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Parque Tecnológico assina novos 
contratos e passa a ter 39 empresas

RIO PRETO EM DESENVOLVIMENTO

Jovem é preso 
por tráfico 

de drogas e 
corrupção de 

menor
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O Conselho do Parque Tec-
nológico e  a Empro - Tecnolo-
gia e Informação de Rio Preto 
assinaram nesta quinta-feira 
(13/5) contratos com 13 em-
presas que vão utilizar a infra-
estrutura do parque. A insta-
lação das novas empresas vai 
gerar 200 postos de trabalho. 
Com a assinatura dos novos 
contratos, o Parque Tecnológi-
co de Rio Preto passa a contar 
com 39 empresas.   Pág.A3

Assinatura de contratos ontem reuniu mais 13 empresas que vão integrar o Partec

Após 2 meses, 
ocupação de 
UTIs cai para 

menos de 80%
A região de São José do Rio 

Preto voltou a apresentar uma 
taxa de ocupação de leitos 
de UTI inferior a 80% nesta 
quinta-feira (13). Segundo os 
dados do Seade, o índice é 
de 79,1% na região. A última 
vez que a taxa havia ficado 
abaixo de 80% tinha sido no 
dia 02/03, quando registrou 
79%.     Pág.A5

Casos de Covid 
em 2021 já 

superam todo 
ano passado
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto registrou nesta quin-
ta-feira (13) mais 298 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
236 diagnosticados por exame 
PCR, 26 por TR sorológico e 
36 por TR antígeno. Com isso, 
a cidade chegou a 34.948 
casos registrados em 2021, 
superando os 34.763 casos 
do ano passado.        Pág.A5

TJ nega recurso e Prefeitura terá 
de fazer avaliação em GCMs

Decreto regula 
armazenamento 

de lixo em 
empreendimentos

O item regrado diz respeito 
as diretrizes e normas para a 
instalação e construção de 
abrigos para o acondiciona-
mento de resíduos sólidos. 
Este local servirá para arma-
zenar contêineres (lixeiras) até 
o realização da coleta externa 
nos empreendimentos cons-
truídos a partir de agora em 
Rio Preto.     Pàg.A3.
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Manobra do 
governador Doria 
pode forçar saída 
de Serra do PSDB

MARMITAS
 Grupo de vo-
luntários criou 

projeto que 
entrega cerca 

de 50 refei-
ções por dia a 

pessoas vulne-
ráveis nas ruas 

de Olímpia. 
Pág.A2

Educação libera  31 escolas após receber laudo dos bombeiros
A Secretaria de Educação de Rio Preto já reabriu 31 escolas municipais que estavam fechadas por decisão judicial, devido à falta de laudo 
dos bombeiros. Nos últimos 20 dias, foram mais 15 prédios regularizados e reabertos. Ainda falta regularização de mais 19.     Pàg.A2

Em 30 dias,
45 mil tomam 
vacina da gripe 
em Rio Preto
A Campanha de Vacina-

ção contra a Gripe imunizou 
45.314 pessoas em Rio Preto 
no primeiro mês da campa-
nha. Dividida em três etapas, 
começou com a imunização 
de crianças, gestantes, puér-
peras e trabalhadores da 
saúde. Nesta semana, idosos 
e professores também foram 
incluídos.   Pág.A5

PM prende 
suspeito de 

atacar mulheres 
ciclistas em 

cidades da região
Pág. A4

CDP
Agente en-

controu dro-
ga sintética 

dentro de 
tubo de pas-
ta de dente 

enviado a 
um detento 
pela própria 

mãe. 
Pág.A4
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COVID -19 pode 
ser doença 

ocupacional?
A COVID-19 vem gerando 

dúvidas e debates no mundo 
jurídico, quando diz respeito à 
sua caracterização como doença 
ocupacional.

No início da pandemia, o go-
verno chegou a editar a Medida 
Provisória nº 927 de 22/03/20, 
onde, em seu artigo 29, dispu-
nha que os casos de contamina-
ção pelo novo coronavírus não 
seriam considerados ocupacio-
nais, exceto mediante compro-
vação do nexo causal.

No entanto, o STF suspendeu 
a eficácia do artigo em questão, 
em caráter liminar, por decisão 
proferida no julgamento das ADIs nº. 6344, 6346, 6348, 
6349, 6352 e 6354, considerando que é responsabilidade 
das empresas adotarem todas as medidas de prevenção contra 
a doença, bem como que a atribuição do ônus probatório ao 
empregado não seria medida adequada à redução dos riscos 
dos trabalhadores diante da doença.

A MP 927 teve sua vigência encerrada sem conversão em lei 
e as referidas ADIs perderam objeto, mas a questão continuou 
a ser foco de dúvidas e questionamentos.

Em dezembro de 2020, o Ministério da Economia emitiu 
a Nota Técnica SEI nº 56376/2020/ME, onde orienta que a 
COVID-19 pode ser reconhecida como doença ocupacional, 
aplicando-se o que é dito no segundo parágrafo do artigo 20 
da Lei 8.213/91, quando a doença resultar das condições es-
peciais em que o trabalho é executado e com ele se relacionar 
diretamente; podendo se constituir ainda num acidente de 
trabalho por doença equiparada, na hipótese em que a doença 
seja proveniente de contaminação acidental do empregado pelo 
vírus no exercício de sua atividade.

Mas, considerou que a Perícia Médica Federal é que deverá 
caracterizar tecnicamente a identificação do nexo causal, não 
militando em favor do empregado, a princípio, presunção legal 
de que a contaminação constitui-se em doença ocupacional.

Entretanto, o Ministério Público do Trabalho, em última 
revisão, também emitiu Nota Técnica GT COVID-19 20/20, 
recomendando a emissão do CAT para todos os funcionários 
que sejam contaminados pelo coronavírus, inclusive aqueles 
que estiverem apenas sob uma condição de suspeita por critério 
clínico-epidemiológico.

As notas técnicas divergentes entre si representam o po-
sicionamento dos órgãos emissores e podem influenciar nas 
decisões judiciais. Mas, não possuem força coercitiva e vincu-
lante, motivo pelo qual o entendimento jurisprudencial sobre 
o tema deve aclarar a situação conforme as demandas forem 
sendo levadas ao judiciário.

Em recente decisão, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais 
reconheceu como acidente de trabalho a morte por COVID-19 
de um motorista de caminhão. Com a decisão, a transportadora 
que o empregava foi condenada a pagar indenização de R$200 
mil por dano moral aos familiares e pensão para a filha até que 
ela complete 24 anos.

O juiz da Vara do Trabalho de Três Corações (MG) entendeu 
que a empresa deveria ser responsabilizada de forma objetiva, 
tendo o dever de assumir o risco por eventuais infortúnios 
sofridos pelo empregado ao submetê-lo ao trabalho durante 
período agudo da pandemia, uma vez que o funcionário teria 
sido contaminado no exercício da função, durante uma viagem 
de dez dias de Minas Gerais a Pernambuco, estando vulnerável 
aos ambientes a que se submetia.

