente abortadas. Um bom exemplo é 
o comércio eletrônico que já vinha mostrando sua importância, 
mas que, com a pandemia, tornou-se um dos principais canais 
de vendas para diversos setores em que antes tinha participação 
marginal.

O crescimento do e-commerce no Brasil foi de 75% em 2020, 
comparado ao ano anterior, segundo o indicador Mastercard 
SpendingPulse. Esse salto aconteceu principalmente depois 
do isolamento social provocado pelo coronavírus, que produziu 
limitação do tráfego de pessoas e períodos de fechamento das 
lojas físicas e shoppings. Importante ressaltar que esse canal, 
mesmo após a atual crise, continuará sendo um elemento cen-
tral na estratégia das empresas de muitos setores importantes 
da economia.

Esse cenário também impactou diretamente no setor de 
logística, que teve que atender um número muito maior de pe-
didos, em diversos novos canais de entrega. O setor teve que 
se estruturar para fazer mais, com prazos mais desafiadores e 
com um número muito maior de restrições operacionais. Diversas 
indústrias revisitaram suas estratégias e estão questionando se 
a resiliência e abrangência da sua logística estão alinhadas com 
a nova realidade de mercado.

Essa demanda exigiu várias adaptações e melhorias nos 
operadores logísticos, principalmente, nos operadores rodovi-
ários que são os responsáveis por endereçar os produtos nos 
centros urbanos, além de serem responsáveis por transportar 
aproximadamente 60% dos bens produzidos no Brasil.

Para atender os clientes da melhor forma possível (tanto em 
relação ao prazo quanto a confiabilidade no trajeto e entrega – 
track & trace), se fez necessário um massivo investimento em 
tecnologia e pesquisa operacional. A tecnologia nos permite 
aumentar a eficiência da gestão dos ativos existentes e conectar 
em tempo real com os clientes, destinatários e os parceiros. A 
pesquisa operacional nos garante, através das melhores solu-
ções matemáticas (soluções ótimas), fazer com que esses ativos 
envolvidos na operação entreguem o melhor modelo operacional 
(maior qualidade com menor custo).

Um outro ponto fundamental da nova logística, se podemos 
definir assim, é a visão Omnichannel. O operador logístico mo-
derno precisa se adaptar à nova realidade dos seus clientes e 
entregar uma solução que atenda aos diversos canais de vendas. 
Não importa como o embarcador quer atingir seu mercado de 
consumo, ele precisa ser apoiado nesta tarefa fundamental.

Neste sentido, ajustar os processos para atender à expansão 
dos tipos serviços, ampliação de segmentos de atendimento 
e canais de venda e das regiões atendidas, estão sendo de-
terminantes para que as novas demandas de mercado sejam 
atendidas.

Com a maior complexidade nos processos de produção e 
distribuição em múltiplos canais, as melhores soluções logísticas 
exigem um olhar abrangente sobre a operação das empresas e 
o desenvolvimento de soluções integradas que atendam toda 
cadeia logística. É a nova realidade, denominada end-to-end, que 
vai exigir cada vez mais dos operadores logísticos a capacidade 
de ofertas diversos serviços, com uso intenso de tecnologia, 
para conseguir entregar a melhor alternativa para cada empresa.  

Do ponto de vista do consumidor, mais do que nunca, há a 
busca por uma experiência de compra bem sucedida e completa 
e isso inclui o transporte e o recebimento da mercadoria. No 
caso do e-commerce, por exemplo, não basta o cliente ter uma 
ótima navegação dentro do site ou outro canal de compra se o 
produto não chegar no prazo estimado, chegar com avarias ou 
em uma configuração diferente do que foi adquirido. Embora 
esse fundamento sempre tenha sido um dos pilares da logística, 
hoje ele é ainda mais visível, fundamental e complexo.

Concluindo, é evidente que a logística se torna cada dia 
mais importante. Compramos e pagamos praticamente qualquer 
produto em segundos e de qualquer lugar do mundo, as empre-
sas distribuem por múltiplos canais e conectar esses pontos, 
em muitos casos, é um desafio gigante. O papel do operador 
logístico é cada dia mais complexo, exigindo a capacidade de 
oferecer diferentes serviços de forma integrada, criar soluções 
inovadoras e investir em qualidade e tecnologia. Nesse contexto, 
os operadores logísticos precisam se estruturar cada vez mais 
para serem capazes de atender a todas estas demandas e, na-
turalmente, os operadores mais estruturados e com capacidade 
de investimentos estarão em vantagem. Esse desafio está nas 
mãos dos profissionais de logística que serão os responsáveis 
por viabilizar este novo modelo econômico global.

 

*André Prado é CEO da BBM Logística

ARTIGO Motoristas de APP 
cobram vagas para 
pegar passageiros

Os motoristas de aplicativo 
de Rio Preto estão desconfor-
táveis com algumas situações 
em relação ao trânsito, princi-
palmente nos locais em que a 
demanda é maior nos pedidos 
de corridas.

De acordo com os motoris-
tas, faltam vagas de embarque 
e desembarque, o que acaba 
prejudicando estes profissionais 
que não têm onde parar para 
pegar ou deixar seus passageiros 
e ficam sujeitos às multas.

O Marcus Vinicius Scarpelli é 
motorista de aplicativo há anos 
e sempre passou por este tipo 
de problema. “Antes do incêndio 
no Shopping Azul, fizeram alguns 
ajustes naquele local e foi ba-
cana. Depois do incêndio, virou 
um caos pra pegar passageiros 
por ali. Sem sinalização até pra 
quem não trabalha com aplica-
tivo”, explica.

No calçadão a situação, 
segundo os motoristas, não é 
diferente. “Lá fizeram áreas de 
embarque e desembarque com 
tolerância de 15 minutos com 
pisca alerta aceso, mas tem 
gente que coloca o carro lá e 
fica o dia todo ocupando a vaga. 
Precisamos de área de embar-
que e desembarque rápido, não 
precisamos ficar estacionados 
como táxis”, ressalta Marcus.

A principal queixa é em re-
lação ao Terminal Urbano, onde 
a população pede os carros na 
Rua Bernardino de Campos e 
lá não pode parar nem para 
embarque e desembarque. 
“Precisamos de orientação para 
a população também. Na rua 
Bernardino de Campos não 
podemos parar nem que seja 
rápido. Temos muitas autuações 

neste local. Não há orientação 
para os passageiros irem até a 
avenida Philadelpho para embar-
car”, comenta outro motorista 
de aplicativo, Guilherme Wincler.

Por fim, mas não menos 
importante, o Aeroporto também 
foi alvo de reclamações por parte 
dos motoristas. Eles alegam que 
trabalhar naquela redondeza é 
um caos devido à falta de vagas 
de embarque e desembarque.

“No caso de festas e even-
tos, os táxis têm locais privilegia-
dos para ficarem parados e nos 
motoristas só queremos uma 
área de embarque e desem-
barque rápido, sem tolerância. 
Queremos simplesmente che-
gar, embarcar ou desembarcar 
e seguir em frente. Não temos 
interesse em vaga fixa”, finaliza 
Marcus.

A reivindicação destes profis-
sionais é para que haja vagas de 
embarque e desembarque, sem 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

EMBARQUES

tolerância de tempo, com o obje-
tivo de melhorar o trânsito, além 
de favorecer outros motoristas 
também que precisam levar ou 
buscar algum amigo ou familiar.

O DHoje questionou a Prefei-
tura de Rio Preto, que respondeu 
por nota, através da Secretaria 
de Trânsito. Em relação às vagas 
da Avenida Philadelpho e da Rua 
General Glicério, em frente ao 
Palestra, onde existem vagas 
destinadas apenas à Zona Azul, 
a Secretaria disse que “a Emurb 
estuda, em parceria com a Se-
cretaria de Trânsito, a criação de 
vagas de embarque e desem-
barque naquela região antes da 
liberação do uso da praça pelos 
vendedores do shopping azul”.

Sobre a situação da Rua 
Pedro Amaral, em frente à Ro-
doviária, onde atualmente está 
com uma faixa para os táxis e as 
outras duas (inclusive a faixa que 
era para estacionamento), para 

Motoristas de aplicativos cobram vagas para pegar passageiros em Rio Preto

o trânsito normal, a Prefeitura 
respondeu que não há previsão 
de mudança. “O local perma-
nece interditado por questão 
de segurança. Não há como 
permitir, nesse momento, o fluxo 
de pessoas e veículos pelo local 
citado. Por hora, a orientação é 
para que os passageiros e mo-
toristas utilizem as ruas perpen-
diculares à Pedro Amaral para 
embarque e desembarque”.

Já no Aeroporto a assessoria 
da pasta informou que existem 
vagas de desembarque e as 
mesmas podem ser usadas para 
embarque de passageiros.

No calçadão da Rua Bernar-
dino de Campos, a informação 
é de que “em frente ao Praça 
Shopping, existem algumas 
vagas para embarque e de-
sembarque e ainda vagas para 
idosos e deficientes que podem 
ser normalmente utilizados por 
esse público”, finaliza a nota.

Divulgação

COMPRAS PÚBLICAS RELIGIÃO

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) autorizou o retorno 
de atividades religiosas no 
município, proibidas durante 
o período de lockdown e du-
rante a fase Emergencial do 
Plano São Paulo  desde 16 
de março.

Com a decisão os espaços 
religiosos ficam autorizados a 
reabrirem para atendimentos 
individuais, entre 5 e 20h, 
enquanto que as atividades 
coletivas continuam proibidas, 
tais como, cultos e missas.

A iniciativa atende pedido 
de vereadores integrantes 
da chamada bancada cristã, 
composta pelos vereadores 
Anderson Branco (PL), Karina 
Caroline (Republicanos), Odé-
lio Chaves (PP) e Jean Charles 
(MDB).

A vereadora Karina Caroli-
ne chegou a apresentar proje-
to de Lei visando abrir templos 
religiosos para a realização de 
atividades sociais. Segundo 
ela mesmo impedidos de ce-
lebrarem cultos e missas, os 
templos religiosos possuem 
características de auxílio para 
famílias em vulnerabilidade. O 
projeto segue em tramitação 
nas Comissões Permanentes 
do legislativo, e ainda não 
possui previsão para ser ana-
lisado pelos vereadores em 
plenário.

Igrejas podem 
atender individual, 

mas sem cultos
 e missas

Thiago PASSOS

Curso inédito incentiva negócios 
entre empreendedores e governos

A Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto 
(Acirp) firmou parceria com a 
Empresa Municipal de Proces-
samento de Dados (Empro) e 
também com o Sebrae para a 
realização de uma capacitação 
inédita em compras públicas, 
sendo direcionada para os em-
preendedores rio-pretenses.

O evento online “Aprenda a 
vender para o governo” será no 
dia 15 deste mês, a partir das 
19h, pela plataforma Microsoft 
Teams. O curso oferece capaci-
tação para que micro e peque-
nas empresas participem de 
compras governamentais, por 
meio de licitações, garantindo 
o desenvolvimento econômico 
local sustentável aos pequenos 
negócios.

O evento contará com a 
participação do diretor de 
Compras Públicas da Acirp, 
André Silva Gomes, que é 
advogado, especialista em 
Licitações Públicas e Contratos 
Administrativos, além de con-
sultor empresarial em negócios 
públicos governamentais.

Pela Empro, haverá a 
participação da analista de 
sistemas Geisla Nascimento 
Lançoni, que é especialista 
em Gestão de Projetos pela 
Estácio (2015) e atua há 

mais de 10 anos na análise e 
desenvolvimento de softwares. 
E também do analista de siste-
mas Devair Luiz Moitim, que é 
especialista em Gestão de Pro-
jetos pela Estácio (2015) e atua 
há mais 13 anos na análise e 
desenvolvimento de softwares. 
Moitim apoia também a equipe 
de desenvolvimento e realiza 
pesquisas para a disseminação 
de conhecimento para a equipe 
interna.

Já representando o Sebrae, 
quem irá participar da capitação 
será o especialista jurídico do 
Escritório Regional do Sebrae 
Rio Preto, Heveraldo Galvão, 
que é mestre em Direitos Co-
letivos, Cidadania e Função do 
Direito, advogado, palestrante e 
consultor de negócios.

Durante o curso, os parti-
cipantes vão aprender sobre 
como funciona o processo de 

Da REDAÇÃO

licitação para qualquer tipo de 
aquisição de bens e contratação 
de obras e serviços públicos, 
além do passo a passo para 
serem inseridos no Sistema 
Empro de Compras – Sebrae.

Outro assunto que será 
abordado na capacitação será 
como o poder de compra do 
município deve ser utilizado 
como ferramenta de desenvol-
vimento local. As inscrições são 
online e gratuitas pelo http://bit.
ly/cap150421.

Serviço:
Capac i tação on l ine : 

“Aprenda a vender para o 
governo”

Data e horário: 15 de 
abril, a partir das 19h

Plataforma Microsoft Te-
ams

Inscrições gratuitas pelo 
link: http://bit.ly/cap150421

Arquivo DHOJE
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EDUCAÇÃO

Veja projetos aprovados 
na sessão da Câmara

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram projeto de Lei do 
presidente Pedro Roberto (Pa-
triota) que garante o acesso 
de pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista a prestação 
de serviços públicos especiais 
na área da saúde, educação, 
assistência social e outros que 
atendam suas necessidades. 
O projeto foi aprovado na lega-
lidade, e nas próximas sema-
nas será analisado o mérito.

Os parlamentares apro-
varam também proposta da 
mesa diretora que dispõe 
sobre a forma de publicidade 
de proposituras e subpropo-
situras que visem a promover 
alterações no zoneamento 
urbano, assim como projeto 
do vereador Júlio Donizete 
(PSD) que Declara de Utilida-
de Pública a Associação Civil 
Coração Solidário, ambas as 
matérias serão votadas em 
segunda discussão e seguem 
para sanção ou veto do prefei-
to Edinho Araújo (MDB).

Foram aprovados dois pro-
jetos de Resolução de autoria 
do vereador Jean Charles 

(MDB), um para que as mo-
ções possam também ser 
discutidas pelo autor em caso 
de algum voto contrário, já que 
pela regra atual só quem vota 
contra a moção pode discutir, 
e o outro que prevê que mo-
ções e requerimentos com o 
mesmo teor serão declarados 
prejudicados pelo presidente 
da Câmara, prevalecendo 
aquele que foi protocolado 
primeiro.

Aprovado também o pro-
jeto do vereador João Paulo 
Rillo (PSOL) que pede a reali-
zação de sessões às terças e 
quintas-feiras. Atualmente o 
Regimento prevê a realização 
de sessões às quintas, porém 
de forma optativa do presiden-
te da Casa, caso entenda que 
tenha necessidade.

O projeto do vereador Jorge 
Menezes (PSD) que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de re-
paração dos danos causados 
às calçadas e vias públicas 
pelas empresas concessio-
nárias, permissionárias e de-
mais prestadoras de serviços 
públicos, teve votação adiada 
a pedido do vereador Paulo 
Pauléra (PP).

Thiago PASSOS

ONTEM

Prefeitura vai lançar 
novo PPI com parcela 

mínima de R$ 50
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) encaminhou para a 
Câmara projeto que institui 
no município o Programa de 
Pagamento Incentivado (PPI) 
visando conceder descontos 
de débitos tributários e não tri-
butários apurados, celebrados, 
rompidos e/ou vencidos exclu-
sivamente até 31 de dezembro 
de 2020, mesmo que esteja 
ou não, inscritos em dívida 
ativa, ajuizados parcelados ou 
reparcelados.

O prefeito pediu votação em 
regime de urgência, o governo 
não divulgou a estimativa de 
arrecadação com o Programa, 
mas estipulou parcela mínima 
de R$ 50.

“O Município sempre ofere-
ceu o benefício fiscal do parce-
lamento de débitos, porém, a 
incidência de juros e multas, 
muitas vezes, é impedimento 
para que os devedores possam 
colocar em dia suas obriga-
ções, não sendo dado outro 
benefício que não a prorroga-
ção do prazo de pagamento 
por meio de parcelamentos”, 
diz o prefeito na justificativa 
do projeto.

Ficaram de fora da proposta 

do prefeito os débitos relativos 
ao Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN) re-
tido na fonte, multa de trânsito, 
de água e esgoto, vinculados 
ao Simples Nacional, relativos 
à dívida de servidores junto à 
Administração Pública, multas 
contratuais e outros débitos 
administrados junto à Empresa 
Municipal de Construções Po-
pulares (EMCOP).

Os débitos poderão ser pa-
gos, parcelados ou reparcela-
dos, no período de 01 de maio 
a 31 de maio, com incentivos 
de 100% dos juros e multa para 
pagamento à vista. Quem aderir 
ao programa terá desconto de 
70% dos juros e multa para pa-
gamento inicial à vista de 50% 
do débito total e o restante em 
até duas parcelas.

Com entrada de 40% e o 
parcelamento do saldo restante 
em cinco parcelas mensais o 
Programa garante desconto de 
50% dos juros e multa. Quem 
mantém parcelamento ou re-
parcelamento em andamento 
e ativo pode garantir 30% de 
desconto para quitar as parce-
las não vencidas em pagamento 
a vista.

Edinho justifica que a re-
núncia de receitas não trazem 

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

DÉBITOS ATÉ DEZEMBRO

transtornos aos cofres munici-
pais. “A aparente renúncia de 
receita decorrente da aplicação 
destas normas não comprome-
te as metas estabelecidas para 
o Município, na LDO e Orçamen-
to Anual porque, além de pre-
servarmos o valor dos débitos 

Prefeito Edinho encaminhou projeto à Câmara para auto-
rização de novo programa de parcelamento incentivado

atualizados monetariamente, 
haverá um rápido ingresso de 
recursos aos cofres do Mu-
nicípio, o que compensaria a 
eventual renúncia de receita, 
conforme demonstrado no 
impacto orçamentário anexo”, 
conclui o documento.

Divulgação

Covid 
A equipe de profissionais da área da saúde, liderados pelo 

secretário Aldenis Borim (foto), que traçou medidas restritivas 
para frear o avanço da covid-19, continua animada com os 
dados apresentados pelo lockdown, imposto recentemente 
em Rio Preto. Os dados foram positivos, diz a assessoria da 
pasta, porque o número de infectados está caindo e o índice 
de transmissibilidade também. De acordo com a avaliação da 
pasta, ainda tem que aguardar mais um pouco para cair a taxa 
de ocupação nas UTIs e também o número de mortes. Já está 
comprovado que o distanciamento social é protocolo essencial 
para barrar a propagação do vírus. Na maioria dos casos, pega 
covid quem quer!

Tiroteio
Um tiroteio danado nas 

redes sociais e o assunto não 
poderia ser outro: a covid-19 e 
a vacina tão esperada que faz 
com que as pessoas sintam 
um verdadeiro alívio. Quem já 
tomou a segunda dose, então, 
dá pulos de alegria. A ciência 
está vencendo o negacionis-
mo, mostrando que o melhor 
caminho a seguir é a ciência, 
sem remédios miraculosos, 
que além de não serem apro-
priados ainda faz mal à saúde. 
Só falta vacina para todos!

Vislumbrada
Enquanto boa parte da população do Rio sofre por falta de 

moradia decente, saneamento básico, falta de transporte de 
qualidade e ainda convive com os tiroteios nos morros, políticos 
enricam a olho nu. Monique Medeiros (foto), mãe de Henry 
Borel, com o aval do vereador Jairinho, deixou o emprego de 
professora para trabalhar no Tribunal de Contas do Município 
do Rio. Estava lotada no gabinete do conselheiro Luiz Antônio 
Guaraná, com salário de R$ 12 mil mensais. Já foi exonerada! 
Ficou vislumbrada com a elevação do padrão de vida, por isso fez 
vista grossa e deixou o namorado espancar a criança até o golpe 
fatal. Aliás, existe uma relação espúria envolvendo políticos com 
órgãos públicos no Rio, que precisa ser investigada.

Influência
A delegada Bárbara Lomba 

Bueno, que iniciou as investi-
gações do assassinato do pas-
tor Anderson do Carmo, então 
marido da deputada Flordelis 
(PSD-RJ), declarou ontem 
que a parlamentar exercia 
influência sobre os envolvidos 
no crime, ocorrido em 2019. 
As pessoas, diz ela, eram in-
fluenciadas por Flordelis. “Isso 
ficou comprovado, que elas 
estavam sob influência dela”, 
relatou. Se não cassar logo, 
acaba o mandato.

Educada
O presidente nacional do 

Cidadania, Roberto Freire, 
pediu, educadamente, para 
o senador Jorge Kajuru se 
retirar da sigla. A discórdia 
foi gerada devido a gravação 
divulgada pelo senador con-
versando com o presidente 
Jair Bolsonaro sobre a CPI, 
que vai investigar o desempe-
nho do governo no combate 
à covid-19. Freire diz que 
Kajuru foi “subserviente” para 
direcionar os trabalhos. “Foi 
a gota d´água”, disse Freire.

Berço esplendido 
O presidente do Conselho 

de Ética, Paulo Pauléra (PP), 
informou que os membros 
se reúnem sexta-feira para 
analisar a representação, que 
pede punição de João Paulo 
Rillo (PSOL), por ter chamado 
alguns pares de “canalhas”. O 
grupo votou contra a criação 
do Conselho de Gênero Se-
xual, defendido pelo psolista. 
Júlio Donizete (PSD) lidera o 
trio que pede a punição do ve-
reador. O psolista pode dormir 
em berço esplendido…

Abrigo
O senador Jorge Kajuru 

não vai ficar desabrigado por 
falta de partido. A presidente 
nacional do Podemos, deputa-
da Renata Abreu, escancarou 
a porta da sigla para ele se 
filiar. Kajuru tem o apoio do 
senador paranaense Álvaro 
Dias, que também é do Pode-
mos. Kajuru, mesmo não se 
envolvendo com corrupção e 
muito menos com lavagem de 
dinheiro, porém, é o que mais 
tem processo no STF, nove, 
por crimes contra a honra.

Alto padrão
Dr. Jairinho, acusado de 

matar o enteado Henry Borel, 
de 4 anos, mora na Barra da 
Tijuca, bairro nobre no Rio de 
Janeiro. Como vereador rece-
be R$ 18.991,68 por mês, 
portanto, não dá para morar 
em um condomínio de luxo. 
De duas, uma: ou o vereador 
fazia “rachadinhas”, aboca-
nhando parte dos salários 
dos assessores ou pegava 
propina por fora. Jairinho foi 
líder do então governo Marce-
lo Crivella (REP), na Câmara.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Base governista rejeita pedido para 
convocação de secretária

Integrantes da base alia-
da do prefeito Edinho Araujo 
(MDB) impediram a convoca-
ção da secretária de Educação, 
Fabiana Zanqueta, para prestar 
esclarecimentos sobre a vaci-
nação dos professores munici-
pais da Educação Especial da 
primeira etapa de imunização 
dos profissionais da educação 
divulgada pelo Estado de São 
Paulo.

Presidente da Comissão 
Permanente de Educação, o 
vereador Bruno Moura (PSDB) 
se limitou a informar que a 
administração municipal está 
em contato com o governo do 

estado para esclarecer sobre a 
vacinação dos profissionais, e 
que Fabiana havia explicado a 
situação em “live” (transmissão 
ao vivo na internet) que teria 
participado com o vereador 
Odélio Chaves (PP).

“Eu vou encaminhar contra 
a convocação da secretária até 
porque ontem eu acho que se 
alguém acompanhou ela deu 
explicação exata em uma live 
que ela fez com o vereador 
Odélio, mas a gente pode con-
vidar ela para dar explicações 
pela Comissão”, afirmou o 
parlamentar.

O vereador Odélio Chaves 
relatou que a secretaria de Edu-
cação estaria seguindo Informe 

Técnico do estado. “Eu tam-
bém vou encaminhar contra, 
porque diferentemente do que 
foi dito pelo vereador Rillo, ela 
não excluiu os professores da 
Educação Especializada, o que 
houve foi simplesmente uma 
divergência do Informe Técnico 
com a secretaria municipal de 
Educação, onde o estado não 
reconheceu o enquadramento 
desses professores”, relatou.

Rillo criticou a iniciativa 
dos parlamentares de toma-
rem decisões baseadas em 
transmissões na internet ou 
telefonemas. “Se ela fez uma 
live particular com um vereador 
o problema é dela, esse não é 
um fórum institucional, temos 

que começar a perceber onde 
a gente está, uma live que eu 
faço nas minhas redes não é ofi-
cial, existe uma Câmara, existe 
regras, esse aqui é um poder 
constituído”, afirmou.

Foram nove votos contrários 
a convocação dos vereadores 
Jorge Menezes (PSD), Julio 
Donizete (PSD), Karina Caroline 
(Republicanos), Odélio Chaves, 
Paulo Pauléra (PP), Rossini Diniz 
(PL), Bruno Moura, Celso Peixão 
(MDB) e Claudia de Giuli (MDB). 
O votos favoráveis foram dos 
vereadores Jean Charles (MDB), 
Robson Ricci (Republicanos), 
Renato Pupo (PSDB) e Rillo, os 
demais no momento da votação 
não responderam.

Thiago PASSOS

Educação vai vacinar 
professores do NAEE

A secretária de Educação 
de Rio Preto, Fabiana Zanque-
ta, recuou e decidiu vacinar 
os profissionais que atuam 
no Núcleo de Atendimento 
Educacional Especializado 
(NAEE) e que ficaram de fora 
da vacinação dos profissionais 
da educação iniciada no último 
sábado. A pasta alega que 
recebeu resposta oficial do 
governo do estado autorizando 
a vacinação.

“No final da tarde desta 
terça-feira, dia 13, resposta 
oficial do Governo do Estado 
com relação a vacinação para 
os professores que atuam na 
educação especializada. De 
acordo com o Estado os profes-
sores do ensino especializado 
que tem mais de 47 anos 
e que atuam nas unidades 
escolares poderão receber as 
doses da vacina nesta primeira 
etapa”, diz o comunicado da 
secretaria.

A pasta agendou a vaci-
nação para esta quarta-feira 
na Swift. “Diante deste posi-
cionamento a Secretaria de 
Educação de Rio Preto solicita 

aos gestores que autorizem a 
vacinação destes profissionais 
para que eles possam ser vaci-
nados já nesta quarta-feira, dia 
14, no Complexo de Educação 
e Cultura da Swift, das 8h às 
17h”, conclui o comunicado.

“A orientação da secretaria 
é que todos os educadores 
que estão em sala de aula 
devem ser vacinados, inclusive 
os profissionais que atuam no 
ambiente escolar, dentre eles, 
inspetores, merendeiros, fun-
cionários de limpeza, dentre 
outros”, diz a assessoria de 
imprensa da pasta.

Thiago PASSOS

RECUO
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Infantaria do Exército 
realiza limpeza em órgãos 

públicos de Rio Preto
Na manhã desta terça-feira 

(13), o 37° Batalhão de In-
fantaria do Exército, sediado 
em Lins, deu início à limpeza 
de quatro órgãos públicos de 
Rio Preto.

O primeiro local foi a UBS 
do bairro Solo Sagrado, poste-
riormente eles foram à UBS do 
Vetorazzo e a tarde vão saniti-
zar a Rodoviária e o Aeroporto.

Segundo informações do 
Tenente Coronel De Assis, co-
mandante do Batalhão, essa 
desinfecção atende um pedido 
da Prefeitura de Rio Preto. 
“Nós estamos aqui em Rio Pre-
to para realizar a desinfecção 
em locais de grande circulação 
de pessoas, atendendo a uma 
solicitação da prefeitura muni-
cipal. Essas desinfecções inte-
gram a operação Covid-19 do 
Ministério da Defesa, instituída 
em março do ano passado”, 
comenta o Comandante.

Em relação aos cuidados 
que se deve ter durante a apli-
cação do produto, o Coman-
dante tranquiliza explicando 

que não há necessidade de 
interdição do local.  “A popula-
ção pode ficar tranquila, porque 
os militares estão devidamente 
trajados, são capacitados, 
já estão realizando esse tipo 
de ação há um bom tempo e 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

DESINFECÇÃO CPP

Agentes acham dois 
celulares com detentos

Durante a manhã desta 
segunda-feira (12) por volta 
das 10h, agentes peniten-
ciários apreenderam dois 
celulares no Centro de Pro-
gressão Penitenciária (CPP). 

Um celular da marca 
Motorola foi encontrado no 
bolso de um detento de 32 
anos durante a vistoria do 
retorno dos sentenciados 
para o alojamento. Junto 

com o celular também foi 
apreendido um fone de 
ouvido. 

Ainda na inspeção foi 
encontrado no lado externo 
da cela de um detento de 
30 anos um segundo celular 
de marca Blu, com fone de 
ouvido.  

Ao ser questionado o 
sentenciado confessou que 
o aparelho é de sua proprie-
dade. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

durante a desinfecção não há 
necessidade de interdição do 
local. As pessoas que assim 
desejarem podem se ausentar 
da posição e retornar logo em 
seguida. Nós sugerimos que 
esse tempo de maturação do 

produto seja de em torno de 
20 minutos”.

A solução usada para a 
sanitização é feita com uma 
solução de cloro, hipoclorito 
de sódio, álcool 70% e no final 
água e sabão.

Caso será investigado pela DDM por se tratar de vioência doméstica

Agentes do CPP encontraram dos celulares em revista

Arquivo DHOJE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Pedreiro bate na mãe de manhã, na 
esposa à noite e acaba preso

Os envolvidos 
foram levados 

para a delegacia 
onde o acusado 

teve a prisão 
preventiva 
decretada

A polícia de Rio Preto 
prendeu na tarde desse 
domingo (11), um pedreiro 
que teria agredido a mãe 
de 90 anos e a esposa 
de 58 anos. As agressões 
ocorreram em momen-
tos diferentes. A primeira 
delas foi pela manhã. A 
polícia foi acionada porque 
o pedreiro, de 51 anos, es-
tava agredindo a mãe dele.

A mulher reconheceu 
que são comuns as atitu-
des violentas do filho, que 
ele com frequência fica 
agressivo, quebra objetos 
da casa e a ofende, mas 

disse que não queria pres-
tar queixa porque não que-
ria que o filho fosse preso.

Horas depois, no pe-
ríodo da tarde, o homem 
voltou a cometer violência 
doméstica, dessa vez agre-
dindo a companheira dele, 
de 53 anos, que acionou 
a polícia e prestou queixa. 

Ela apresentava vários fe-
rimentos na barriga e nas 
costas.

A mulher disse à polícia 
que o agressor tinha inge-
rido bebida alcoólica, e que 
não sabia se também es-
tava sob o efeito de algum 
entorpecente. E confirmou 
que estava no local durante 
o período da manhã e pre-
senciou as agressões que 
ele cometeu contra a mãe.

Os envolvidos foram 
levados para a delegacia 
onde o acusado teve a pri-
são preventiva decretada.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Oficiais do Exército de Lins durante desinfecção em UBS de Rio Preto

Andressa ZAFALON

SIZENANDO PEREIRA DA SILVA – 
Falecido aos 73 anos de idade, natural de 
São Paulo/SP, era viúvo. Deixou seus fi lhos 
Sandro, Eduardo, Luciano. Seu sepultamento 
deu-se no dia 13/04/2021 às 11:00. Saindo 
seu féretro do velório direto para o cemitério 
Municipal de Palestina.      

VANIA LUCIA ROZIM MANFRENATO 
– Falecida aos 62 anos de idade, natural 
de Potirendaba/SP, era casada com José 
Rober to Manfrenato. Deixou seus filhos 
Henrique, Leandro, Guilherme. Seu sepulta-
mento deu-se no dia 13/04/2021 às 11:00. 
Saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.          

MATHEUS RODRIGUES CARDOSO – 
Falecido aos 4 anos de idade, natural de 
São José do Rio Preto/SP, era solteiro. Seu 
sepultamento deu-se no dia 13/04/2021 às 
09:00. Saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério São João Batista.   