Em outro caso recente, o juiz da 36º Vara do Trabalho de 
São Paulo, negou liminar pretendida por trabalhador, deci-
dindo que o enquadramento do contágio por Covid-19 como 
doença ocupacional não decorre de nexo causal presumido, 
sendo que seu reconhecimento como acidente de trabalho 
demanda a análise ampla do caso concreto (Proc. 1000960-
48.2020.5.02.0036, DEJT de 29/10/2020).

Percebe-se, portanto, que a caracterização da COVID-19 
como doença ocupacional/acidente do trabalho vai depender 
das circunstâncias de cada caso concreto, ocasião em que 
será analisada a forma e as condições nas quais o empregado 
exerce seu trabalho, se o empregador adotou as medidas ca-
bíveis para prevenção da contaminação e até mesmo através 
de realização de perícia técnica médica.

 

Sobre Sylvia Maria de Filgueiras Cabete

Bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá 
(UNISA) desde 2006, Sylvia Maria de Filgueiras Cabete 
é pós-graduanda em Direito do Trabalho e Processual 
do Trabalho pelo Centro Universitário Salesiano de São 
Paulo (UNISAL) e em Direito de Família e Sucessões pela 
instituição Damásio Educacional (IBEMEC). Atualmente, a 
doutora atua no escritório de advocacia Aparecido Inácio 
e Pereira Advogados Associados, localizado na capital de 
São Paulo.

ARTIGO Educação libera 31 
escolas após receber  
laudo dos bombeiros

A Secretaria de Educação 
de Rio Preto já reabriu 31 es-
colas municipais que estavam 
fechadas por decisão judicial, 
devido à falta de laudo dos 
bombeiros. Nos últimos 20 
dias, foram mais 15 prédios 
regularizados e reabertos.

As 31 unidades que foram 
reabertas atendem 8.995 
alunos e, após as adequa-
ções solicitadas pelo Corpo de 
Bombeiros, estão aptas para 
funcionar.

A decisão judicial para fe-
chamento das unidades foi 
expedida em fevereiro deste 
ano; em março, uma empresa 
venceu a licitação aberta no fi-
nal do ano passado e deu prazo 
de 60 dias para conclusão das 
adequações.

Nos primeiros 30 dias após 
a assinatura da ordem de 
serviço, a empresa contratada 
regularizou 31 unidades.

Além das unidades que fo-

ram reabertas, a Secretaria de 
Educação também recebeu a 
renovação do AVCB de outras 
31 unidades escolares que 
agora possuem validade de 
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três anos.
Ao todo, foram fechadas 

pela Justiça 50 unidades esco-
lares, restando 19 escolas para 
adequações.

Atualmente, 141 prédios da 
Educação estão regularizados, 
com os laudos vigentes; outros 
prédios têm serviços contrata-
dos para obras de adequação.

Mais 31 prédios escolares têm atendimento liberado e são reabertos após 
regularização do laudo dos bombeiros

A PARTIR DAS 9H

Ipem faz hoje verificação de radar em avenida de Rio Preto

O Ipem (Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado de São 
Paulo), autarquia do Governo 
do Estado, vinculada à Secre-
taria da Justiça, e órgão dele-
gado do Inmetro, fará verifica-
ção metrológica hoje, a partir 
das 9h, no radar localizado na 
Avenida Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, altura do número 
3.600, em Rio Preto.

Diariamente, o Ipem-SP 
realiza a verificação metrológi-
ca dos radares, instrumentos 
utilizados para medir e regis-
trar velocidade destinados ao 
monitoramento do trânsito, em 
todo o Estado de São Paulo. 
Conforme a Portaria Inmetro 
544/2014, é obrigatória a 

verificação metrológica uma 
vez por ano ou toda vez que o 
equipamento passar por reparo.    

A verificação metrológica 
no radar leva de 20 minutos 
até uma hora. A ação envolve 
os fiscais do Ipem e a equipe 
da empresa responsável pelo 
instrumento.   

Segundo a assessoria do 
Ipem, em caso de chuva a 
verificação é cancelada. O 
cancelamento também pode 
ocorrer poucas horas antes do 
agendado, conforme solicita-
ção dos agentes de trânsito 
ou empresa responsável pelo 
equipamento.    

Caso o equipamento seja 
aprovado, recebe um certifica-
do válido por um ano. Quando 
há reprovação a empresa fa-

bricante é notificada a corrigir 
o erro.    

Em caso de excesso de 
velocidade, para aplicação de 
multas, o equipamento precisa 
estar verificado pelo Ipem para 

que a autuação tenha valida-
de posteriormente. A ação de 
hoje será realizada pela equipe 
de fiscalização da regional do 
instituto em São José do Rio 
Preto.
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Verificação será em radar instalado na avenida 
Juscelino Kubitschek
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EM OLÍMPIAEMPREGO

Projeto entrega 250 
refeições por dia

Um grupo de voluntários 
deu início ao projeto “Mar-
mita Solidária – Fome Não” 
em Olímpia. Em média, oito 
pessoas se revezam para 
preparar 250 marmitas por 
dia.

Um dos integrantes é o 
vice-presidente do Sindicato 
dos Bancários de Rio Preto 
que também é Diretor da 
Subsede de Olímpia, Hilário 
Ruiz.

“O sindicato sempre 
apoiou ações solidárias em 
prol da sociedade e neste 
momento não seria dife-
rente. Estamos enfrentando 
uma grave crise que sufoca 
a economia. O desemprego 
aumenta a cada dia, am-
pliando o número de pessoas 
em estado de vulnerabilidade 
social que, em muitos casos, 
são privados até mesmo de 
realizar uma refeição ade-

quada”, relata Ruiz.
O cardápio é variado. 

Nesta quinta-feira (13) os 
250 atendidos se alimenta-
ram com arroz, tutu de feijão, 
macarrão, batata South e 
salada de tomate com couve.

“Existe uma triagem para 
receber a refeição. Tentamos 
atender os que não têm 
renda ou estão em vulnera-
bilidade social”, frisa.

O projeto está sendo exe-
cutado atualmente no Salão 
da Comunidade São Benedi-
to, em Olímpia, com entrega 
das marmitas das 10h30 às 
11h30, de segunda a sexta.

Os interessados em aju-
dar, tanto com doações, 
quanto com mão de obra, 
podem procurar a Subsede 
do Sindicato, que fica na 
Rua Tiradentes, número 15 
(período da tarde) ou o Salão 
São Benedito (no período da 
manhã). Mais informações: 
(17) 3281-1148
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Balcão tem 326 
vagas ofertadas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira 
(13) está oferecendo 326 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são: vendedor 
(35), consultor de vendas (33), 
pedreiro (22), eletricista (18), 
motorista (13), ajudante geral 
(11), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio.  As vagas são para 
as seguintes áreas: adminis-
trativo (6), engenharia civil e 
elétrica (2), web designer (2), 
designer gráfico (1), desenvol-
vimento Web (1), direito (1), 
telepesquisa (1), publicidade 
(1), recursos humanos (1), 
redator (1) e social media (1).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura 
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos e se candidatar as 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos tam-

bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
é que a demanda por novos 
postos de trabalho no setor 
continue crescendo. Ao aces-
sar o site https://www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos/, a 
empresa pode fazer o cadastro 
e encaminhar uma busca por 
palavra chave “tipo entregador”. 
Em seguida, aparecem todas 
as pessoas interessadas, com 
experiência e perfil para o cargo.
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NA CÂMARA

Decreto regula 
armazenamento de lixo 
em empreendimentos

A Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente por meio do de-
creto 18.910, de 13 de maio 
de 2021 está regulamentando 
o Capítulo XXVI da lei comple-
mentar 649/21 que instituiu o 
Código de Obras e Edificações 
de Rio Preto. O item regrado diz 
respeito as diretrizes e normas 
para a instalação e construção 
de abrigos para o acondiciona-
mento de resíduos sólidos este 
local servirá para armazenar 
contêineres (lixeiras) até o 
realização da coleta externa.

O decreto detalha o dimen-
sionamento que a estrutura 
deve ter e os cuidados que 
devem ser tomados para a 
higienização do local.

Climatizado – a Secretaria 
orienta que empreendimentos 
que gerem uma grande quan-
tidade de resíduos orgânicos 

que se utilizem de um abrigo 
climatizado para evitar a emis-
são de odores e proliferação 
de insetos, roedores e outros.

O decreto também deter-
mina o dimensionamento do 
abrigo, entre eles algumas  
diretrizes como considerando 
a geração de resíduo sólido 
durante três dias, para geração 
superior a 300 litros e inferior 
ou igual a 1000 litros, a área 
mínima do abrigo será de 3,60 
m².

O empreendedor deverá 
apresentar a Secretaria do 
Meio Ambiente um projeto 
geral do empreendimento com 
a localização do abrigo para 
que o mesmo seja analisado 
pela pasta.

O regramento completo 
com dimensões e mais deta-
lhes será publicado no Diário 
Oficial (Jornal DHoje) desta 
sexta-feira (14).

Sérgio SAMPAIO

RESÍDUOS SÓLIDOS

Empresas assinam contratos 
com Parque Tecnológico

O Conselho do Parque Tec-
nológico e  a Empro - Tecnolo-
gia e Informação de Rio Preto 
assinaram nesta quinta-fei-
ra (13/5) contratos com 13 
empresas que vão utilizar a 
infraestrutura do parque. A ins-
talação das novas empresas vai 
gerar 200 postos de trabalho.

Os novos empreendimentos 
passaram por processo sele-
tivo a partir de um edital de 
fluxo contínuo, publicado em 
janeiro deste ano, que permite 
a abertura de diferentes ciclos 
de vagas para projetos ligados 
ao Parque Tecnológico. Neste 
primeiro ciclo de vagas, 14 em-
presas foram aprovadas, mas 
uma delas optou por reavaliar 
sua participação. O processo 
seletivo, iniciado em fevereiro, 
englobou as modalidades de 
pré-incubação, incubação e 
pós-incubação.

“O Parque Tecnológico re-
presenta a sintonia do poder 
público com o setor privado. 
Este é o nosso papel: ser o 
indutor do desenvolvimento, 
prover a infraestrutura para 
que o investidor empreenda 
e atinja seus objetivos. Aqui 
em Rio Preto, o empreendedor 
encontra oportunidades. Agora 
são 13 novas empresas que 
estão se instalando, fazendo 
com que a nossa cidade seja 
mais tecnológica e desenvolvi-
da, gerando emprego e renda”, 
afirma o prefeito Edinho Araújo. 

Também participaram do 
evento de assinatura o vice-

-prefeito e secretário de Pla-
nejamento, Orlando Bolçone; 
o presidente da Empro, Angelo 
Bevilacqua Neto; o presidente 
da Câmara Pedro Roberto; 
o presidente da Acirp Kelvin 
Kaiser; e o presidente do Con-
selho do Parque Tecnológico 
e vice-presidente da Acirp Gil-
berto Perez Mariano. Todos os 
protocolos de distanciamento 
em vigor foram observados e 
cumpridos durante o evento.

Entre as novas empresas 
do Parque Tecnológico está a 
Pensare, aprovada para o mo-
delo de incubação com espaço 
compartilhado no Centro Incu-
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TJ nega recurso e obriga Prefeitura fazer avaliação de desempenho

A desembargadora Maria 
Fernanda de Toledo Rodovalho 
do TJ-SP (Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo) re-
jeitou nesta quarta-feira (12) 
recurso da Prefeitura de Rio 
Preto contra ação ganha pelo 
Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais (SSPM) em prol 
dos Guardas Civis Municipais 
(GCMs) no inicio do mês de 
março deste ano.

A ação obriga a Prefeitura a 
realizar a avaliação de desem-
penho destes servidores fato 
que não aconteceu nos anos de 
2019 e 2020. Esta avaliação é 
um dos itens que fazem parte 
obrigatória de uma possível 
progressão dos Guardas na sua 
carreira.

A decisão favorável aos 
GCMs em 1ª instância foi 
proferida pela juíza da 2ª Vara 
da Fazenda Pública, Tatiana 
Pereira Viana Santos, que na 

oportunidade determinou que 
a Prefeitura tem a obrigação 
de realizar essa avaliação con-
forme determina a Lei Comple-
mentar 331/10.

Em trecho a desembarga-
dora destaca que  “Apesar dos 
esforços, a r. sentença é irreto-
cável” referindo-se a decisão e 
o embasamento feito pela juíza 
na sua decisão em 1ª instan-
cia. A desembargadora traz a 
sentença local na integra e dá 

ção regular e regulamentado por 
decreto, nos limites da compe-
tência Municipal (art. 144, § 
8º, da CF/88). A justificativa 
da Municipalidade para o não 
cumprimento voluntário do que 
determina a lei não pode ser 
acolhida. A lei é clara ao impor 
a necessidade de avaliação 
periódica anual. Trata-se, por-
tanto, de ato vinculado, que não 
deixa margem ao administrador 
para optar entre efetuar ou não 
a avaliação de desempenho”, 
destaca a relatora.

Segundo Sanny Lima Braga, 
presidente do sindicato, a deci-
são do TJ reforça que a Prefei-
tura tem que fazer a avaliação 
dos GCMs para que eles não 
continuem sendo prejudicados 
na sua progressão de carreira.

Prefeitura - Em nota a 
Prefeitura informou que a Pro-
curadoria Geral do Município vai 
se inteirar da decisão e se for o 
caso recorrer.

Sérgio SAMPAIO

outros exemplos semelhantes 
ocorridos nos municípios de 
Mauá, Itapecerica da Serra e 
Rio Claro.

Em outro trecho a desembar-
gadora salienta que: “De acordo 
com o Plano para Evolução 
Funcional, o Guarda Municipal 
deve se submeter às avaliações 
anuais, para viabilizar sua pro-
moção dentro da carreira. Esse 
procedimento para a avaliação 
foi instituído por lei de tramita-
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GUARDAS MUNICIPAIS

INCUBADORA

bador de Empresas (CIE) Karina 
Bolçone. “O Parque Tecnológico 
é uma grande iniciativa para 
fomentar a tecnologia e inova-
ção dentro do ecossistema do 
município. Para nós, é um salto 
fazer parte desse movimento”, 
afirma o sócio-fundador e head 
de inovação da empresa Rodolfo 
Figueiredo.