IZALTINA MEGEGUIN MARIN – Falecida 
aos 99 anos de idade, natural de Araras/
SP, era viúva. Deixou seus fi lhos Alcides, 
Aparecida (falecida), Luiz. Seu sepultamento 
deu-se no dia 27/03/2021 às 17:00. Saindo 
seu féretro do velório Domicílio para o Enge-
nheiro Schmidt.    

  FALECIMENTOS

MÃO LEVE

Aposentado tira um cochilo 
e diz ter R$ 4 mil furtados

Um aposentado de 88 anos 
teve R$4 mil furtados do bolso 
de sua calça enquanto dormia 
na última segunda-feira (12) 
às 14h. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
ele teria deitado para tirar 
um cochilo depois do almoço 
com o dinheiro no bolso de 

sua calça e quando acordou 
o dinheiro não achou mais os 
R$ 4 mil. 

Para a polícia o aposentado 
disse suspeitar de duas pes-
soas que moravam no local 
onde ele dormiu e que após o 
ocorrido sumiram. 

O idoso se dirigiu para de-
legacia para registrar o boletim 
de ocorrência. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

DUAS OCORRÊNCIAS
PM apreende tijolo de cocaína, mais de 

R$ 4,9 mil e porções de maconha
Policiais militares apreen-

deram ao longo desta segun-
da-feira (12) 74 porções de 
maconha e 27 porções de 
cocaína em Rio Preto. 

Durante o patrulhamento 
às 10h30 policiais militares 
observaram uma movimentação 
suspeita de três pessoas, uma 
delas estava em uma moto. Ao 
se aproximarem do grupo o mo-
tociclista fugiu do local permi-
tindo que apenas um ajudante 
geral de 26 anos e uma jovem 
de 20 anos fossem abordados. 

Durante a revista pessoal 
foram encontradas duas porções 
de maconha com a jovem, que 
segundo o ajudante ela estaria 
comercializando a droga e ele 
esperava a sua vez de comprar. 

Questionada sobre o fato a 
jovem confessou o tráfico. 

Em uma busca pelo local 
foram encontradas mais duas 
sacolas com 72 porções identi-
ficas aos que foram apreendidos 
com a acusada. 

Os envolvidos foram levados 
para a delegacia onde o aju-
dante foi liberado e a mulher foi 
presa por porte de drogas em 

flagrante. 
TIJOLO - Ao longo da noite 

uma segunda viatura da Polícia 
Militar estava em patrulhamen-
to no Conjunto Habitacional 
São Deocleciano quando um 
ajudante geral de 40 anos, que 
estava sentado em frente a uma 
residência, correu para dentro 
da casa ao notar a presença da 
polícia. 

Durante a abordagem foram 
encontradas no bolso do acu-
sado dez porções de cocaína, 
R$465 e um celular. Dentro de 
sua carteira foi identificado um 
papel com anotações de nomes 

e valores. 
Os policiais foram levados a 

um novo local após o ajudante 
confessar guardar mais drogas 
em sua casa. Durante a busca 
no apartamento foram apreendi-
dos meio tijolo de cocaína, mais 
16 porções do entorpecente, 
R$4.550 e itens para embalar 
a droga. 

Na delegacia o acusado 
negou ser dono das drogas e 
informou não ter permitido a 
entrada dos policiais em sua 
casa.  Ele foi preso por tráfico 
de drogas em flagrante. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

VILA TONINHO

Estudante leva tiro em 
tentativa de homicídio 
Após ser alvo de tiros 

um estudante de 18 anos 
foi levado para a UPA da 
Vila Toninho na noite desta 
segunda-feira (12) por volta 
das 21h. 

Policiais militares foram 
acionados e encaminhados 
para a Unidade de Pronto 
Atendimento onde ouviram 
a vítima. 

Segundo o depoimento 
do estudante, ele estava em 
frente ao apartamento de 
seu amigo junto com outras 

pessoas quando uma moto 
com dois desconhecidos 
passou pelo local, sendo que 
o garupa desceu e disparou 
dois tiros em sua direção.  

Ele foi atingido apenas por 
um dos tiros na região de seu 
abdômen. 

Após o depoimento os 
policiais se dirigiram para 
o local dos fatos onde não 
encontraram vestígios de 
sangue ou projetil do revól-
ver, sendo a área liberada 
para circulação. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

CRIME

Família procura homem com alzheimer 
desaparecido desde segunda-feira

Osvaldo Ribeiro, de 76 
anos, morador do bairro El-
dorado e diagnosticado com 
alzheimer, está desaparecido 
desde a manhã desta segun-
da-feira (12).

De acordo com informações 
dos amigos e familiares, ele 
teria saído de casa para ficar 
na calçada e quando a família 
se deu conta ele já não estava 
mais lá.

A procura por Osvaldo co-
meçou imediatamente e os 
familiares e amigos já entra-

ram em contato com todos os 
órgãos públicos, como Upas, 
polícia, bombeiros e hospitais, 
mas  até o momento não têm 
nenhuma notícia.

Se alguém tiver alguma 
informação  pode entrar em 
contato pelos telefones: 
(17)99124-8478 / 99172-
1025 / 99190-6610.

Andressa ZAFALON

Osvaldo Ribeiro 
está desaprecido 
desde segunda-
-feira

Arquivo PESSOAL
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Confesso que quando surgiu este maldito vírus, que foi deno-
minado de “novo”, parecia ser um simples adjetivo. Com o passar 
do tempo, percebi que não era nem uma simples composição de 
palavras nem muito menos um exagero. O coronavírus realmente 
é novo em tudo, principalmente em seu comportamento extrema-
mente imprevisível e em tantos desmembramentos sem lógica. 

No início da pandemia era uma doença que parecia ter pre-
ferência por pessoas com idade avançada e que dificilmente 
acometeria os praticantes regulares de atividade física. Nos dias 
atuais, temos visto adultos jovens, adolescentes e até bebês 
morrendo. E, além disso tudo, esportistas como fisiculturistas 
estão sucumbindo a voracidade desta virose.

Podemos padronizar ou uniformizar algo em relação a esta 
virose? Muito difícil até o presente momento. E não faltam rela-
tos e casos para ilustrar que o entendimento médico acerca da 
Covid-19 assemelha-se a uma caminhada em areia movediça -a 
gente caminha, cai, levanta, tropeça, tenta caminhar de novo, 
os pés afundam... 

Muitas vezes nos surpreendemos com casos de pessoas 
contaminadas que estão evoluindo bem até certo momento, de 
repente, o quadro clínico muda bruscamente e tudo começa a 
caminhar para um agravamento significativo, podendo resultar 
em falência múltipla de órgãos.

Na verdade, podemos inferir que nosso organismo “luta” 
com todas as forças, em conjunto com as medidas de suporte 
implementadas pelos médicos, sendo que poderemos ganhar ou 
perder esta árdua batalha contra a Covid-19. 

Os últimos dias do mês de março pareciam apontar para um 
horizonte promissor, visto que o cantor Agnaldo Timóteo e o ator 
Paulo Gustavo davam sinais de nítida melhora, com perspectivas 
de estabilização completa da inflamação e infecção causadas 
pelo coronavírus.

No caso de Agnaldo Timóteo, temos o registro da entrevista de 
seu sobrinho Timotinho naqueles últimos dias de março, afirman-
do: “Ele está bem, tomou café da manhã e almoçou há pouco. 
Ele está melhorando, claro que tem complicações por causa da 
idade, mais o AVC que ele teve tempos atrás. Mas está tudo sob 
controle, nem está intubado, nem em estado grave.” Além deste 
importante registro, Agnaldo Timóteo foi vacinado com as duas 
doses necessárias.

Como todos já sabemos, Agnaldo Timóteo faleceu recentemen-
te, mesmo com todo este histórico de vacinação e de um período 
favorável em sua evolução clínica. Diante disto, começarmos a 
debater o porquê então desta mudança, o porquê deste agrava-
mento progressivo. 

Quem já teve algum parente internado em terapia intensiva 
sabe o quão difícil é receber a notícia de uma melhora do quadro 
clínico e, dias depois, ser surpreendido com a dura notícia do 
falecimento de seu ente querido.

Podemos considerar algumas hipóteses para a mudança de 
rumo na evolução clínica de Agnaldo Timóteo. Primeiramente, a 
idade mais avançada e o histórico de AVC podem ser fatores que 
dificultam uma recuperação mais rápida, mas discute-se muito se 
estes fatores seriam suficientes para tal desfecho desfavorável. 

Muitos estudos demonstram que algumas pessoas podem 
ter certa propensão genética, talvez uma maior fragilidade or-
gânica diante dos insultos causados pela ação inflamatória do 
coronavírus.

Também devemos destacar o estilo de vida de uma pessoa ao 
longo de décadas -se foi fumante, como era normalmente seu 
padrão de alimentação, se tinha o hábito de praticar atividade 
física e como lidava com a saga diária do estresse. Até fatores 
climáticos e a influência da poluição atmosférica podem ser 
determinantes em ter mais ou menos saúde ao longo da vida.

O fato é que, no momento agudo, como no caso do ataque 
inflamatório do coronavírus, precisamos ter um “estoque” con-
siderável de fatores de defesa e imunidade; não basta apenas 
aparentar ser saudável ou mesmo já ter sido vacinado.

O ator Paulo Gustavo, por sua vez, vem enfrentando uma ás-
pera batalha e vem resistindo bravamente ao ataque inflamatório 
do coronavírus, principalmente em relação os pulmões. Naqueles 
últimos dias de março, Thales, marido de Paulo Gustavo, declarou 
que “os pulmões estão respondendo bem ao respirador”. 

O que sabemos, nos dias atuais, é que a condição pulmonar 
de Paulo Gustavo piorou e um sistema artificial chamado ECMO foi 
instalado no corpo dele, para funcionar como um pulmão auxiliar.

Quando se instala um aparelho artificial como o ECMO dois 
fatores são essenciais. Primeiramente devemos entender que 
existe um prazo razoável para manutenção deste sistema artificial 
acoplado ao corpo, geralmente 15 a 20 dias.

Em segundo lugar, temos de considerar que, quando nosso 
sangue circula dentro deste sistema artificial, pode ocorrer forma-
ção de coágulos, o que exige a utilização de medicamentos para 
“afinar” o sangue -os anticoagulantes. O uso destes medicamentos 
pode causar hemorragias e necessidade de transfusões de san-
gue. Paulo Gustavo está necessitando de transfusões de sangue 
devido às hemorragias inerentes ao sistema pulmonar artificial.

A medicina ainda não tem controle sobre todas as façanhas 
do coronavírus. O que sabemos categoricamente é que ele pode 
causar uma tempestade inflamatória em órgãos vitais, como no 
caso dos pulmões, e ocasionar necessidade de intubação para 
melhor oxigenação. 

A partir do momento da intubação, não sabemos o que virá 
pela frente. É quase que completamente imprevisível, pois são 
muitos os fatores que podem influenciar esta evolução clínica.

Há cerca de 15 dias, Agnaldo Timóteo e Paulo Gustavo esta-
vam melhorando do quadro inflamatório da Covid-19. Há cerca 
de uma semana, Agnaldo faleceu e Paulo Gustavo apresentou 
piora clínica, necessitando de um sistema artificial pulmonar e 
transfusões de sangue.

As façanhas da Covid-19 continuam surpreendendo, precisa-
mos continuar atentos e vigilantes, mantendo todos os cuidados. 
Contra as façanhas da Covid-19, precisamos impor responsabi-
lidade. Que assim seja para que possamos superar tudo isso e, 
quem sabe um dia, conseguir compreender todas as facetas e 
façanhas de um vírus que mudou a história da humanidade.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Façanhas da Covid-19 não 
param: Agnaldo Timóteo e 
Paulo Gustavo explicam
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A DRS 15, que envolve Rio 
Preto e mais 101 cidades, está 
com 79 pacientes positivados 
para Covid-19 esperando por 
uma vaga de UTI. As variações 
vão de casos mais graves, como 
pacientes intubados, até casos 
mais leves, mas que também 
inspiram cuidados.

O DHoje teve acesso aos 
boletins da Central de Regu-
lação de Oferta de Serviços 
de Saúde, mais conhecido 
como CROSS, onde mostra o 
número atualizado às 6h desta 
terça-feira (13), de pacientes 
que aguardam por vagas de 
UTI Covid.

De acordo com o último 
boletim (13/04), são 79 pa-
cientes distribuídos pelos se-
guintes graus de necessidade: 
1 (vermelho), 41 (rosa), 22 
(amarelo), 15 (verde).

A gravidade é vermelho o 
mais urgente e verde o menos 
urgente. Nenhuma criança está 
na fila para UTI pediátrica neste 
momento.

Comparando com o boletim 
de segunda-feira (12), este nú-
mero já caiu. A DRS 15 estava, 
nesta data, com 83 pacientes 
na fila, ou seja 4 a mais do 
que esta terça-feira. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI em 
Rio Preto, desconsiderando 
a taxa da DRS, está em 93% 
atualmente.

A assessoria de imprensa 
do órgão informou, através de 
nota, que a Cross (Central de 

Região tem 79 
internados com Covid 

esperando vaga em UTI

Regulação e Oferta de Serviços 
de Saúde) já regulou 215,8 mil 
casos de COVID-19 em toda a 
pandemia, sendo cerca de 90 
mil deles somente em 2021 
devido ao impacto da segunda 
onda. Do total de solicitações, 
35% identificada como leitos 
de UTI.

Para efeito comparativo, a 
média de 1,5 mil solicitações 
por dia, registrada em março 
deste ano, foi 117% maior em 
comparação ao pico da primeira 
onda, em junho de 2020, quan-
do a média era de 690 pedidos 
diários.

Já na segunda semana de 
abril, a demanda média é de 
aproximadamente 1,4 mil pedi-
dos por dia, o que aponta para a 
tendência de queda na demanda 
hospitalar observada também 
no número de internados - na 
segunda quinzena de março, foi 
ultrapassada a marca de 31 mil 
pessoas hospitalizadas por dia, 
e hoje são 27,7 mil pessoas 
internadas.

A taxa de ocupação nesta 
segunda-feira (12) é de 85,5% 
nos leitos de Terapia Intensiva 
exclusivos essa doença em todo 
o estado, e chegou a ultrapassar 

92% no mês passado.
“A Central de Regulação 

estadual apoia na assistência e 
funciona 24 horas por dia como 
mediadora entre os serviços de 
origem. Seu papel não é criar 
leitos, mas auxiliar na identifi-
cação de uma vaga no hospital 
mais próximo e apto a cuidar do 
caso. Nenhuma negativa parte 
deste serviço, que é apenas 
intermediário. Cada solicitação 
e avaliação por médicos regu-
ladores, sendo crucial para uma 
atualização do quadro clínico, 
estabilização e deslocamento 
seguro do paciente”, diz a nota.

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

Região tem 79 pacientes com Covid esperando vaga em UTI
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EM 24 HORAS

Saúde confirma mais 235 casos de Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (13) mais 235 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
174 diagnosticados por exame 
PCR, 41 por TR sorológico e 20 
por TR antígeno. Os resultados 
divulgados variam entre os dias 
29/03 e 12/04. No total, a ci-
dade contabiliza 60.787 casos 
confirmados, com 3.999 em 
profissionais da saúde.

Também foram registradas 
mais sete mortes pela doença, 
sendo três só nesta terça-feira. 
Os outros óbitos ocorreram 
nos dias 03/04 (um óbito) e 
12/04 (três óbitos). Desde o 
início da pandemia são 1.718 
mortes, com a taxa de letali-
dade em 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021, são 
26.024 casos e 796 óbitos. O 
coeficiente de incidência é de 
13.195 casos para cada 100 
mil habitantes.

Nas últimas 24 horas, 66 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, totali-
zando 53.138 curados, número 
equivalente a 87,4% dos casos. 
O número de notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
é de 220.740, com 193.571 
testes realizados. Os exames 
coletados no inquérito sorológi-
co ainda não foram inseridos e 
deverão ser contabilizados após 
a conclusão do estudo.

Atualmente, o município 

conta com 875 pacientes in-
ternados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
com 429 na UTI e 446 na 
enfermaria, sendo que 519 são 
residentes de Rio Preto e 356 
de outras cidades da região. 
Com relação aos casos já con-
firmados de Covid-19, são 673 
internações, com 389 na UTI e 
284 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI em 
Rio Preto é de 93% e na região 
é de 91,3%.