O CEO Dante Brazão, fun-
dador da OPT Tecnologia em 
Comunicação, também vê o am-
biente do parque como um fator 
importante de desenvolvimento 
da empresa. “A empresa já tem 
muitos anos e estava até muito 
bem instalada, mas topamos o 

Autoridades e empresas participam de cerimônia de assinatura de contratos

desafio de entrar nesse ecossis-
tema que o parque proporciona, 
abrindo novas possibilidades”, 
afirma. A OPT foi aprovada na 
modalidade “empresa parti-
cipante em desenvolvimento” 
para o Centro Empresarial (CE) 
Karina Bolçone.

Com a assinatura dos novos 
contratos, o Parque Tecnológico 
de Rio Preto passa a contar 
com 39 empresas. No início de 
2021, foram alienados ainda 
20 lotes do Distrito Tecnológico, 
o que vai permitir a instalação 
de outras 10 empresas, com a 
previsão de gerar 613 empregos 
diretos e mais 220 indiretos.

Divulgação

Revoada tucana
O senador José Serra (foto) deverá sair do PSDB com o ob-

jetivo de disputar a reeleição por outra sigla, no ano que vem. 
Informação extraoficial é de que o senador irá se filiar ao PDS. 
A movimentação no ninho tucano passa pela manobra do gover-
nador João Doria (PSDB) de tentar convencer Geraldo Alckmin a 
concorrer ao Senado. Diante da discórdia existente na alta cúpula 
tucana, tanto Serra como o ex-governador deverão se filiar ao 
PSD, comandado pelo ex-prefeito da Capital, Gilberto Kassab. 
Pesa ainda na possível saída dos tucanos a iniciativa de Dória 
de defender a transferência do vice-governador Rodrigo Garcia 
(DEM) para o partido, com o objetivo de disputar as eleições 
para governador. Se a revoada se concretizar, Doria, que está 
com baixo desempenho nas pesquisas de intenção de voto na 
disputa pela Presidência da República, ficaria apenas com o 
baixo clero tucano. Se ficar… 

Consulta 
Tucanos da Capital têm 

consultados informantes sobre 
a aceitação dos prefeitos da 
região Noroeste de uma pro-
vável candidatura de Geraldo 
Alckmin ao governo do Esta-
do. Os prefeitos, segundo as 
consultas de bastidores, uma 
parte estaria simpática à can-
didatura do tucano e outra a 
de Márcio França (PSB). Pes-
quisa divulgada recentemente 
pelo Instituto Paraná, Alckmin 
lidera a sondagem no Estado e 
França aparece em segundo. 

Prerrogativa
Sobre as declarações de Paulo Pauléra (PP) de que a oposição 

usa a convocação de secretários para fazer palanque político, o 
presidente da Câmara, Pedro Roberto Gomes (Patriota), disse 
que é um direito com base no regimento da Câmara. “Convoca-
ção é um instrumento previsto no regimento, uma prerrogativa 
do vereador e não vejo qualquer problema em utilizá-lo”, diz.  O 
presidente lembrou ainda que todos os requerimentos apresen-
tados, por exemplo, João Paulo Rillo (PSOL, foto), convocando 
secretários para serem sabatinados pelos vereadores, foram ar-
quivados pelo plenário. Alguns convites foram aprovados, porém, 
não obriga o convocado a comparecer ou responder perguntas 
elencadas pela oposição.

Incógnita 
Como foram retomadas as 

atividades econômicas, após 
o lockdown e medidas restriti-
vas menos severas, ainda não 
dá para saber se os casos de 
infecções por covid-19 vão 
se manter com baixo índice 
em Rio Preto. A Secretaria da 
Saúde continua em alerta por-
que ainda não dá para saber 
se haverá ou não tendência 
crescente do índice da doença 
nos próximos dias. Fato: em 
função do isolamento social, 
o índice continua baixo. 

Inveja 
A classificação do Mirassol 

FC para a fase seguinte do 
Campeonato Paulista des-
pertou ‘inveja’ boa no meio 
político rio-pretense. Como no 
ano passado, o Leão já está 
nas semifinais do Paulistão, 
significa que pode até ser 
campeão. Aí surge a pergunta: 
por que não trazer o time do 
Leão para Rio Preto e levar 
os times daqui (Rio Preto e 
América) para Mirassol? Cla-
ro, ninguém merece! Futebol 
desperta inveja mesmo…

Apoio na região
A informação de que o de-

putado Itamar Borges (MDB) 
vai assumir a Secretaria de 
Agricultura do Estado voltou 
à tona. Se assumir a pasta, 
o emedebista ficará no cargo 
até abril, quando terá que 
pedir exoneração para dis-
putar a reeleição em outubro 
de 2022. O governador João 
Doria (PSDB), de olho nas elei-
ções presidenciais, quer for-
talecer seu governo na região 
para angariar apoio político, 
com o apoio do parlamentar. 

Estrutura 
Ainda sobre a projeção 

da equipe do Mirassol FC na 
primeira divisão paulista, os 
políticos-torcedores dizem que 
o clube da cidade vizinha tem 
um dos melhores centros de 
treinamento do Brasil e conta 
com dinheiro em caixa. Até 
o goleiro Muralha foi citado 
como o melhor do País. Agora, 
só foi o saudoso Birigui sair de 
cena, o América entrou em 
declínio e o mesmo aconteceu 
com o Rio Preto EC, com a 
morte de Anísio Haddad. 

Jabutis
Comissão especial da Câ-

mara Federal aprovou plano 
de trabalho da relatora Renata 
Abreu (Pode-SP) para discutir 
mudanças nas regras das 
eleições de 2022. A reforma 
tem como base a PEC 125/11, 
que trata de regras para o adia-
mento de eleições marcadas 
para datas próximas a feriados. 
Alguns jabutis, porém, foram 
incorporados na proposta, por 
exemplo, modelos de sistema 
eleitoral. O parecer deve ser 
apresentado em julho.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Deputado vem divulgar 
projeto Locomotiva SP

O Deputado Estadual Ar-
thur do Val - conhecido tam-
bém como “Mamãe Falei” 
- esteve em Rio Preto nesta 
quinta-feira (13) juntamente 
com o vereador da cidade de 
São Paulo, Rubinho Nunes, 
para um encontro na Câmara.

O vereador de Rio Preto, 
Bruno Moura, foi quem via-
bilizou a coletiva de imprensa 
e recebeu os parlamentares 
em seu gabinete. “A busca 
por construir pontes para o 
sucesso do desenvolvimento 
de Rio Preto é uma prioridade 
em meu mandato. Acredito 
que a vinda do Deputado Es-
tadual e do Vereador compro-
va a relevância que a nossa 
cidade tem não só na região, 
mas também no Estado de 
São Paulo”, disse.

A visita dos dois parla-
mentares foi para apresentar 
o Projeto ‘Locomotiva SP’ 

que tem como objetivo, em 
resumo, fazer com que o Es-
tado de São Paulo receba de 
volta os tributos que lhe são 
de direito.