Vinicius LIMA 

INÉDITO 

Hospital usa pulmão artificial em 
paciente de 48 anos em estado grave

Pela primeira vez, um hos-
pital da região está adotando 
a terapia baseada na oxigena-
ção por membrana extracorpó-
rea, conhecida por Ecmo (na 
sigla em inglês) em paciente 
em tratamento da Covid-19. 
O hospital Austa de Rio Preto 
está utilizando este equipa-
mento em um paciente de 
48 anos, morador da cidade, 
desde o último domingo (11).

A Ecmo, também chamada 
de pulmão artificial, ganhou 
destaque nas últimas sema-
nas por estar sendo utilizada 
no suporte ao ator Paulo 
Gustavo, internado em no Rio 
de Janeiro em decorrência de 
complicações da covid-19. O 
aparelho possibilita uma forma 
de respiração extracorpórea 
(fora do corpo), utilizada como 
recurso final quando aparelhos 
de ventilação mecânica, que 
atuam como respiradores 
artificiais, já não surtem mais 
efeito.

A máquina drena o sangue 
para fora do paciente através 
de cateteres, faz sua oxige-
nação com auxílio de uma 
membrana polimérica e o 
devolve para o doente. É um 
tratamento invasivo de supor-
te à vida que pode ajudar a 
manter o paciente até que seu 
pulmão se recupere.

“O tratamento permite 

manter o paciente oxigenado 
nos casos em que o pulmão 
já não é capaz de realizar 
a tarefa de oxigenação de 
maneira adequada, mesmo 
com o paciente intubado e 
recebendo oxigênio a 80%”, 
afirmou o cardiologista e dire-
tor presidente do Austa, Mário 
Jabur Filho.

Ele ressalta, no entanto, que 
o uso da Ecmo deve ser avaliado 
com bastante critério pela equi-
pe multiprofissional. “Não são 
todos os pacientes que podem 
ter este recurso. Nós devemos 

Da REPORTAGEM 

avaliar uma série de aspectos 
clínicos e particulares do pa-
ciente, além de seu quadro 
de saúde, para decidirmos se 
usaremos a máquina de respira-
ção extracorpórea, ressaltando 
complicações hemorrágicas e 
trombóticas, pois o paciente 
precisa permanecer anticoagu-
lado”, explica o cardiologista, 
com larga experiência em Uni-
dade de Tratamento Intensivo.

Segundo o Austa, o pacien-
te que está utilizando a Ecmo 
foi internado na UTI em 23 de 
março. Até a manhã desta ter-

Divulgação

ça-feira (13), ele permanece 
internado na UTI.

No último fim de semana, 
o Austa realizou um curso in-
tensivo sobre a oxigenação por 
membrana extracorpórea com 
25 profissionais do hospital. 
Batizada de Sistema Sólis, a 
máquina foi desenvolvida pela 
empresa rio-pretense Braile 
Biomédica junto com o Ins-
tituto de Pesquisas Eldorado, 
de Campinas (SP), uma das 
unidades da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa e Inovação 
Industrial (Embrapii).

Equipe do Austa durante treinamento para uso do pulmão artificial
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Decreto n.º 3.370, de 09 de março de 2021.

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar na 
Lei Orçamentária Anual para exercício de 2.021, para os fi ns 
que especifi ca.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
pio de Cedral, Estado de São Paulo, usando de suas atribui-
ções legais, 

 DECRETA:

 Artigo 1.º - Fica aberto no orçamento vigente, 
um crédito adicional suplementar na importância de R$ 
123.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

020500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2019.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA-
LHISTAS   18.000,00

020600 - EDUCAÇÃO BASICA
12.361.0004.2027.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUN-
DAMENTAL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA  50.000,00

021000 - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15.452.0005.1053.0000 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLI-
CAS
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES   
   50.000,00

021200 - SANEAMENTO
17.512.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO DO SANEAMEN-
TO BÁSICO 
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA-
LHISTAS     5.000,00
TOTAL..........................................    
         R$ 123.000,00

 Artigo 2.º- O crédito aberto na forma do artigo ante-
rior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação: 

020500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0011.2019.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL   18.000,00

020600 - EDUCAÇÃO BASICA
12.361.0004.2027.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUN-
DAMENTAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
   50.000,00

021000 - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
15.452.0005.2041.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
   50.000,00

021200 SANEAMENTO
17.512.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO 
BÁSICO
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL        5.000,00
TOTAL...........................................    
          R$ 123.000,00

 Artigo 3.º- Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

 Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de março de 
2021; 90.º ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL - SP
AVISO DE SESSÃO

Pregão Presencial n.º 05/2021 - Registro de preços de fral-
das geriátricas. Fica designado o dia 15/04/2021 as 14h00m, 
a realização da sessão pública para abertura dos envelopes 
relativos às propostas. Geovan Carlos Grandizol - Pregoeiro.

954 pessoas são 
convocadas após deixarem 
de ir tomar segunda dose

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou nesta 
terça-feira (13) que 954 pes-
soas aptas para receber a se-
gunda dose da vacina contra 
Covid-19 não retornaram aos 
postos de vacinação. Desse 
grupo, 329 são trabalhadores 
da saúde, 599 idosos e 26 
idosos institucionalizados. 
No Brasil, o Ministério da 
Saúde estima que 1,5 milhão 
estejam com a segunda dose 
atrasada.

“A adesão da segunda 
dose tem sido muito boa. 
Estamos convocando os fal-
tosos para saber o motivo do 
atraso. Muitas vezes, essas 
pessoas mudaram de cida-
de, outras tiveram Covid-19 
e precisam esperar intervalo 
maior”, afirmou a gerente 
de imunização Michela Bar-
celos.

Para otimizar a utilização 
das vacinas, a Saúde realizou 
o cadastro para doses rema-
nescentes. Até o momento, 
181 idosos cadastrados fo-
ram vacinados. Outros 1.493 
já chegaram na faixa etária 
atual (67 anos) e estão sen-
do imunizados nos postos de 
vacinação da cidade. Já 36 
cadastrados foram retirados 
da lista por motivos diversos, 
como telefone errado ou 
confirmar presença e não 
comparecer.

Segundo o Vacinômetro, o 
município já aplicou 107.998 
doses, sendo 72.342 na 
primeira etapa e 35.656 na 
segunda. Nesta segunda-
-feira (12), a Saúde aplicou 

7.139 doses da vacina, sendo 
4.664 aplicadas nas unidades 
de saúde, 1.733 no Recinto 
de Exposições e 742 na Swift.

“Conseguimos vacinar 
esse número de pessoas e 
no final da tarde o movimento 
estava tranquilo, o que indica 
que conseguimos manter uma 
média de vacinação por dia. 
As doses para a vacinação de 
idosos têm sido enviadas na 
totalidade para a faixa etária, 
por isso não há necessidade 
de chegar com antecedência 
nos postos de vacinação com 
receio de faltar vacina”, co-
mentou Michela.

A Saúde também informou 
vai fechar provisoriamente 
o drive-thru para vacinação 
contra Covid-19 a partir desta 
quarta-feira (14). O motivo foi 
a baixa demanda registrada 
nesta terça-feira (13), com 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

VACINA EM RIO PRETO NA REPRESA

Prefeitura alerta para 
risco de esporotricose

A Vigilância Ambiental 
iniciou nesta terça-feira a 
instalação de placas infor-
mativas sobre presença do 
fungo Sporothrix, conhecido 
como esporotricose, que é 
uma micose que pode afetar 
animais e humanos e é clas-
sificado pelo Ministério da 
Saúde como zoonose.

De acordo com o órgão, a 
ação, de caráter educacional, 
tem como objetivo a preven-
ção e o controle da doença 
no local que mantém grande 
número de gatos. A iniciativa 
atende pedido de protetores 
de animais que desenvolvem 
trabalho voluntário no local, e 
que nos últimos anos foram 
responsáveis pela castração 
de mais de 300 animais, com 
o apoio do projeto Tampinha 
Que Salva, do Instituto Vira-
-Latas, que realiza a captura 
e o transporte dos animais 
até a Diretoria do Bem-Estar 
Animal onde são castrados.

Nos últimos anos, o cres-
cimento da quantidade de 
animais com esporotricose 
resultou na retirada de mo-
veis antigos, que teorica-
mente serviriam de abrigo 
aos animais, por tubos de 
cimento, visando ampliar a 
limpeza do local, que passou 

a ocorrer durante duas vezes 
na semana por funcionários 
do Parque da Represa.

A Vigilância Ambiental 
esclarece que a micose 
causada pelo fungo Sporo-
thrix pode infectar animais 
e seres humanos. O fungo 
é encontrado na natureza 
em ambientes com matéria 
orgânica em decomposi-
ção, como plantas, madeira 
e terra. “Os gatos são os 
animais domésticos mais 
sensíveis à Esporotricose. Na 
maioria das vezes, adquirem 
a doença durante brigas, 
que ocorrem no período de 
acasalamento. O animal 
contaminado transmite o 
fungo para o homem por 
meio de arranhões, mordidas 
ou contato com uma lesão”, 
diz nota encaminhada pela 
prefeitura.

Nos gatos, a doença co-
meça com o aparecimento 
de feridas, geralmente na 
face e nos membros, e de-
pois se espalha para todo o 
corpo. No homem, surgem 
lesões avermelhadas no 
local da contaminação, que 
progridem para outras áreas 
do corpo. Em caso de con-
tato com um animal doente 
e surgimento de  lesões, a 
indicação é procurar o ser-
viço de saúde mais próximo.

Thiago PASSOS 

cerca de 300 doses aplica-
das. O drive será retomado 
na quinta-feira (15), quando 
a vacinação de segunda dose 
de idosos de 69 a 71 anos 
deve ser iniciada. O Estado de 
São Paulo confirmou o envio 
de 10.590 doses da vacina 
Coronavac para a imunização 
dessa faixa etária.

A vacinação segue sendo 
realizada na Swift para pro-
fissionais da educação das 
8h às 17h e para idosos nas 
unidades de saúde e nos mi-
ni-drives (Caic, Cidade Jardim 
e Engenheiro Schmitt), das 8h 

às 17h.

Gripe - A vacinação contra 
gripe teve início nesta semana 
em Rio Preto. De acordo com 
a Saúde foram administradas 
3.627 doses no primeiro dia 
da campanha nos grupos prio-
ritários: gestantes, puérperas, 
crianças de seis meses e a 
menores de seis anos e traba-
lhadores da saúde. Esta etapa 
continua até o dia 10 de maio. 
Em Rio Preto, a vacinação 
contra a Influenza está sendo 
feita nas unidades de saúde, 
das 14h às 17h. Prefeitura alerta para risco de esporotricose

Divulgação

954 pessoas são convocadas após deixarem de ir tomar segunda dose
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Muitas vezes, essas pessoas mudaram de 
cidade, outras tiveram Covid-19 e precisam 

esperar intervalo maior

“
”
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Notas Explicativas: 1.Contexto Operacional: As operações da empre-
sa consistem em Holding de instituições não fi nanceiras, constituída em 
03.03.2016, não tendo praticado essa atividade até a presente data. 
2. Resumo das principais práticas contábeis: a) As demonstrações fi -
nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os CPCs. b) As receitas e 
despesas são contabilizadas pelo regime de competência. d) Quando 
aplicável o imposto de renda é calculado pelo Lucro Real à aliquota de 
15% mas adicional de 10% sobre o lucro que ultrapassar R$ 240.000, a 
contribuição social à aliquota de 9% sobre o lucro tributável. 3. Imobili-
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Relatório da Diretoria - Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em reais Demonstração do fl uxo de caixa - Método indireto  2020 2019

Senhores acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. sas as demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios encerrados em 31.12.2020 e 2019, acompanhada das notas
explicativas. Colocamos-nos à disposição de V. sas. para quaisquer esclarecimentos. São José do Rio Preto, SP, 05 de Abril de 2021. A Diretoria
Balanço patrimonial 2020 2019
Ativo 1.581.114 1.583.312
Circulante 92 2.290
Caixa e equivalente caixa 92 2.290
Não Circulane 1.581.022 1.581.022
Imobilizado 1.581.022 1.581.022
Passivo 1.581.114 1.583.312
Circulante 600 1.799
Fornecedores 600 600
Obrigações Sociais e Fiscais - 1.199
Patrimônio Líquido 1.580.514 1.581.513
Capital Social 2.269.195 2.269.195
(-) Capital à integralizar (193.292) (283.293)
Preuízos acumulados (495.389) (404.389)
Demonstração do resultado do exercício 2020 2019
Despesas administrativas 90.156 (203.558)
Despesas fi nanceiras 843 (727)
Resultado antes dos impostos 90.999 (204.285)
Prejuízo do Exercício 90.999 (204.285)

 Capital Social Prejuízos Acumulados Total
Saldo em 31.12.2018 1.780.902 (200.104) 1.580.798
(-) Integralização de capital 205.000 - 205.000
(-) Prejuízo do exercício - (204.285) (204.285)
Saldo em 31.12.2019 1.985.902 (404.389) 1.581.513
(+) Integralização de capital 90.000 - 90.000
(-) Prejuízo do exercício - (90.999) (90.999)
Saldo em 31.12.2020 2.075.902 (495.389) 1.580.514

Das Atividades Operacionais (92.198) (203.086)
Prejuízo do exercício (90.999) (204.285)
Aumento/(redução) dos passivos operacionais (1.199) 1.199
Das Atividades de Financiamento 90.000 205.000
Integralização de capital 90.000 205.000
Aumento/(redução) de caixa e equivalente (2.198) 1.914
No início do exercício 2.290 376
No fi nal do exercício 92 2.290
Variação de caixa e equivalente caixa (2.198) 1.914

Waldemar Verdi Junior - Presidente         Giuliano Finimundi Verdi - Diretor
Marcella Finimundi Verdi Zago - Diretora

Wilian Takahashi Baldan - Técnico Contabilidade CRC 1SP 242.715/O-4

zado: O imobilizado é composto por veículos de uso próprio, objeto de 
integralização de Capital Social pelos sócios. 4. Despesas Administra-
tivas: Compoem-se principalmente de despesas com Serviços Profi ssio-
nais de Pessoas Jurídicas num valor de R$ 85.671 em 2020. 5. Capital 
Social: O Capital social é de R$ 2.269.195,00 composto de 501.300 
ações ordinárias sem valor nominal.

Diretoria: Salim Furukawa Godoi - Diretor Superintendente

Aos diretores da Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Fi-
nanceiros - São José do Rio Preto - SP. Opinião: Examinamos as demons-
trações contábeis da Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Finan-
ceiros (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resul-
tados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de cai-
xa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nos-
sa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi -
nanceira da Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os fl uxos de 
caixa para o exercício fi ndo nesta data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir, intitulada ‘’Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações contábeis’’. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho 

Balanços patrimoniais/ATIVO Nota Explicativa 2020 2019
Circulante  8.353 8.272
Caixa e equivalentes de caixa  17 4
Aplicações Financeiras 4 5.561 4.414
Contas a receber 5 21 1.816
Bens destinados a venda 6 596 578
Direitos creditórios 7 1.397 1.419
Impostos a compensar  47 31
Dividendos a receber  7 7
Depósito judicial  675 -
Despesas antecipadas  7 -
Demais contas a receber  25 3
Não circulante  3.376 4.420
Contas a receber 5 - 304
Direitos creditórios 7 554 1.334
Participações em outras empresas 8 2.822 2.782
Total do ativo  11.729 12.692
Passivo e patrimônio líquido Nota Explicativa 2020 2019
Circulante  438 1.371
Impostos e contribuições a recolher  17 26
Valores a repassar 9 283 1.310
Adiantamentos de clientes  122 22
Demais contas a pagar  16 13
Não circulante  908 774
Provisões contingenciais 10 908 774
Patrimônio líquido  10.383 10.547
Capital social 11 6.339 6.339
Reserva de lucros  4.044 4.208
Total do passivo e patrimônio líquido  11.729 12.692

Demonstrações dos resultados em 31.12.2020 e 2019
Despesas operacionais Nota Explicativa 2020 2019
Despesas administrativas 12 (586) (1.146)
Resultado fi nanceiro 13 176 219
Resultado de equivalência patrimonial 8 42 6
Outras receitas/despesas operacionais, líquidas 14 204 130
Resultado operacional antes
 da tributação sobre lucro  (164) (791)
Imposto de renda 15 - -
Contribuição Social 15 - -
Resultado líquido do exercício  (164) (791)
Quantidade de ações  6.338.645 6.338.645
Resultado líquido por lote de mil ações - R$  (0,026) (0,125)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Resultado do exercício (164) (791)
Resultado de equivalência patrimonial - MEP (42) (6)
 (206) (797)
Aumento (redução) em ativos operacionais
Aplicações Financeiras (1.147) (2.096)
Contas a receber 2.099 3.737
Bens destinados a venda (18) 1.043
Direitos Creditórios 802 (89)
Impostos a compensar (16) (27)
Depósitos judiciais (675) 208
Despesas antecipadas (7) -
Demais contas a receber (22) -
 1.016 2.776
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Impostos e contribuições a recolher (9) (293)
Valores a repassar (1.027) (1.547)
Adiantamentos de clientes 100 -
Provisões contingenciais 134 (152)
Demais contas a pagar 3 10
 (799) (1.982)
Caixa líquido das atividades operacionais 11 (3)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 2 -
Caixa líquido das atividades de investimentos 2 -
Aumento/Diminuição líquido
 de caixa e equivalentes de caixa 13 (3)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 4 7
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período 17 4
Variação das contas caixa/
 bancos e equivalentes de caixa 13 (3)

 Reservas de Lucros
 Capital Reserva Reserva Prejuízos
 social legal estatutária acumulados Total
Em 31.12.2018 6.339 768 4.494 (263) 11.338
Resultado do exercício - - - (791) (791)
Em 31.12.2019 6.339 768 4.494 (1.054) 10.547
Resultado do exercício - - - (164) (164)
Em 31.12.2020 6.339 768 4.494 (1.218) 10.383

crédito. b) Caixa e equivalentes: Para fi ns da demonstração dos fl uxos 
de caixa, incluem, quando aplicável, caixa e conta-correntes em bancos. c) 
Aplicações fi nanceiras: Registrada ao custo de aquisição, acrescido 
dos rendimentos incorridos até a data do balanço e, quando aplicável, de-
duzido de provisão para desvalorização a valor de mercado. d) Títulos e 
valores mobiliários: Foram estabelecidos critérios de avaliação e classi-
fi cação contábil de títulos e valores mobiliários, introduzindo o conceito de 
marcação pelo valor de mercado e de classifi cação de acordo com a inten-
ção da administração em operar com determinados títulos e valores mobi-
liários. De acordo com esses critérios, os títulos e valores mobiliários são 
classifi cados e avaliados conforme abaixo: • Títulos para negociação; • Tí-
tulos disponíveis para venda; • Títulos mantidos até o vencimento. Os títu-
los do Banco Rodobens S.A. são classifi cados como negociação e avalia-
dos na data do balanço pelo seu valor de mercado. Os ajustes ao valor de 
mercado e títulos classifi cados para negociação são contabilizados em 
contrapartida à adequada conta de receita e despesa, na demonstração do 
resultado. e) Direitos creditórios: Os direitos creditórios estão apresen-
tados por seus valores efetivamente pagos. Eventuais variações são conta-
bilizadas como receita no momento em que os créditos são efetivamente 
recebidos. f) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A provi-
são é constituída com base no julgamento da administração, levando em 
consideração a análise dos devedores, o atraso no pagamento, o histórico 
de perdas e a recuperação de créditos. g) Imposto de renda e contribui-
ção social: A provisão e os créditos tributários de imposto de renda foram 
calculados à alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável e a contribuição social de 9%. h) Demais ativos e passivos: 
Registrados pelo regime de competência, inclusive, quando aplicável, atua-
lizados até a data do balanço. i) Segregação do circulante e longo 
prazo: Os valores realizáveis e exigíveis com os prazos inferiores a 360 
dias são classifi cados no circulante e aqueles com prazos superiores, no 
longo prazo. j) Provisões: As provisões são constituídas como resultado 
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja re-
querido para saldar a obrigação no futuro. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. k) Ajuste a 
valor presente de ativos e passivos: Quando aplicável, os ativos e pas-
sivos circulantes e não circulantes são ajustados pelo valor presente, le-
vando-se em consideração os fl uxos de caixa contratuais e a taxa de juros 
explícita e, em certos casos, implícita dos respectivos ativos e passivos, e 
se relevantes, esses juros são realocados nas linhas de despesas e recei-
tas fi nanceiras no resultado. l) Ativos e passivos contingentes: O reco-
nhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e pas-
sivas e obrigações legais são os seguintes: os ativos contingentes não são 
reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da Compa-
nhia possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou de-
cisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. Os ati-
vos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota ex-
plicativa quando aplicável. Já os passivos contingentes são reconhecidos 
contabilmente e divulgados levando em conta a opinião dos assessores ju-
rídicos da Companhia, a natureza das ações, a similaridade com processos 
anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras 
análises da Administração, sempre que as perdas forem avaliadas como 
prováveis, o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das 

obrigações, e quando os montantes envolvidos possam ser mensurados 
com sufi ciente segurança. Os passivos contingentes avaliados como per-
das possíveis são divulgados em notas explicativas às demonstrações con-
tábeis. Os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não re-
querem provisão e nem divulgação em nota explicativa. As obrigações le-
gais são sempre consideradas como exigíveis, independentemente de 
questionamentos. 4. Aplicações Financeiras: Estão representadas por 
aplicações em Certifi cados de Depósito Bancário (CDBs), com vencimento 
até dezembro de 2025, avaliadas pelo custo de aquisição acrescidos dos 
rendimentos incorridos até a data do balanço e, quando aplicável, deduzi-
do de provisão para desvalorização a valor de mercado.
5. Contas a Receber 2020 2019
MRV Engenharia e Participações S.A. - 1.416
Transurc Assoc. Empresas Transporte 
 Coletivo Urbano de Campinas - 400
Outros valores a receber 21 304
 21 2.120
Circulante 21 1.816
Não Circulante - 304
6. Bens Destinados a Venda: Saldo composto pelo valor de imóveis des-
tinados a venda, originários da recuperação de créditos obtidos anterior-
mente junto ao Itaú Unibanco S.A. 
7. Direitos Creditórios 2020 2019
Direitos créditórios 2.451 3.253
(-) Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa (500) (500)
 1.951 2.753
Circulante 1.397 1.419
Não Circulante 554 1.334
Composição da carteira: Referem-se a operações celebradas com diver-
sas instituições fi nanceiras no país, através de contratos de aquisição de di-
reitos creditórios oriundos de empréstimos e fi nanciamentos. Provisão 
para créditos de liquidações duvidosas: A recuperação de créditos bai-
xados para prejuízo é reconhecida como “Receita com operação de crédito” 
somente quando os recursos são efetivamente recebidos. 8. Investimen-
tos: Avaliados pelo método de equivalência patrimonial e ao custo, e dedu-
zidos de provisão para fazer face às eventuais perdas, quando aplicável.
   Resultado da
  Investimento participação e
  da da equivalência
 Participação controladora patrimonial
Rodobens Negócios 2020 2019 2020 2019 2020 2019
 Imobiliários S.A. 0,4512% 0,4512% 2.822 2.782 42 6
Total dos investimentos   2.822 2.782 42 6
9. Valores a Repassar 2020 2019
Credores diversos 283 -
Itaú Unibanco S.A. - 1.310
 283 1.310
10. Provisões Contingenciais: A Companhia é parte envolvida em ações 
judiciais cíveis. Com base na opinião dos consultores jurídicos, parte destas 
ações em curso apresentam status de provável perda em 31 de dezembro 
de 2020 no montante de R$ 908 (2019 - R$ 774). Os processos julgados 
como de possível perda pelos consultores jurídicos totalizam R$ 3.707 (2019 
- R$ 3.008). 11. Patrimônio Líquido: O capital social subscrito e integrali-
zado é de R$ 6.339, dividido em 6.338.645 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal. 12. Despesas Administrativas 2020 2019
Serviços de terceiros 286 732
Despesas tributárias 39 149
Despesas judiciais e cartorárias 54 386
Provisões (reversões de provisões) contingenciais 134 (152)
Perdas no recebimento de créditos 42 -
Outras despesas administrativas 31 31
 586 1.146

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31.12.2020 e 2019Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos resultados abrangentes 2020 2019
Resultado líquido do exercício (164) (791)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício (164) (791)

Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
CNPJ nº 07.385.848/0001-25

Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria ob-
tida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsa-
bilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A admi-
nistração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração preten-
da liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsa-
bilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contá-
beis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-

gurança, mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demons-
trações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi s-
sional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria afi m de planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o ob-
jetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

13. Resultado Financeiro 2020 2019
Receita Financeira
 Receita de aplicação fi nanceira 150 181
 Juros recebidos - 1
 Variação monetária ativa 27 81
Receita Financeira 177 263
Despesa Financeira
 Juros/Comissões/Despesas bancárias (1) (2)
 Juros pagos - (42)
Despesa Financeira (1) (44)
Resultado fi nanceiro 176 219
14. Outras Receitas/Despesas Operacionais, Líquidas
 2020 2019
Lucros com créditos adquiridos 204 550
Resultado da venda de imóveis - (420)
 204 130
15. Imposto de Renda e Contribuição Social - Reconciliação da 
despesa do imposto de renda e da contribuição social: A reconcilia-
ção entre a despesa de imposto de renda e de contribuição social está de-
monstrada a seguir:  2020  2019
 Imposto Contribuição Imposto Contribuição
Lucro (prejuízo) de renda social de renda social
 antes dos tributos (164) (164) (791) (791)
( + ) Adições
( - ) Compensações
Base de apuração (164) (164) (791) (791)
Alíquota máxima 25% 9% 25% 9%
Tributos sobre adições/ 
 exclusões permanentes - - - -
Tributos no resultado
 do exercício - - - -
16. Instrumentos Financeiros: A Companhia não contrata operações en-
volvendo derivativos ou qualquer outro risco ativo com fi ns de especulação. 
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possui qualquer operação 
com derivativos. 17. Seguros: A companhia não adota a política de contra-
tar seguros de diversas modalidades. 18. Benefícios a Empregados e 
Diretores: A Companhia não mantém planos de previdência privada ou 
qualquer plano de aposentadoria para seus funcionários e dirigentes, as-
sim como quaisquer benefícios pós-emprego ou ainda política de participa-
ção nos lucros e resultados. 19. Eventos Subsequentes: A administração 
considerou todos os fatos e eventos que ocorreram entre a data das de-
monstrações e a data da sua autorização para conclusão, não havendo 
eventos que requeiram ajustes em suas demonstrações contábeis.

Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relató-
rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contá-
beis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de au-
ditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audito-
ria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais de-
fi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nos-
sos trabalhos. Presidente Prudente, 31 de março de 2021. Approach Audi-
tores - Independentes S/S - CRC 2SP023119/O-0, Leandro Antonio Ma-
rini Pires - Sócio - Contador CRC 1SP185232/O-3.

Demonstrações contábeis - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de reais

Notas explicativas
1. Contexto Operacional: A Ilha Bela Companhia Securitizadora de Cré-
ditos Financeiros tem como objeto social a aquisição de créditos oriundos 
de operações de empréstimos, de fi nanciamentos e de arrendamento mer-
cantil contratados por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de in-
vestimentos, sociedade de crédito, fi nanciamento e investimentos, socie-
dades de créditos imobiliários, sociedades de arrendamento mercantil e 
companhias hipotecárias. 2. Apresentação das Demonstrações Con-
tábeis: As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Adminis-
tração da Companhia e foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, considerando os pronunciamentos, orientações e 
as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. 
As demonstrações contábeis da Companhia incluem, portanto, estimativas 
referentes à provisão para operações de crédito, provisões necessárias 
para passivos contingentes, entre outros. Os resultados reais podem apre-
sentar variação às estimativas utilizadas, devido às imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A Administração da Companhia monito-
ra e revisa as estimativas e suas premissas pelo menos anualmente. 3. Re-
sumo das Principais Práticas Contábeis: As demonstrações contá-
beis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições con-
tidas na Lei das Sociedades por Ações, Resoluções do Conselho Monetá-
rio Nacional e Normativos do Banco Central do Brasil aplicáveis à Compa-
nhia. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da 
Companhia compreendem as demonstrações contábeis preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societá-
ria brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Base de elaboração: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O 
custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
Companhia adotou as mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil 
introduzidas pelos pronunciamentos técnicos CPC. O resumo das principais 
políticas contábeis adotadas pela Companhia é como segue: a) Apuração 
do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de 
competência, sendo que as receitas com operações de créditos adquiridas 
são reconhecidas somente após recebimento integral do valor pago pelo 

Thiago Tagliaferro Lopes - Diretor Wilian Takahashi Baldan - Técnico CRC-SP-1SP 242.715/O-4



SOCIAL Jornal

CURSO II 

Alguns ex-presidentes da República já confirmaram participação 
como Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor, 
para conhecer a história da diplomacia brasileira desde o Império 
até hoje. No elenco de professores, incluem-se também Rubens 
Ricúpero e Celso Lafer.

SETOR DE EVENTOS II

Entre outros pontos, zeraram impostos federais por cinco anos. 
Pelas contas de técnicos, uma perda de R$ 100 bilhões em 
arrecadação no período. Acontece que o texto do projeto aprovado 
não abarca apenas eventos, mas também hotelaria, cinema, 
teatros e locais turísticos.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
14 de abril de 2021

CULTURA     

A ARLEC - Academia Rio-pretense de Letras e Cultura, realiza na 
noite de amanhã, quinta-feira, às 19 horas, uma palestra com o 
jornalista gaúcho, poeta desde os 9 anos, Carlos Thompson, sobre 
“Pauperização da linguagem em tempos de aldeia digital,” um 
evento online pelo Zoom. O link será liberado 30 minutos antes 
do início.

ABL  

Com a morte de Alfredo Bosi, 
ocorrida no fim de semana 
em São Paulo, já são três as 
vagas abertas na Academia 
Brasileira de Letras. No ano 
passado, já haviam morrido 
Murilo Mello Filho e Affonso 
Arinos de Mello Franco - e suas 
vagas não foram preenchidas 
por causa da pandemia. Quando 
as eleições voltarem a ocorrer 
na ABL, dá-se como certo que a 
primeira vaga será de Fernanda 
Montenegro, tida como uma 
eleição consensual.

QUEIXA-CRIME I 

Advogados da apresentadora Luciana Gimenez, da Rede TV!, 
protocolaram no STF uma queixa-crime contra o senador Jorge 
Kajuru (Cidadania-GO). A queixa foi motivada após uma entrevista 
em que Kajuru se referiu a Luciana como “mulher de programa”, 
“uma mulher desqualificada” e “mulher de interesse”, fazendo 
referência a relacionamentos anteriores da ex-modelo. A fala 
aconteceu em live com a youtuber Antônia Fontelle, em 25 de 
março. 

FATUROL

O setor de seguros arrecadou R$ 46,5 bilhões nos dois primeiros 
meses de 2021, quase R$ 1,8 bilhão (4%) a mais do que o 
arrecadado no mesmo período de 2020, de acordo com dados 
inéditos da Susep. Além é claro da Mapfre, gigante do setor, 
uma boa fatia desse bolo é degustada pela empresa rio-pretense 
Seguralta, dos irmãos Reinaldinho e Gustavo Zanon.

ESTADOS VÃO LEILOAR III

Também já foi publicado em dezembro o edital da concessão do 
Zoológico e do Jardim Botânico de São Paulo, localizados na Zona 
Sul da capital. O valor do contrato é de R$ 417,5 milhões e o 
investimento mínimo previsto, de R$ 263,8 milhões por 30 anos 
de concessão. 

NO AR

O bilionário Lirio Parisotto, ex-marido de Luiza Brunet, já havia 
vendido há algum tempo o jato que teve em sociedade com os rio-
pretenses Waldemar Verdi Jr e J.Hawila. Passara, a partir de então 
a voar em aviões de carreira, como um comum mortal. Só que 
surgiu a Covid e, com ela, os riscos de se voar em aviões lotados. 
Parisotto resolveu o problema: comprou um jato novamente.