“Nosso Estado está sen-
do prejudicado com o pacto 
federativo existente. Esse 
pacto arranca de SP, em ter-
mos fiscais e financeiros, 11 
vezes mais do que devolve. 
São Paulo é a literalmente a 
locomotiva do Brasil, porque 
nós pagamos a conta de 
um país inteiro”, explica o 
Deputado.

Arthur afirma que é pre-
ciso que alguém tenha a 
coragem de lutar pela revisão 
desse pacto federativo. “E o 
caso mais absurdo é o nosso 
que entregamos 11 vezes 
mais do que recebemos. 
Precisamos de coragem para 
fazer a revisão desse pacto. 
Precisamos que os Governa-
dores e Senadores tomem 
para si esta missão”, ressalta.

Da REDAÇÃO
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PM identifica e prende suspeito de 
ataques a mulheres ciclistas na região
Ciclistas mulheres de Rio 

Preto e região têm sido alvos 
fáceis para bandidos durante 
as trilhas de bikes. Só nesta 
semana dois casos de tentativa 
foram registrados. O primeiro 
aconteceu na terça-feira (11) 
durante uma trilha no final da 
tarde entre Tanabi e Engenhei-
ro Balduíno. O segundo caso 
aconteceu nesta quarta-feira 
(12) quando a ciclista voltava 
de Mirassol.

Em ambas as histórias as 
vítimas estavam em grupo e 
eram as últimas do pelotão. O 
suspeito teria abordado as ci-
clistas e levado para o matagal, 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

TENTATIVA DE ESTUPRO

com o objetivo de estuprá-las. 
As duas conseguiram gritar por 
socorro, sendo ouvidas por ou-
tros integrantes do grupo que 
foram salvá-las, inibindo assim, 
a ação do agressor.

Na tarde desta quinta-feira 
(13), policiais militares do 52° 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior receberam informações 
sobre os ataques ocorridos em 
estradas de terra de Mirassol, 
Bálsamo e Tanabi. Com mais 
detalhes a PM descobriu a 
placa do carro do suspeito, 
posteriormente o endereço 
registrado no documento, até 
que chegou no proprietário do 
veículo.

“O proprietário informou 
que já havia vendido aquele 

Divulgação

PM identifica e detém suspeito de ataques às mulheres ciclistas na região

carro e passou telefone e en-
dereço do novo dono. Pela foto 
do whatsapp rapidamente seis 
vítimas já reconheceram o sus-
peito como sendo o autor das 
tentativas de estupro”, explica 
a PM através de nota.

O suspeito é natural do Es-
tado de Sergipe, tem 32 anos, 
mora, atualmente, em Monte 
Aprazível e já possui antece-
dentes criminais tendo sido 
preso em seu Estado natal por 
praticar crime sexual.

A ocorrência foi apresen-
tada à Polícia Civil, onde o 
Delegado responsável pediu 
prisão temporária, sendo con-
cedida pelo juiz.  O agressor 
permanece preso à disposição 
da justiça.

RIO PRETO DE DIA

Uma lavadora de carros de 
33 anos teve objetos de sua 
casa furtados durante a manhã 
da última quarta-feira (12) às 
10h30 enquanto estava em 
seu trabalho. 

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes no fim da tarde 
do mesmo dia para relatar que 
ao chegar em casa, depois de 
sua rotina de trabalho, notou 
que foram subtraídas duas 
televisões e uma caixa com 
luminárias de sua residência. 

A lavadora ainda acrescen-
tou que em contato com um 
dos seus vizinhos ela foi infor-
mada de que um carro cor prata 
teria estacionado em frente ao 
imóvel por volta das 10h30, 
em seguida desconhecidos 
entraram pelo corredor da casa 
dos fundos e começaram a sair 
com objetos embrulhados em 
um pano.  

Pelo fato de o morador da 
residência do fundo ter mu-
dado do local no dia anterior 
os vizinhos acabaram por não 
suspeitar da movimentação. 

Para os policiais a vítima in-
formou que a porta dos fundos 
de sua casa estava apenas en-
costada para que seus animais 
de estimação pudessem usar 
o quintal e por isso não tinha 
sinais de arrombamento.  (Co-
laborou – Bruna  MARQUES)

Lavadora de 
carro sai para 

trabalhar e casa 
é furtada

Da REDAÇÃO

ISABEL FLORES CASTRO, falecida 
com 84 anos de idade, natural de São José 
do Rio Preto/SP, era viúva. Deixou seus 
fi lhos Lucia Helena, Luis Cesar (falecido), 
Paulo Sergio (falecido). Seu sepultamento 
deu-se dia 13/05/2021 às 15:30. Saindo 
seu féretro do velório direto para cemitério 
São João Batista.  

 MOACIR SHOJI KOGA, falecido com 
76 anos de idade, natural de Presidente 
Bernardes/SP, era casado com Ingrid 
Bergamo. Deixou suas fi lhas Letícia May, 
Priscila Emy, Natalia Mary. Seu sepulta-
mento deu-se dia 13/05/2021 às 15:00. 
Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério parque 
Jardim da Paz.  

 CLAUDEMIRO CARDOSO DOS SAN-
TOS, falecido com 44 anos de idade, 
natural de Araucária/PR, era divorciado. 
Deixou sua fi lha Giovanna. Seu sepulta-
mento deu-se dia 12/05/2021 às 14:00. 
Saindo seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o cemitério Parque Jardim da Paz.  

 JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS, 
falecido com 66 anos de idade, natural 
de Urandi/BA, era casado com Fatima 
Aparecida Vicente de Paula. Deixou seus 
filhos Lindalva, Leonildo, Lucas. Seu 
sepultamento deu-se dia 12/05/2021 
às 15:30. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Municipal de Rolândia.  

AMELIA MARIA DA CONCEIÇÃO 
CHAVES, falecida com 93 anos de idade, 
natural de Paulo de Faria/SP, era viúva. 
Deixa seus filhos Marina Maria, Rosa-
lina Maria, Iraci Maria, Leontina Maria, 
Valdevino, Claudemiro, Mara Silvana, 
Rosana Maria, Iracema Maria (falecida). 
Seu sepultamento deu-se dia 12/05/2021 
às 13:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para cemitério 
São João Batista. 

  FALECIMENTOS

Jovem é preso por tráfico 
e corrupção de menor

Um jovem de 19 anos foi 
preso pela Polícia Militar, nesta 
quarta-feira (12), às 21h40 no 
bairro Jardim João Paulo II, por 
tráfico de drogas e corrupção 
de uma menor de idade de 
17 anos. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais estavam em patru-
lhamento pelo bairro quando 
observaram um casal sentado 
na calçada, que foi abordado. 

Durante a revista pessoal 
foram encontrados no bolso 
esquerdo do moletom do jovem 
dez pinos com cocaína e no 
bolso direito estavam R$280. 
Já a adolescente não foi revis-
tada pela falta de uma policial 
mulher. 

Questionados sobre as dro-
gas o acusado confessou estar 
precisando de dinheiro e que o 
valor encontrado era resultado 
da venda dos pinos, enquanto 
a garota admitiu ter deixado 
sua família em Franca para 
morar com o seu namorado e 
que foi até local para voltarem 
juntos para casa. 