CURSO I 

O rio-pretense Aloysio Nunes Ferreira Filho, ex-senador e ex 
chanceler, será um dos professores a ministrar aulas no I Curso de 
Diplomacia Brasileira que o CEBRI- Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais - inicia em maio, totalmente online.

NOVO MAKE-UP 

O Palácio do Planalto vai passar por uma nova reforma. 
O presidente Jair Bolsonaro já deu o ok. Alguns órgãos e 
assessorias serão transferidos para os anexos. E outros, como 
a AGU, deixam os anexos para ganhar salas localizadas mais 
perto do presidente. Hamilton Mourão permanece no Anexo II.

CASA NOVA  

Confirmando notícia publicada 
aqui, segundo informações do 
colunista Robson Bonin, da 
Revista Veja, o vice-governador 
do estado de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (DEM), acertou sua ida 
para o PSDB de João Dória. 
A filiação de Garcia ao PSDB 
revela sua tentativa de ser o 
sucessor do governador João 
Doria nas eleições de 2022.

QUEIXA-CRIME II 

Luciana acusa Kajuru por praticar crimes contra a sua honra em 
oito oportunidades - seis casos de injúria e dois de difamação. 
Pede a pena máxima pelos crimes - superior a quatro anos 
de prisão. Aliás, a executiva do Cidadania passou a tarde de 
segunda-feira, reunida virtualmente. E decidiu por unanimidade 
pedir ao senador Jorge Kajuru que saia do partido. Se Kajuru 
não deixar a legenda, será aberto um processo de expulsão. O 
nebuloso caso de sua conversa com Jair Bolsonaro, divulgada 
por ele próprio, entornou o caldo de vez. Diz um deputado do 
Cidadania: Kajuru deve acabar no Podemos.

SETOR DE EVENTOS I 

O Ministério da Economia trabalha pelo veto de um projeto 
classificado por técnicos da pasta como a nova “pauta-bomba” 
do Congresso. É um pacote de socorro ao setor de eventos, 
que fez intenso lobby entre os parlamentares sob alegação de 
prejuízos com a pandemia.Ocorre que, para a equipe de Guedes, 
os congressistas foram muito generosos. 

VISITA
Evanilda Amaral está de férias e com visita em casa. Sua mãe D. 
Hendi Luiza do Amaral, que mora em Bel’zonte, veio passar uns 
dias com ela.

ESTADOS VÃO LEILOAR IV

Em 60 dias serão publicados os editais de concessão do Ginásio 
do Ibirapuera, do lote de estradas do Litoral e de 22 aeroportos 
regionais divididos em dois blocos com Rio Preto carregando um 
deles e Ribeirão Preto o outro. “Também publicaremos o edital 
para conceder um conjunto de parques que inclui o Cantareira e 
o Horto Florestal de São Paulo”- diz Rodrigo Garcia, secretário de 
Governo e vice-governador de São Paulo.

CRAQUE

Filho de meu saudoso amigo Nagibinho Abudi, da sociedade 
mirassolense e de Heloisa Santana Abudi, do high de Barretos, 
que hoje reside em Londrina, o jovem londrinense Luiz Guilherme 
Fischer Abudi foi aceito na Universidade de Harvard, nos Estados 
Unidos, considerada a melhor do mundo. Ele também obteve 
aprovações nas renomadas Universidade Columbia e University 
of Pennsylvania, que pertencem à IVY League - grupo de 8 
universidades de excelência acadêmica do nordeste americano. 
Luís Guilherme ainda foi aceito pela UCLA, Berkeley, University of 
Chicago, Duke, Georgetown, Rice e Notre Dame. Ele era aluno da 
St. James Internacional School, em Londrina. Motivo de orgulho, 
sem dúvida.

URNAS II 

Duas chapas se apresentaram: a “União”, apoiada pela situação 
com Gracieti Affini, atual tesoureira, candidata à Presidência 
e Sinval Galvão, seu 1º vice. Ambos residentes da Agerip. A 
chapa tem o apoio de Candinha Azem, um nome emblemático 
e respeitado na entidade. A outra chapa, “Inovação”, ainda não 
apresentou os nomes de seu candidato à Presidência e à 1ª. 
vice-Presidência.

               ESTADOS VÃO LEILOAR II    

São Paulo tem o programa mais ambicioso de concessões e PPPs 
e é considerado por especialistas o mais atraente para grandes 
grupos. A joia da coroa do governo João Doria no momento é 
a concessão das linhas 8 e 9 da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) em bloco único. O edital prevê R$ 3,2 
bilhões de investimentos entre 2021 e 2028 e contrato de 30 
anos. 

URNAS I 

Estão marcadas para o dia 24 de abril, um sábado, as eleições da 
Agerip-Associação Geronto-Geriátrica de Rio Preto-que aliás está 
atravessando galhardamente a pandemia, pois apesar do número 
de idosos lá residentes, durante 1 ano e quatro meses, nunca teve 
ninguém que tivesse morrido vítima do Covid ou que tivesse testado 
positivo para essa doença.

AMPLIANDO

O restaurateur Kuky Bonadio, dono do El Toro e do Bocacci, que já 
tem em Olímpia um restaurante japonês, prepara-se para ampliar 
seus domínios. Depois eu conto. 

ESTADOS VÃO LEILOAR I

Com cofres vazios por causa da pandemia, governos aceleram 
agenda de privatizações, concessões e parcerias público-privadas 
em 2021. Em São Paulo, o governo vai conceder o Ginásio do 
Ibirapuera como parte de um programa de licitações, que inclui 
o Zoológico e o Jardim Botânico, além de parques, estradas e 
aeroportos. 

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

ARLEC

A ARLEC – Academia Rio-
pretense de Letras e Cultura, 
ainda tem cinco cadeiras vagas, 
mas segundo o presidente 
Alberto Gabriel Bianchi, as 
eleições só serão realizadas 
depo i s  de  t e rm inada  a 
pandemia. São elas: Cadeira 
18 (Letras) de Marco Siscar; 
Cadeira 24 (Cultura) de Nilce 
Lodi, Cadeira 25 (Letras) de 
Wilson Romano Calil e Cadeira 
35 (Letras) de Carlos Daghlian. 
A Cadeira 37, nunca teve 
patrono. 

ESTADOS VÃO LEILOAR V

O projeto de rodovias do litoral prevê 30 anos de contrato e R$ 
3 bilhões em investimentos, incluindo a duplicação de parte das 
estradas Mogi-Bertioga, Guarujá-Bertioga e Miracatu-Peruíbe. São, 
ao todo, 222 quilômetros.Já os aeroportos devem receber R$ 411 
milhões de investimento durante 30 anos de contrato. Cada um 
dos blocos é composto por 11 aeródromos. Ainda neste ano, o 
estado prevê publicar o edital do trem intercidades que promete 
ligar São Paulo a Campinas.

TURISMO RURAL I

Nesses tempos de isolamento, os hotéis-fazenda de nossa região 
estão, como diz a expressão popular, “lavando a égua”. Com a 
proibição do uso de muitas praias do litoral brasileiro, não são 
poucos os rio-pretenses que têm trocado as ondas do mar por um 
convívio familiar entre banhos de cachoeiras, passeios a cavalo, 
pescarias, caminhadas na mata e gastronomia típica.

TURISMO RURAL II 

Na próxima semana, tem o feriado de Tiradentes na quarta-feira, 
21 de abril e muita gente já está fazendo suas reservas. No 
entorno de Rio Preto, tem o Resort da Ilha, em Sales; a Fazenda 
Talhadão em Palestina e a Pousada Cachoeira do Talhadão, em 
Duplo Céu, entre os destaques. À noite, contemplar estrelas, 
ouvir boa música e bater papo à beira da piscina, não deixa de 
ser um ótimo programa. 

Respeitado advogado na área de Direito Administrativo 
eleitoral e empresarial, Dr. Marcelo Zola Peres ganha 

idade nova amanhã dia 15 de abril e recebe da coluna, o 
merecido destaque. Marcelo, além da atividade no direito, 

atua de forma voluntária como Presidente do Albergue 
Noturno “Protetor dos Pobres” em Rio Preto. Ele também 
foi candidato a vice-prefeito em Rio Preto pelo PRTB nas 

últimas eleições - o partido é o mesmo do vice-presidente 
da República, Hamilton Mourão - na chapa que tinha o mé-
dico Paulo Bassan como candidato a prefeito. Os prefeitu-
ráveis foram apoiados por ministros, deputados estaduais 
e federais, destacando a parlamentar Carla Zambelli,além 
do próprio vice presidente Mourão. Marcelo revelou-se um 
excelente comunicador e, a depender de grande parte de 
seus eleitores, precisa continuar em cena nos próximos 

capítulos. Vamos observar.

A-8

Comemora hoje 16 anos, a bonita Eduarda Lopes Anjo 
Sáes, filha de Fábio Roberto Rodrigues Sáes e Daniela 
Lopes Anjo. Ela é neta do jornalista João Roberto Sáes, 
meu colega na ARLEC e Sônia Sáes. Eduarda cursa o 2º 

colegial no Colégio São José.
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São José do Rio Preto, quarta-feira

14 de abril de 2021

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Centro Social Parque Estoril 
ENDEREÇO: Rua Olavo Guimarães Correa, nº 815 – Jardim Ouro Verde – São José do 
Rio Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                    DATA DE 
VALIDADE: 10/03/2023 
CNPJ: 60.004.900/0001-39                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 33 
Certifico que o Centro Social Parque Estoril está registrado no CMDCA, conforme 
publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021.                           
                                                                        
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

Revoga o certificado expedido em 08/04/2021 e torna este como válido:                                                                                        
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 

CNPJ nº 46.588.950/0001-80 
CERTIFICADO DE REGISTRO 

MANTENEDORA: Instituto Comboniano de São Judas Tadeu 
ENDEREÇO: Rua José Bonifácio, nº 1598 – Jardim Roseiral  – São José do Rio 
Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 15/03/2021                                                                     DATA DE 
VALIDADE: 15/03/2023 
CNPJ: 59.978.023/0001-18                                                                                                     
Nº DO REGISTRO: 015 
Certifico que o Instituto Comboniano de São Judas Tadeu está registrado no CMDCA, 
conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da 
Criança (ECA) e do Adolescente e Resolução nº 394/2016  do CMDCA.  
                                                        São José do Rio Preto, 07 de abril de 2021.                           
                                                                        
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

                  Presidente                                                            1º Secretário 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Instituição Educacional Casa da Criança 
ENDEREÇO: Avenida Mirassolândia, nº 1950 – Residencial Ana Célia – São José do 
Rio Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                    DATA DE 
VALIDADE: 10/03/2023 
CNPJ: 59.847.814/0001-09                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 59 
Certifico que a Instituição Educacional Casa da Criança está registrada no CMDCA, 
conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021.                           
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Associação Filantrópica Mamãe Idalina - AMAI 
ENDEREÇO: Rua Azaim Pinto Murta, nº 136 – Jardim Vitória Régia – São José do Rio 
Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                     DATA DE 
VALIDADE: 10/09/2021 
CNPJ: 03.470.261/0001-63                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 72  
Certifico que a Associação Filantrópica Mamãe Idalina - AMAI está registrada no CMDCA, 
conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021.                          
                                                                        

 
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
ENDEREÇO: Rua Doutor Raul Silva, nº 1863 – Nova Redentora – São José do Rio 
Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                     DATA DE 
VALIDADE: 10/09/2021 
CNPJ: 59.997.270/0001-61                                                                                                       
Nº DO REGISTRO: 81  
Certifico que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE está registrada no 
CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021.                           
                                                                        
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE 
ENDEREÇO: Rua Presciliano Pinto, nº 3300 – Santos Dumont – São José do Rio 
Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 15/03/2021                                                                     DATA DE 
VALIDADE: 15/03/2023 
CNPJ: 61.600.839/0031-70                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 64 
Certifico que o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE está registrado no CMDCA, 
conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021.                           
                                                                        
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Associação das Damas de Caridade 
ENDEREÇO: Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 350 – Vila Maceno – São José do Rio 
Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                    DATA DE 
VALIDADE: 10/03/2023 
CNPJ: 60.001.161/0001-21                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 03 
Certifico que a Associação das Damas de Caridade está registrada no CMDCA, conforme 
publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021.                          
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Instituto Educacional Francisco de Assis - IEFA 
ENDEREÇO: Rua Benedito Guagliardi, nº 291 – Romano Calil – São José do Rio 
Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                    DATA DE 
VALIDADE: 10/03/2023 
CNPJ: 05.468.904/0001-60                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 71 
Certifico que o Instituto Educacional Francisco de Assis - IEFA está registrado no CMDCA, 
conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021.                                                                           
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Associação Renascer 
ENDEREÇO: Avenida Amélia Cury Gabriel, nº 4701 – Jardim Soraia – São José do Rio 
Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                    DATA DE 
VALIDADE: 10/03/2023 
CNPJ: 71.744.007/0001-66                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 06 
Certifico que a Associação Renascer está registrada no CMDCA, conforme publicação no 
Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021.                          
                                                                        
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Associação dos Amigos da Criança Câncer ou Cardiopatia - AMICC 
ENDEREÇO: Rua Doutor Lino Braile, nº 355 – Jardim Francisco Fernandes – São 
José do Rio Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                    DATA DE 
VALIDADE: 10/03/2023 
CNPJ: 01.336.570/0001-10                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 16 
Certifico que a Associação dos Amigos da Criança Câncer ou Cardiopatia - AMICC está 
registrada no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do 
CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021  

 
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

Revoga o certificado expedido em 08/04/2021 e torna este como válido:           
                                                                              

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Associação Riopretense de Proteção do Menor - ARPROM 
ENDEREÇO: Rua Prudente de Morais, nº 3308 – Centro – São José do Rio Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                    DATA DE 
VALIDADE: 10/03/2023 
CNPJ: 60.003.548/0001-17                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 04 
Certifico que a ARPROM – Associação Riopretense de Promoção do Menor está registrada 
no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do 
Estatuto da Criança (ECA) e do Adolescente e Resolução nº 394/2016  do CMDCA. 
Certifico que a ARPROM – Associação Riopretense de Promoção do Menor está registrada 
no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do CMDCA, sendo 
escrito o Curso de Noções Administrativas. 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021  

 
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                  1º Secretário 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 
1 
ENDEREÇO: Rua José Polachini Sobrinho nº 575 – Vila Sinibaldi – São José do Rio 
Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                    DATA DE 
VALIDADE: 10/03/2023 
CNPJ: 46.588.950/0001-80                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 76 
Certifico que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 1 está 
registrado no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do 
CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021.                        
                                                                        
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 
2 
ENDEREÇO: Rua Maximiano Mendes, nº 154 – Vila Santa Cruz – São José do Rio 
Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                    DATA DE 
VALIDADE: 10/03/2023 
CNPJ: 46.588.950/0001-80                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 76 
Certifico que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 1 está 
registrado no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do 
CMDCA. 