Os dois foram levados para 
a Central de Flagrantes onde 
em novo depoimento o acu-
sado negou estar vendendo 
drogas e disse que o dinheiro 
seria resultado do seu trabalho 
como ajudante de pintor. Em 
pesquisa foi constatado que 
o jovem já possui histórico de 
tráfico de drogas. 

A adolescente manteve sua 
versão até a chegada de um 
conselheiro tutelar, momento 

Da REDAÇÃO em que alegou que tinha saído 
para comprar maconha com seu 
namorado e em seguida foram 
abordados pelos policiais. Por 
sua genitora morar em Franca a 
garota foi temporariamente en-
tregue para a avó do acusado. 

Para o jornal DHoje o juiz 
Evandro Pelarin da Vara da 
Infância e Juventude informou 
que o caso ainda não chegou 
em sua responsabilidade. 

O jovem foi preso por delito 
em flagrante e por facilitar a cor-
rupção de menor de 18 anos, 
devido sua namorada confessar 
que compraria maconha. Ele foi 
levado para a carceragem da 
DEIC e permanecerá a disposi-
ção da justiça. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)Caso foi apresentado na Central de Flagrantes

Arquivo DHOJE

PELA MÃE
Agente encontra droga 
sintética enviada em 

pasta de dente a preso

Um agente penitenciário da 
Central de Detenção Provisória 
apreendeu nesta quarta-feira 
(12) às 13h dois pedaços de 
papéis que acredita ser uma 
droga sintética, conhecida 
como k4, em uma encomenda 
enviada para um detento de 
19 anos. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
o agente estaria realizando a 
vistoria de um pacote envia-
do pela genitora do detento 
quando observou que dentro 
de duas embalagens de creme 

dental estavam escondidos 
dois pedaços de papel ama-
relo. 

Para os policiais da Cen-
tral de Flagrantes o agente 
informou que atualmente há 
uma droga sintética conhecida 
como k4, ou maconha sintéti-
ca, que possui a mesma apa-
rência dos papéis apreendidos. 

Questionado sobre a enco-
menda o detento respondeu 
não saber do que se trata. 

Foi requisitado testes para 
a substância apreendida para 
que o 3º Distrito Policial possa 
investigar o caso. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Caso foi registrado no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Rio Preto

Arquivo DHOJE

MENOR PREJUÍZO
Garoto de 15 anos é flagrado 
vendendo maconha em praça

Um jovem de 15 anos foi 
detido pela Polícia Militar nesta 
quarta-feira (15) por volta das 
14h30, após uma denúncia 
anônima informando que em 
uma praça no bairro Jardim 
João Paulo II estaria uma pes-
soa comercializando entorpe-
centes. 

Ao se dirigirem ao endereço 
mencionado os policiais encon-
traram apenas o adolescente, 
com características semelhan-
tes da denúncia, na praça. 

Durante a abordagem foi lo-
calizado ao lado do adolescente 
cinco porções de maconha e 
em revista pessoal foi encon-
trado no bolso de sua roupa 
R$21,50. 

Questionado sobre os en-
torpecentes o menor informou 

ter adquirido uma porção bruta 
maior no bairro Santo Antônio 
e que estaria fracionando em 
pequenas quantidades que 
seriam vendidas pelos valores 

Da REDAÇÃO

Mecânico é vítima de 
golpe pelo Whatsapp 

e perde R$ 930 

Um mecânico de 27 
anos foi vítima de um 
golpe na última quarta-
-feira (12) às 19h50 ao 
acreditar estar transfe-
rindo R$ 930 para um 
operador de 39 anos. 

A vítima procurou 
a Central de Flagran-
tes para informar que 
recebeu pelo What-
sapp uma solicitação 
de empréstimo para 
pagar uma dívida, e 
ao acreditar a pessoa 
que conversava era 
realmente o operador, 
acabou realizando uma 
transferência por PIX.

Apenas depois de 
finalizar o pagamento 
a vítima percebeu que 
tudo se tratava de um 
golpe, assim entrou em 
contato com o dono do 
perfil que ao descobrir 
o ocorrido tentou blo-
quear sua conta no 
aplicativo, porém sem 
sucesso até o momen-
to do registro do bole-
tim. 

Na central o mecâ-
nico foi orientado sobre 
suas possibilidades pe-
nais após a investiga-
ção do caso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

de R$5 ou R$10. 
O jovem foi levado para a De-

legacia Policial onde foi liberado 
na presença de seu genitor. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Arquivo DHOJE
PM atendeu a ocor-
rência após receber 
denúncia anônima

Arquivo rência após receber 
denúncia anônima
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Os tratamentos de 
Fertilização para 

Mulheres Maduras (com 
mais de 40 anos)

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Um dos maiores problemas da fertilidade feminina é que a média 
de idade das mulheres que engravidam vem aumentando a cada 
ano. Se em um passado próximo, o início da maternidade era aos 
vinte, hoje, a média de idade do primeiro filho supera os trinta, com 
tendência a aumentar. Atualmente, observa-se que um em cada 
cinco nascimentos é de mulheres com idade superior a 35 anos.

Muitas razões provocaram esta evolução que se iniciou há al-
gumas décadas quando as mulheres passaram a ter opções para 
o controle de natalidade. Controle esse que suas mães e avós não 
tiveram, pois não podiam determinar a época desejada de gravidez 
usando métodos anticoncepcionais de hoje, totalmente reversíveis.

Entretanto tudo isto pode ter um preço alto, uma vez que estimula 
os casais a buscarem seu primeiro filho numa fase de declínio da 
fertilidade quando ocorre o envelhecimento ovariano. Muitas mulhe-
res, com uma idade mais avançada, mantêm uma aparência física 
jovial, mas o mesmo não acontece com os ovários e os óvulos. Os 
ovários refletem a idade cronológica da mulher. Não importa o quanto 
jovem ela pareça, os óvulos envelhecem com o passar dos anos.

O envelhecimento ovariano pode ser definido como a perda da 
saúde reprodutiva dos ovários e óvulos (oócitos) e está associado a 
um declínio no número de folículos ovarianos (também conhecido 
como reserva ovariana). Os hormônios tornam-se insuficientes, falta 
ovulação, diminui a fertilidade, as menstruações se tornam irregu-
lares, depois escassas, vão cessando gradualmente e, finalmente, 
desaparecem completamente de forma irreversível. Este fenômeno 
é conhecido como menopausa e geralmente ocorre em uma idade 
média de 51 anos.

Em circunstâncias normais, a diminuição acentuada da função 
ovariana começa entre 45 e 50 anos de idade. Se a mulher tiver 
esta perda aos 40 anos, clinicamente chamamos de envelhecimento 
precoce do ovário ou insuficiência ovariana. O ovário começa a não 
funcionar adequadamente tanto como órgão endócrino quanto como 
um órgão reprodutivo. Isto é o envelhecimento ovariano prematuro. 
Após os 45 é esperado declínio natural da função ovariana, o que é 
chamado de perimenopausa ou a transição da menopausa.