 
                                                        São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021 
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: IRLENE A DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS ME
EMPENHOS 5125/21, 5041/21, 5192/21 E 5193/21
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar 
os serviços no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido impli-
cará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR-
TACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
EIRELI
EMPENHO 4180/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção 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
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
ATA/0200/21
CONTRATADA: IMPERIO DA LIMPEZA E DESCARTAVEIS 
EM GERAL EIRELI EPP
ATA/0641/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-



B-2 Jornal
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14 de abril de 2021

ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea c, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Itens 7.2 e 
7.3. Fica o representante legal da empresa supramenciona-
da NOTIFICADO para as certidões mencionadas nesta S. M. 
Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitató-
rio, estando a contratada sujeita à aplicação das penalida-
des contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHO 4173/21
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED 
HOSP S/A
EMPENHO 5059/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a en-
trega parcial do empenho supramencionado, DECIDO: 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 contratuais. Fica concedido o prazo até 13 de 
abril de 2021 para efetivação da entrega dos itens, e de 05 
dias úteis para apresentar defesa. A inércia e o não cumpri-
mento do contrato poderão implicar no agravo da penaliza-
ção. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA ME
EMPENHO 6257/21
CONTRATADA: CALUX COMERCIAL EIRELI EPP
EMPENHO 6538/21
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHOS 5939/21, 5942/21 e 6119/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, 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-
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.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 324/20; ATA n° 0950/20
Contratada: Inovamed Hospitalar Ltda
Fica alterado o preâmbulo da ATA supramencionada. SMS.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 254/20; ATA n° 0737/20
Contratada: Inovamed Hospitalar Ltda
Fica alterado o preâmbulo da ATA supramencionada. SMS.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 106/20; ATA n° 0432/20
Contratada: Inovamed Hospitalar Ltda
Fica alterado o preâmbulo da ATA supramencionada. SMS.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 17-19 – Contrato COC/0002/20
Contratada: Ellipse Projetos e Construções Eireli Epp
Nos termos da cláus.5ª, item 5.3, fi ca reajustado o saldo 
contratual apurado pela Se. Obras em aproximadamente 
3,135161%, correspondente ao índice do IPCA-IBGE, apura-
do no período de Out/19 a set/20, do contrato supramencio-
nado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 17-19 – Contrato COC/0002/20
Contratada: Ellipse Projetos e Construções Eireli Epp
Nos termos do art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 17-19 – Contrato COC/0002/20
Contratada: Ellipse Projetos e Construções Eireli Epp
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 13,63284619452%  e fi ca suprimido 
em aproximadamente 1,224858416959%, ambos do valor 
inicial do contrato supramencionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 46-18 – Contrato DIL/0002/19
Contratada: G.F. Carvalho Imoveis Ltda Me
Nos termos da cláus.3ª, item 3.3, fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
4,51734%, correspondente ao índice do IPCA-IBGE, apu-
rado no período de Jan/20 a Dez/20. Gab. Prefeito – José 
Roberto Moreira
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 09/20 – Contrato DIL/0011/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
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. SMEL – Fabio M. D. Marcondes
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 07/18 – Contrato DIL/0007/18
Contratada: J.M. Crespo Empreendimentos Imobiliários Ltda
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. Gab. Prefeito – José Roberto Moreira
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 38/21
Contratada: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto: Aquisição de 2.000 MASCARAS COM RESERVA-

TÓRIO O2 ADULTO, 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.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 38/21
CONTRATADA: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
OBJETO: Aquisição de 2.000 MASCARAS COM RESERVA-
TÓRIO O2 ADULTO, para o enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS” no município. Empenho 
n° 7338/21 - Valor: 36.720,00. Entrega Imediata- SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021
ATA Nº 0306/21
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de alvenaria para 
os cemitérios municipais – Valores Unitários - Item 02 - 
R$31,80; Item 05 – R$0,89- SMA – Adilson Vedroni -  Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021
ATA Nº 0307/21
CONTRATADA: JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de alvenaria para os 
cemitérios municipais – Valor Unitário - Item 01 - R$101,00 - 
SMA – Adilson Vedroni -  Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2020
ATA Nº 0308/21
CONTRATADA: RICARDO RUBIO EPP
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas para 
atender ações judiciais – Valor Unitário - Item 12 - R$0,2302 
- SMS -  Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021
ATA Nº 0309/21
CONTRATADA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos utilizados no aten-
dimento ao COVID 19 – Valor Unitário - Item 08 - R$24,980 
- SMS -  Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021
ATA Nº 0310/21
CONTRATADA: L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU-
LICOS E ELETRONICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos  – Valores 
Unitários - Item 03 - R$5,2500;- Item 05 - R$0,6300; - Item 
07 - R$4,0300; - Item 08 - R$1,9100; - Item 17 - R$1,3400; 
- Item 18 - R$1,3400; - Item 21 - R$3,7800; - Item 28 - 
R$14,1800; - Item 29 - R$5,6700; - Item 32 - R$0,6900; 
- Item 33 - R$0,9900; - Item 39 - R$3,0000; - Item 40 - 
R$21,6400; - Item 43 - R$2,3100; - Item 44 - R$1,0400; 
- Item 46 - R$2,1900; - Item 48 - R$4,9000; - Item 49 
- R$3,6900; - Item 52 - R$4,0300; - Item 55 - R$11,0000; 
- Item 56 - R$22,6100; - Item 59 - R$19,2500; - Item 60 - 
R$2,9900; - Item 63 - R$3,6500; - Item 64 - R$16,8200; 
- Item 65 - R$19,7000; - Item 67 - R$11,0400; - Item 69 
- R$10,8200; - Item 70 - R$8,2500; - Item 74 - R$3,1300; 
- Item 75 - R$0,6100; - Item 76 - R$4,1800; - Item 77 - 
R$1,2500; - Item 78 - R$2,0300; - Item 79 - R$17,0000; 
- Item 85 - R$0,6300; - Item 87 - R$26,0700; - Item 89 
- R$3,1300; - Item 94 - R$15,1800; - Item 95 - R$7,3100; 
- Item 96 - R$8,8100; - Item 99 - R$7,5200; - Item 102 - 
R$1,0000; - Item 103 - R$12,1900; - Item 106 - R$8,5800; 
- Item 112 - R$14,7800; - Item 115 - R$67,1500; - Item 118 - 
R$70,4000; - Item 121 - R$39,2400; - Item 122 - R$45,8100; 
- Item 123 - R$4,1800; - Item 124 - R$54,1000; - Item 125 
- R$0,4500; - Item 126 - R$2,8500; - Item 127 - R$14,7800; 
- Item 129 - R$2,3900; - Item 132 - R$0,2400; - Item 133 - 
R$0,2400  - SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes -  Prazo 
de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

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° 147/2021, PROCESSO 11.274/2021, objetivando 
a aquisição de notebook em atendimento a gerência de 
Educação Digital.  Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/04/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 148/2021, PROCESSO 11.275/2021, obje-
tivando o registro de preços para aquisição de uniformes 
escolares(bermudas) em atendimento aos alunos da rede 
municipal de ensino.  Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/04/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 156/2021, PROCESSO 11338/2021, objetivando 
o registro de preços para fornecimentos de marmitex em 
atendimento aos Centros de Atenção Psicossocial e CIAPS. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 28/04/2021, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 128/2021, PROCESSO 11.136/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de cabo de alumínio des-
tinado a ampliação e manutenção da iluminação pública de 

vias e praças. Secretaria Municipal de Obras. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 29/04/2021, 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
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 104/2021 – Processo 
1961/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de feno para o 
Zoológico Municipal. Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo. Sessão pública realizada on line com início dia 
05/04/2021, sendo adjudicados os itens a empresa declara-
da vencedora: ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO itens 1 e 
2. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes -.Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Katia Regina Penteado Case-
miro - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 74/2021 – Processo 
1743/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medica-
mentos e insumos padronizados na REMUME. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com 
início dia 24/03/2021, sendo adjudicados os itens as em-
presas declaradas vencedoras: AGLON COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA item 12; CIAMED DISTR DE 
MEDICAMENTOS LTDA item 22; CIRURUGICA OLIMPIO 
EIRELI item 6; COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA item 1; CONQUISTA DISTR DE MEDICAMENTOS E 
PRODITOS HOSPITALARES EIRELI item 8, CRISTÁLIA 
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA itens 21 
e 23, DROGAFONTE LTDA item 16; MEDSI DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS LTDA item 15; MERCK S/A item 
13; PORTAL LTDA item 10, PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 
itens 3, 4, 5, 14, 18, 20, QUALITY MEDICAL COMÉRCIO 
E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA item 2. Os 
itens 7, 25 e 26 foram desertos e os itens 9, 11, 17, 19, 24 e 
27 foram fracassados.  Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” –.Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 93/2021 – Processo 
1901/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de ventiladores 
pulmonares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 30/03/2021, sendo adjudica-
dos os itens as empresas declaradas vencedoras: PHILIPS 
MEDICAL SYSTEMS LTDA item 2 e VITAE TECNOLOGIA 
EM MEDICINA LTDA item 1. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”.  - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 63/2021 – Processo 
1644/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 18/03/2021, 
sendo adjudicados os itens as empresas declaradas vence-
doras: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
item 9; BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA 
itens 23, 24; CM HOSPITALAR S.A. itens 1, 2, 10, 16, 17, 
31, 32, 33; DAKFILM COMERCIAL LTDA item 11; INTER-
LAB – FARMACEUTICA LTDA itens 12, 13, 14, 25, 28, 30; 
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA  itens 18, 19; NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS EIRELI item 8; PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI itens 4, 5, 7 e PORTAL LTDA itens 
26, 29. Os itens 3, 6, 20, 21 e 22 foram desertos e os itens 
15 e 27 foram fracassados.  Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” –.Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 78/2021 – Processo 
1796/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 24/03/2021, 
sendo adjudicados os itens as empresas declaradas vence-
doras: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
itens 2, 4, 28, 32; CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 
EPP item 5; CM HOSPITALAR S.A. itens 9, 10; CRISTÁLIA 
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA item 22; 
INTERLAB – FARMACEUTICA LTDA itens 8, 13, 14, 15, 16, 
27, 30; PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI itens 11, 12, 29; PORTAL LTDA item 24 e 
SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA item 31. Os itens 
6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 e 33 foram desertos e os 
itens 1 3 foram fracassados.  Não houve manifestação 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 Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
ESCLARECIMENTO, RETIFICAÇÃO DO EDITAL E PROR-
ROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 143/2021 – Processo 
11266/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de luvas descartá-
veis para utilização nas unidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
Considerando o questionamento solicitado informamos a 
todos que foi retifi cado o Termo de referência do Anexo I do 
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edital da licitação em epígrafe, o edital está disponibilizado 
na nova versão no sistema “Portal de Compras” link “Edital 
Completo e Anexos” à disposição dos interessados. Fica 
redesignada a data de processamento do pregão da seguin-
te forma: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
30/04/2021, às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
22/2021 – PROCESSO Nº 1180/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliários. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
15/04/2021 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos. - 
Pregoeira.
AVISO 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 111/2021, Processo 
1999/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras e 
longarinas para a Secretaria Municipal de Saúde. 
Declaro improcedente as impugnações. Fica mantido para 
o dia 14/04/2021, às 08h30min para envio de propostas e 
abertura a partir das 08h32min. O inteiro teor encontra-se à 
disposição de todos os interessados, no “link edital completo 
e anexos” no Portal de Compras.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS CONTRATOS PERMIS-
SÃO/CONCESSÃO DE USO BOXES N.°s: 27, 30, 36, 37, 
39- COMÉRCIO ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 
2º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO 
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO - ESTAÇÃO RODO-
VIÁRIA
CONCORRÊNCIA Nº 04/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2019     
CONTRATO Nº 28/2019
PERMISSIONÁRIO: ENEAS ROCHA – ME
OBJETO: Permissão de Uso do Box nº 27, possuindo a área 
útil 38,13m²(T=20,09+M=18,04 (Trinta e oito metros e treze 
centímetros quadrados), com, com entrada e saída para 
área comum e pública, dotado de instalações para energia 
elétrica e telefone, destinado especialmente para Cabeleirei-
ro e manicure.
PRAZO DE SUSPENSÃO: 180 (Cento e oitenta) dias, 
retroagindo seus efeitos à 24/01/2021 e vigorando até 
23/07/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 78, inciso XIV, e Art. 79, § 5º, 
da Lei Federal nº 8.666/93.
São José do Rio Preto-SP, 01 de março de 2021.
2º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO 
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO - ESTAÇÃO RODO-
VIÁRIA
CONCORRÊNCIA Nº 06/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2019     
CONTRATO Nº 16/2019
PERMISSIONÁRIO:     IÇAO IMAMURA 00628238843
OBJETO: Permissão de Uso do Box nº 30, possuindo a área 
útil de 38,50m² (Trinta e oito metros e cinqüenta centímetros 
quadrados)( T=20,25+M=18,25), com entrada e saída para 
área comum e pública, dotado de instalações para energia 
elétrica e telefone, destinado especialmente para lanchone-
te.
PRAZO DE SUSPENSÃO: 180 (Cento e oitenta) dias, 
retroagindo seus efeitos à 24/01/2021 e vigorando até 
23/07/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 78, inciso XIV, e Art. 79, § 5º, 
da Lei Federal nº 8.666/93.
São José do Rio Preto-SP, 01 de março de 2021.
2º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO 
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO - ESTAÇÃO RODO-
VIÁRIA
CONCORRÊNCIA Nº 10/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2019     
CONTRATO Nº 18/2019
PERMISSIONÁRIO: APARECIDA DONIZETI NOVAES COR-
REIA,
OBJETO: Permissão de Uso do Box nº 36, possuindo a 
área útil 12,60m² (Doze metros e sessenta centímetros 
quadrados, com entrada e saída para área comum e públi-
ca, dotado de instalações para energia elétrica e telefone, 
destinado especialmente para tabacaria SUSPENSÃO: 180 
(Cento e oitenta) dias, retroagindo seus efeitos à 24/01/2021 
e vigorando até 23/07/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 78, inciso XIV, e Art. 79, § 5º, 
da Lei Federal nº 8.666/93.
São José do Rio Preto-SP, 01 de março de 2021.
2º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO 
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO - ESTAÇÃO RODO-
VIÁRIA
CONCORRÊNCIA Nº 11/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2019     
CONTRATO Nº 20/2019
PERMISSIONÁRIO: BAZAR DE VILLE LTDA
OBJETO: Permissão de Uso do Box nº 37, possuindo a área 
útil 15,60m² (Quinze metros e sessenta centímetros qua-
drados), com entrada e saída para área comum e pública, 
dotado de instalações para energia elétrica e telefone, desti-
nado especialmente para Comercio de artigos de relojoaria, 
joalheria, bijuterias., presentes e armarinhos.
PRAZO DE SUSPENSÃO: 180 (Cento e oitenta) dias, 
retroagindo seus efeitos à 24/01/2021 e vigorando até 
23/07/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 78, inciso XIV, e Art. 79, § 5º, 
da Lei Federal nº 8.666/93.
São José do Rio Preto-SP, 01 de março de 2021.

 2º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO 
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO - ESTAÇÃO RODO-
VIÁRIA
CONCORRÊNCIA Nº 12/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019   
CONTRATO Nº 029/B/2019
PERMISSIONÁRIO: MARILDA TAGLIAFERRO 
02585815811
OBJETO: Permissão de Uso do Box nº 39, possuindo a área 
útil 15,60m² (Quinze metros e sessenta centímetros qua-
drados, com entrada e saída para área comum e pública, 
dotado de instalações para energia elétrica e telefone, desti-
nado especialmente para comércio de suvenires, bijuterias e 

artesanatos.
PRAZO DE SUSPENSÃO: 180 (Cento e oitenta) dias, retroa-
gindo seus efeitos à 24/01/2021 e vigorando até 23/07/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 78, inciso XIV, e Art. 79, § 5º, 
da Lei Federal nº 8.666/93.
São José do Rio Preto-SP, 01 de março de 2021.