As mulheres não fazem novos óvulos após o nascimento. A 
reserva ovariana decresce com a idade. O grau de declínio varia de 
mulher para mulher, mas, em geral, este envelhecimento começa 
após os 35 anos e permanece de forma contínua até a menopausa. 
Entretanto, para algumas mulheres a fertilidade já começa a diminuir 
a partir dos 30 anos.

Um conceito de envelhecimento ovariano precoce tem sido 
estudado e sugere que algumas mulheres terão problemas de 
fecundidade em uma idade precoce. Várias hipóteses têm sido 
examinadas com base na literatura existente. A idade média da 
menopausa tem permanecido relativamente constante ao longo 
dos tempos. Este fenômeno é largamente controlado por fatores 
genéticos, mas existem algumas influências ambientais, como o 
hábito de fumar, que provoca uma antecipação da menopausa em 
até 4 anos. Um estudo prospectivo demonstrou que a idade média 
da perimenopausa era 47,5 anos (definida pela irregularidade do 
ciclo) e a idade média da menopausa, 51,3 anos.

 
Cuidados importantes antes do início do tratamento
 O estado nutricional e o estilo de vida podem causar grande 

influência na fertilidade, tanto feminina quanto masculina. O conjun-
to de hábitos e práticas diárias, como elevado consumo alcoólico, 
tabagismo, sedentarismo e consumo alimentar inadequado, pode 
afetar a saúde reprodutiva de ambos.

Diferentes estudos afirmam que o baixo peso (IMC menor que 
17 kg/m2) e as condições de sobrepeso ou obesidade em mulhe-
res (IMC maior que 25 kg/m2) estão associados a um aumento da 
infertilidade ou a desfechos gestacionais indesejados.

O estado nutricional e o estilo de vida masculino também exer-
cem grande influência sobre a fertilidade. O conjunto de hábitos 
inadequados também pode afetar a saúde reprodutiva masculina. 
Acredita-se que os efeitos desses hábitos possam interferir negativa-
mente na produção do sêmen, bem como na qualidade, quantidade 
e motilidade dos espermatozoides. Essas situações podem ocasio-
nar alterações no funcionamento do sistema reprodutor e interferir 
negativamente na saúde reprodutiva de homens e mulheres. O 
casal saudável tem mais chances de engravidar. Esta é uma ótima 
forma de fortalecer os laços do casal em um projeto que, em última 
instância, é de ambos.

O padrão alimentar mediterrâneo vem sendo recomendado como 
um modelo de alimentação saudável. Este modelo é praticado em 
diferentes partes do mundo com efeitos benéficos para a saúde 
humana.

A Dieta Mediterrânea tradicional possui características marcan-
tes, que a transformaram no padrão alimentar mais saudável do 
mundo. Entre elas estão:

• Abundância de alimentos frescos e naturais (frutas, vegetais, 
pães, cereais, batatas, feijões, oleaginosas e sementes);

• Alimentos cultivados minimamente processados, respeitan-
do a sazonalidade e a regionalidade;

• Frutas frescas ou doces contendo açúcares ou mel, como 
sobremesas típicas, consumidos apenas em quantidades moderadas;

• Azeite de oliva, como a principal fonte de gordura;
• Produtos lácteos (principalmente queijos e iogurte) consu-

midos em quantidades moderadas;
• Consumo médio de quatro ovos por semana;
• Elevado consume de peixes e frutos do mar;
• Carne vermelha consumida em baixas quantidades;
• Consumir sucos naturais de uva (orgânica). 
• Evitar alimentos inflamatórios como aqueles que contenham 

glúten
Outros fatores importantes que podem melhorar a fertilidade 

são a redução do estresse, ter um sono de qualidade e a adição 
de suplementos vitamínicos, pois podem interferir diretamente 
na fertilidade da mulher e do homem também. Uma avaliação de 
nutrientes no sangue como selênio, zinco, ferro no sangue podem 
indicar a necessidade de uma suplementação complementar. Outras 
suplementações como ômega 3, vitamina C, magnésio, vitamina E, 
L- Arginina, mio inositol, DHEA, Coenzima Q10 e outras possibilidades 
devem ser avaliadas individualmente.

As deficiência de vitaminas podem ser corrigidas com a dieta. 
Alguns grupos de pacientes, como pacientes submetidas a cirurgia de 
gastroplastia (redução de estômago) ou com dietas muito restritivas 
estão mais sujeitas a estas deficiências, necessitando suplementa-
ção. A suplementação do ácido fólico ou metilfolato, pelo benefício 
comprovado na prevenção de defeitos do tubo neural, é indicada 
de rotina para todas as mulheres que desejam engravidar, devendo 
manter pelo menos durante o primeiro trimestre.

Estresse oxidativo é quando ocorre um desequilíbrio entre a 
produção de radicais livres, que lesam as células, e a defesa antio-
xidante, que a protege. Esse desequilíbrio pode estar relacionado à 
menor qualidade oocitária, infertilidade feminina e envelhecimento 
ovariano. 

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico ginecologista 
e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

1ª VEZ DESDE MARÇO

A região de São José do Rio 
Preto voltou a apresentar uma 
taxa de ocupação de leitos 
de UTI inferior a 80% nesta 
quinta-feira (13). Segundo os 
dados do Seade, o índice é 
de 79,1% na região. A última 
vez que a taxa havia ficado 
abaixo de 80% tinha sido no 
dia 02/03, quando registrou 
79%. Em 03/03 o índice já 
estava em 81,6% e não dimi-
nuiu mais.

Apesar da queda, os nú-
meros na cidade de Rio Preto 
ainda não são positivos. Nesta 
quinta-feira (13), a ocupação 
ficou acima da média da região 
e registrou um índice de 84%. 
Considerando apenas os leitos 
SUS, a ocupação chega a 89%.

“Até a semana passada 
estávamos com uma tendência 
de diminuição na ocupação, 
mas agora os números de 
casos estão aumentando e 
posteriormente vão gerar um 
crescimento de internações. 
Infelizmente esse índice deve 
voltar a subir”, afirmou o asses-
sor da Saúde, André Baitello.

Ele também citou que as 
reuniões familiares no último 
domingo (9) de Dia das Mães 

Ocupação de UTIs na 
região está abaixo de 80%

devem causar um impacto 
a médio prazo. “Certamente 
haverá um impacto, mas ainda 
não ainda não dá para afirmar 
o tamanho dele. A população 
precisa continuar alerta e evi-
tando aglomerações”, comen-
tou Baitello.

Principal referência da re-
gião, o Hospital de Base conta 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Pela primeira vez em dois meses, ocupação de UTIs cai para menos de 80%
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com 292 pacientes internados 
com Covid-19, sendo 125 em 
enfermaria e 167 na UTI (ocu-
pação de 91%). Nas últimas 
24 horas foram concedidas 
12 altas e registrados sete 
óbitos. Desde o início do mês, 
o HB soma 272 internações. 
A Santa Casa está com 100% 
de ocupação na UTI e 90% na 

enfermaria, segundo a última 
atualização do hospital.

Atualmente Rio Preto conta 
com 770 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 390 
na UTI e 380 na enfermaria, 
sendo 378 residentes de Rio 
Preto e 392 de outras cidades 
da região. 