________________________________________________
__________
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2019000382302 02358/19 A C CHARLES CHESSA ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1996

2020000178545 01532/20 BRITO E ROCHA ODONTOLOGIA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1988

2019000276957 01738/19 BRITTO ODONTOLOGIA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1995

2019000429988 02594/19
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1984

2019000439750 02623/19
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1998

2019000214586 01253/19
CLINICA DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA 

SANTA HELENA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2008

2019000261373 01628/19
CLÍNICA ODONTOLOGICA BERALDO 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2002

2020000158682 01200/20 COSENZA ODONTOLOGIA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1990

2020000162679 01291/20 DC ODONTOLOGIA EIRELI ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1992

2020000192468 01791/20 DC ODONTOLOGIA EIRELI ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1986

2020000257860 02535/20 DC ODONTOLOGIA EIRELI ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2004

2020000257868 02534/20 DC ODONTOLOGIA EIRELI ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2005

2019000370961 02316/19
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 

MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 2000

2019000398646 02424/19
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 

MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 2001

2020000300132 02690/20
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 

MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 2011

2021000086088 01427/21
IMUNIZAÇÃO VERD MEDICAL GROUP 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2022

2021000028801 00126/21 L E RIBEIRO TRANSPORTES ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2009

2020000162678 01290/20
ODONTORIBEIRÃO CLINICA 
ODONTOLOGICA LTDA ME

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1991

2020000202144 00297/20
OFTALMOLOGIA LEONARDO BERALDO 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1987

2020000274475 02604/20
PRISMA 2020 COMÉRCIO DE 

PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2007

2019000359293 02261/19
PY ZAHR CLINICA ODONTOLOGICA 

EIRELI
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1993

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000158676 01198/20
RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO 

COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1985

2019000435698 02615/19
RUZA & DIMITRIA CLINICA MÉDICA E 

ODONTOLOGICA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1983

2020000297087 02680/20 SILVESTRE ODONTOLOGIA EIRELI ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2010

2020000266734 02572/20 SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2006

2020000005948 00018/20
ÚNICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 

RIO PRETO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1994

2020000246773 02385/20 ZUIKEIRAN LIN CLINICA MÉDICA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2003

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000286716 02628/20
CENTRO TERAPÊUTICO NOVA VIDA 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

2020000050540 00501/20
PAIVA E MORENO SERVIÇOS EM 

ODONTOLOGIA S/S
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

202000033043 00178/20
ROSILEI CARNEIRO DA COSTA 

18444347884
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

       São José do Rio Preto, 14 de Abril de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  INDEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 05/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 05/2021
Objeto: Aquisição de soft starters para reposição de esto-
que e substituição em quadros elétricos de acionamento e 
controle de motores.
Contratada: SK FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 46/2021, recebida em 
05.04.2021. Valor: R$4.525,90.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 15, 16 e 19.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 50/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
71/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de 54.000 
(cinquenta e quatro mil) quilos de polímero catiônico em 
emulsão (líquido) de alto peso molecular/alta carga para 
utilização no sistema de desidratação mecânica de lodos 
da Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio 
Preto).
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2020
Contratada: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPOR-
TES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. Ordem de Forne-
cimento nº 56/2021 recebida em 08.04.2021. Valor de R$ 
121.275,00.
Prazo de entrega: 10.500 kg. Item: 01.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 13.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Edital de Chamada Pública nº 03/2021
Contratação de Comissão de Avaliação e Seleção para o 
Prêmio Nelson Seixas 2021
A Prefeitura do Município de São José do Rio Preto, por 
meio da Secretaria Municipal de Cultura, torna público o 
presente Edital de Chamada Pública e faz saber que estará 
recebendo inscrições de candidatas(os) à composição da 
Comissão de Avaliação e Seleção do Prêmio Nelson Seixas 
2021.
PREÂMBULO
A prestação de serviço das(os) candidatas(os) aprova-
das(os) para integrar a Comissão de Avaliação e Seleção 
dos projetos inscritos no Prêmio Nelson Seixas 2021, ba-
seia-se na análise da totalidade das inscrições e consequen-
te seleção, ocorrendo de forma virtual.
DO OBJETIVO
Artigo 1º - O presente edital tem por objetivo selecionar 

profi ssionais da área artística-cultural para a composição da 
Comissão de Avaliação e Seleção do Prêmio Nelson Seixas 
2021.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Artigo 2º - A(o) candidata(o) deverá:
I - Ser maior de 18 anos;
II - Ser profi ssional do setor cultural e artístico, com compro-
vado conhecimento na área e experiência em curadoria e 
seleção de projetos artísticos/culturais;
III - Ter comprovação de residência em São José do Rio 
Preto/SP e/ou seus distritos, num período mínimo anterior a 
02 (dois) anos da data da inscrição neste edital;
IV Poderão participar da presente Chamada Pública, pes-
soas físicas e pessoas jurídicas, que estejam legalmente 
regularizadas nas esferas federal, estadual e municipal.
NÚMERO DE VAGAS
Artigo 3º - A Comissão de Avaliação e Seleção do Prêmio 
Nelson Seixas 2021 será composta por 05 (cinco) integran-
tes;
§ 1º - Serão selecionados 05 (cinco) titulares e 05 (cinco) 
suplentes, caso haja inscrições sufi cientes;
§ 2º - Os suplentes substituirão os titulares, em caso de de-
sistência ou desclassifi cação, pelos critérios desta Chamada 
Pública.
§  3º – Caso não seja selecionado o total de 05 (cinco) 
integrantes no processo deste Edital de Chamada Pública, 
por motivos de falta de inscritos ou por não cumprirem os 
requisitos do Edital, a Secretaria Municipal de Cultura poderá 
convidar profi ssionais com comprovada experiência.
DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES
Artigo 4º - As inscrições estarão abertas a partir da data da 
publicação do presente edital, até às 16h do dia 04 de maio 
de 2021, não prorrogáveis conforme Artigo 5º, a seguir:
DAS INSCRIÇÕES
Artigo 5º - As inscrições deverão ser realizadas pelo site 
www.riopreto.sp.gov.br/premionelsonseixas.
§ 1º - No ato da inscrição, a(o) candidata(o) deverá preen-
cher a fi cha de inscrição, informando os dados solicitados e 
anexar os seguintes documentos, em PDF:
I - Currículo;
II - comprovação de experiência mínima de 02 (dois) anos 
em curadoria e/ou seleção de projetos artísticos e culturais, 
contendo clipping (matérias de jornais, sites, TVs, etc) que 
comprove a atuação e a experiência solicitada nesta Chama-
da Pública.
§ 2º - A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabili-
zará por inscrições não concluídas por problemas de cone-
xão na internet ou por não atendimento ao prazo estipulado.
DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
Artigo 6º - O critério de seleção da(o) candidata(o) obedece-
rá aos seguintes aspectos:
I - Apreciação de currículo, devendo o candidato possuir 
notório saber na área artística-cultural;
II - Comprovação de experiência na área artística-cultural, 
com ênfase em curadoria e/ou seleção de projetos artísticos/
culturais;
III - Residência em São José do Rio Preto/SP e/ou seus dis-
tritos, com comprovação do tempo mínimo exigido;      
§ 1º - Serão selecionadas(os), em ordem de classifi cação, 
até 05 (cinco) candidatas(os) titulares e 05 (cinco) suplentes, 
que cumpram com os requisitos mencionados no presente 
edital;
§ 2º – A Comissão de Seleção deste Edital de Chamada 
Pública será nomeada pelo Secretário Municipal de Cultura e 
publicada no Diário Ofi cial do Município, devendo ser com-
posta exclusivamente por servidores do Poder Público que 
compõem o Conselho Municipal de Políticas Culturais.
DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO
Artigo 7º – As inscrições serão indeferidas quando: 
I - Não contemplar as condições especifi cadas nos Artigos 2º 
e 5º desta Chamada Pública; 
II - A documentação solicitada estiver incompleta; 
III - Estejam inadimplentes com a Fazenda do Município, ins-
critas no CADIN Municipal ou que não atendam aos demais 
requisitos exigidos pela legislação para contratação. 
DOS RECURSOS
Artigo 8º – Será amplamente assegurado o direito de recurso 
com caráter técnico/documental do resultado da seleção, 
que deverá ser apresentado em até 05 (cinco) dias úteis 
após a publicação dos projetos selecionados, nos termos do 
Artigo 109 da Lei Federal 8.666/93.
§ 1º - Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Cultura, por meio do endereço eletrônico: edi-
taisnelsonseixas@riopreto.sp.gov.br;
§ 2º - A Secretaria Municipal de Cultura terá prazo de até 05 
(cinco) dias úteis para avaliação dos recursos, após o qual, 
apresentará relatório comunicando se acata o recurso apre-
sentado, no todo, em parte ou ainda, se mantém a decisão 
tomada, podendo no decurso deste prazo solicitar esclare-
cimentos ao proponente, a fi m de dirimir dúvidas e embasar 
melhor a avaliação.
DA CONTRATAÇÃO
Artigo 9º - Para a contratação das(os) selecionadas(os) será 
necessário apresentar a seguinte documentação:
I – Pessoa Física:
a) Documento de identidade (RG) do proponente;
b) CPF do proponente ou documento de identidade que con-
tenha o nº do CPF;
c) Cartão Social ou de outro demonstrativo do PIS, PASEP 
ou NIT;
d) Comprovantes de endereço que comprovem residência 
ou domicílio em São José do Rio Preto há pelo menos dois 
anos (um comprovante atual e outro, de dois ou mais anos 
atrás);
e) Certidão emitida pelo e-social.
II - Pessoa Jurídica:
a) Cartão do CNPJ, comprovando atividade há pelo menos 
02 (dois) anos;
b) Estatuto - de modo a demonstrar, especialmente, que a 
área de atuação é compatível com o objeto deste Edital;
c) Documentos de identidade do(s) seu(s) representante(s) 
legal(is): RG e CPF (ou documento de identidade que conte-
nha o número do CPF);
d) Comprovantes de endereço que comprovem residência 
ou domicílio em São José do Rio Preto há pelo menos dois 
anos (um comprovante atual e outro, de dois ou mais anos 
atrás);
§ 1º - Os selecionados, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica 
deverão apresentar posteriormente, para elaboração do 
contrato:
I - CND trabalhista;
II - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Fe-
derais e à Divida Ativa da União;
III - CND Tributária Estadual e Municipal;
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IV - Certifi cado de Regularidade do FGTS;
V - Dados bancários: número do banco, da agência e da 
conta, em nome da empresa, quando inscrição por Pessoa 
Jurídica, ou em nome do próprio proponente, quando inscri-
ção por Pessoa Física;
VI - No caso de Sociedade Cooperativa, apresentar fi cha de 
fi liação do cooperado responsável pela inscrição, juntamente 
com documento de identidade e CPF.
DA REMUNERAÇÃO
Artigo 10 - Cada integrante selecionado para compor a 
Comissão de Avaliação e Seleção do Prêmio Nelson Sei-
xas 2021 receberá o valor bruto de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) para avaliação de todos os projetos inscritos no Edital 
01/2021-SMC – Incentivo à Pesquisa em Artes e Cultura, 
do Prêmio, sujeito aos impostos/descontos da legislação 
vigente.
Parágrafo único – O pagamento será realizado mediante 
apresentação de Nota Fiscal, para pessoa jurídica ou recibo, 
para pessoa física, em até 30 dias da apresentação do refe-
rido documento fi scal.
DA ESTRUTURA DE TRABALHO
Artigo 11 – A prestação de serviço a ser realizada por cada 
integrante selecionado deverá obedecer o cronograma esta-
belecido pela Secretaria Municipal de Cultura, seguindo as 
seguintes etapas:
I – análise de todos os projetos inscritos no Prêmio Nelson 
Seixas 2021;
II – pontuação de todos os projetos inscritos;
III – elaboração de planilha classifi catória;
IV – elaboração, assinatura e envio de ata de classifi cação e 
seleção.
Parágrafo único – O candidato selecionado deverá possuir 
equipamento próprio (computador de gabinete, notebook, ta-
blet, etc), bem como, acesso à internet, indispensáveis para 
a realização do serviço mencionado neste Edital.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 12 - O ato de inscrição implica na aceitação e con-
cordância integral das normas especifi cadas neste Edital de 
Chamada Pública.
Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Cultura, que deverá interpretar as 
regras previstas nesta Chamada e basear suas decisões 
segundo as normas vigentes e os princípios que regem a 
Administração Pública.
São José do Rio Preto, 14 de abril de 2021.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

Extrato de portaria n°009/2020 GCM de 08 de julho de 
2020 ref. a Sindicância Investigativa 009/2020: onde fo-
ram apurados os fatos relatados no documento Nº 547/2020 
- SMTTS/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

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

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

NOS CONSELHOS DA RIOPRETOPREV
EDITAL nº. 06/2021

A Comissão Eleitoral para a escolha dos representantes dos 
Servidores Públicos Municipais nos Conselhos da RioPre-
toPrev, mandato 2021/2022, vem tornar pública a homolo-
gação dos inscritos, após o decurso do prazo para recur-
sos e impugnações, para o pleito da Eleição do Conselho 
Municipal, eleições entre servidores inativos; e, o Conselho 
Fiscal da Rio PretoPrev, eleições entre servidores ativos, do 
Município de São José do Rio Preto, com base na Lei Com-
plementar nº 64/90, Lei Complementar nº. 139/2001 e a Lei 
Complementar nº 626/2020. Foram deferidas as seguintes 
candidaturas:
1. Conselho Municipal de Previdência
a) Adriana Rambaiolo Tonin I RG: 15.625.495-5 
b) Merli Diniz I RG: 3.212.769
c) Rosycarmen Pontes Gestal Alvares I RG: 12.952.452-9 
2. Conselho Fiscal 
a) Aline Caroline Mancera de Carvalho Mendonça I RG: 
441699868-0 
b) Fernando Cesar Martin I RG 136871380
c) Maria Helena Milanez Ronchi I RG: 14722908-0
d) Rosimere Cleide Souza Desidério I RG: 273252860 
3. Da campanha e meios de divulgação:
a) As campanhas e divulgação das candidaturas pode-
rão se realizar a partir de 14 de abril de 2021.
b) Será disponibilizado no endereço eletrônico do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM) e do 
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal (ATEM) 
a foto, nome e a identifi cação dos candidatos, juntamente 
com vídeo (de até 01 minuto de duração) ou texto a ser 
elaborado pelo próprio candidato.
c) Será publicado no Diário Ofi cial do Município divul-
gação das eleições com as fotos dos candidatos com as 
respectivas identifi cações e os cargos concorrentes.
d) Será permitido aos candidatos a produção e divulga-
ção de forma individual de sua candidatura através de todos 
os meios legalmente disponíveis e não proibidos, sendo 
vedado o oferecimento ou promessa de qualquer forma de 
retribuição ou remuneração pelo voto.
4. Os casos omissos serão discutidos e decididos pela 
Comissão Eleitoral.

São José do Rio Preto, 14 de abril de 2021.

Comissão Eleitoral

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. RENAN ALMEIDA ALVES PINTO e BRUNA AN-
DRADE, sendo ELE fi lho de RICARDO ALVES PINTO e de 
ADRIANA SILVA ALMEIDA e ELA fi lha de JOSÉ ROBERTO 
DE ANDRADE e de SILVIA DE FÁTIMA EZAÚ ANDRADE;

2. LUIZ RONALDO RIBEIRO e LAÍS RODRIGUES 
ROSA, sendo ELE fi lho de LUIZ CANDIDO RIBEIRO e de 
DIRCE MARIA DA SILVA RIBEIRO e ELA fi lha de PEDRO 
BATISTA ROSA e de VIRGINIA RODRIGUES ROSA;

3. WILSON CASSANI e SOFIA APARECIDA ALVES 
DE SOUZA, sendo ELE fi lho de FRANCISCO CASSANI e 
de AMELIA DE SOUZA CASSANI e ELA fi lha de GONÇALO 
ALVES DE SOUZA e de MARIA DO CARMO ALVES DE 
SOUZA;

4. JOSÉ MIGUEL MARCONDES DE ASSIS e LUCI-
MARY VISELLI, sendo ELE fi lho de FRANCISCO DE ASSIS 
e de MARIA APARECIDA MARCONDES DE ASSIS e ELA 
fi lha de FRANCISCO BRAZ VISELLI e de ISAURA RUSSO 
VISELLI;

5. MARIO WILSON SIMÕES CASALI e JANIELY 
LACERDA DE ANDRADE, sendo ELE fi lho de WILSON 
BENEDITO CASALI e de OSMARLEI RODRIGUES SIMÕES 
CASALI e ELA fi lha de ERINALDO SILVA DE ANDRADE e 
de GEANE LACERDA DE ANDRADE; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 10/04/2021.
 
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. ANTÔNIO LIMONTE BECARI e ALINE DA SILVA 
LOLI, sendo ELE fi lho de ADELMO BECARI e de ELIZA-
BETH LIMONTE BECARI e ELA fi lha de DEVAIR LOLI e de 
CLEIDE MARIA DA SILVA;

2. DANILO MATEUS LISBOA e JÉSSICA CARVALHO 
DE ARAÚJO, sendo ELE fi lho de EURIDES MARIA LISBÔA 
e ELA fi lha de IRINEU BENTO DE ARAÚJO e de IVONETE 
CARVALHO ARAUJO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/04/20