COVID-19 EM VIDEO

Em uma conversa com 
o presidente da regional 
da Associação Paulista de 
Medicina (APM), Leandro 
Colturado, o secretário de 
Saúde de Rio Preto Aldenis 
Borim falou sobre a possibi-
lidade de uma terceira onda 
de Covid-19, vacinação e 
outros assuntos. O vídeo foi 
publicado nesta quarta-feira 
(12) no canal da APM no 
YouTube.

Segundo o secretário, 
um cenário de terceira onda 
da Covid-19 ainda é uma 
incógnita, pois Rio Preto 
conta com quase 100 mil 
vacinados e outras 70 mil já 
contaminadas com o vírus.

“Nós acreditamos que 
Rio Preto hoje tenha no 
mínimo 150 mil pessoas 
imunizadas. Se tirarmos 
mais outras 150 mil que 
tem de 0 a 18 anos, nós 
teríamos de 160 mil a 200 
mil pessoas ainda expostas 
a doença. Então não sabe-
mos como a vacinação e o 
número de pessoas imunes 
da doença pode causar uma 
terceira onda. Esperamos 
que isso pese para que 
não ocorra uma onda tão 
grande quanto a segunda”, 
afirmou.

Ele ainda citou que caso 
a terceira onda ocorra, a 
Saúde terá dificuldades 
para a abertura de no-
vos leitos. “Se ela vier tão 
avassaladora quanto foi a 
primeira e a segunda onda, 
será uma situação extre-
mamente difícil”, explicou 
Borim.

O secretário ainda falou 
sobre a estratégia de va-
cinação de pessoas com 
comorbidades no municí-
pio. “O Governo não colo-
cou como que seria isso e 
deixou para os municípios 
fazerem, então nós ficamos 
preocupados que o número 
de vacinas que chegassem 
pudesse ser consumido 
pelas comorbidades leves, 
que tem um risco menor, 
e faltasse vacinas para as 
graves, que tem maior risco 
de óbito por Covid-19.”, 
afirmou.

Secretário 
aborda uma 

possível 3ª onda
Vinicius LIMA  

Rio Preto já tem mais casos em 
2021 do que todo ano passado
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto registrou nesta quin-
ta-feira (13) mais 298 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
236 diagnosticados por exame 
PCR, 26 por TR sorológico e 
36 por TR antígeno. Com isso, 
a cidade chegou a 34.948 
casos registrados em 2021, 
superando os 34.763 casos 
do ano passado. No total são 
69.711 casos, com 4.308 em 
profissionais da saúde.

O assessor da Saúde André 
Baitello afirmou que a Secreta-
ria não esperava que esses nú-
meros fossem alcançados ainda 
em maio. “A segunda onda foi 
forte e tivemos um aumento 
grande de casos no mês de 
março. O que temos notado é 
que os casos estão subindo de 
novo nesta semana, por isso é 
importante a população conti-
nuar atenta”, afirmou.

Também foram confirmados 
nesta quinta-feira  mais dez óbi-
tos por Covid-19 no município. 
As datas de notificações destas 
mortes variam entre 05/05 e 
12/05, sendo metade ocorre-
ram somente nesta quarta-feira. 

Vinicius LIMA  

Desde o início da pandemia, o 
município contabiliza 2.020 óbi-
tos (1.098 só neste ano), com 
uma taxa de letalidade de 2,8%.

Nas últimas 24 horas, 127 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da doença, to-
talizando 61.935 curados, o 

equivalente a 88,8% dos casos. 
As notificações de pacientes 
com sintomas gripais somam 
267.062 e foram realizados 
230.811 testes. O coeficiente 
de incidência é de 230.811 
casos  para cada 100 mil ha-
bitantes.
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André Baitello, assessor especial da Saúde

EM 30 DIAS

Mais de 45 mil rio-pretenses 
tomam vacina da gripe

A Campanha de Vacinação 
contra a Gripe imunizou 45.314 
pessoas em Rio Preto no primei-
ro mês da campanha. Dividida 
em três etapas, começou com 
a imunização de crianças, ges-
tantes, puérperas e trabalhado-
res da saúde. Nesta semana, 
idosos e professores também 
foram incluídos.

Os dados atualizados in-
cluem 15.369 doses feitas na 
rede privada de saúde, que po-
dem vacinar outros grupos não 
elencados na campanha (sem 
comorbidades).Pela rede pú-
blica, foram aplicadas 29.945 
doses da vacina.

Até o momento, nenhum 
dos grupos contemplados pela 
campanha atingiu a meta de 
90%. Os trabalhadores da saú-
de são os que possuem o índi-
ce mais alto com 67%. Já os 
professores possuem a menor 
cobertura, com 7,99%.

A vacinação continua para 

Da REPORTAGEM

todos os grupos incluídos na 
primeira e segunda etapas, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h, nas unidades de saúde e 
demais equipamentos públicos. 
Idosos e professores também 
podem receber a dose no Recin-
to de Exposições, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, por 
sistema drive-thru.

Para receber a dose, é neces-
sário documento de identidade 
com foto e CPF. Os professores 
e trabalhadores da saúde devem 
apresentar ainda documento que 
comprove a função, enquanto 
gestantes devem apresentar car-
tão pré-natal. Para as puérperas, 
é necessário apresentar certidão 
de nascimento da criança.

Divulgação
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CRESCIMENTO

De acordo com o Painel do 
Mercado Imobiliário (PMI), 
produzido pela plataforma Kenlo, 
o mercado de imóveis usados no 
Estado de São Paulo, fechou o 
primeiro trimestre deste ano com 
crescimento de 90% no volume 
de negócios em comparação ao 
mesmo período de 2020.

     Amanhã tem duas feijoadas 
que prometem ser disputadas 
entre integrantes do high: a 
do restaurante El Toro e a do 
Automóvel Clube. A do clube, 
custa R$ 40,00 (individual) e 
R$ 70,00 (para duas pessoas). 
A animação é do Bozó.

     O restaurante Coco Bambu, 
cuja abertura é estimada para 
junho no Iguatemi Rio Preto já 
está fazendo treinamento do 
staff.

     Deverá ser votado em 
breve pelo plenário da Alesp, 
o projeto que torna Rio 
Preto Município de Interesse 
Turístico, já aprovado aliás, 
pelo corpo técnico.

* 

* 

NOVO CARGO 

Dono de uma dose exuberante de coragem e determinação, o 
executivo Luis Antonio Pretti Filho que respondia pela Gerência 
comercial da Unimed, acaba de ser contratado para assumir a 
Superintendência Regional São Paulo na IBBCA, administradora 
de benefícios, especializada em cuidar de Planos Empresariais e 
corporativos para a gestão de saúde.

São José do Rio Preto, sexta-feira
14 de maio de 2021

MARIAGE 

Amanhã, uma pequena e 
exclusiva parcela do high tem 
encontro marcado no Rancho 
Santa Fé, para assistir, a partir 
de meio-dia e meia, à celebração 
do casamento de João Theodoro, 
presidente do fechadíssimo 
Harmonia Tênis Clube com a 
médica Ana Carla Souza. Após a 
cerimônia, os íntimos de oliveira, 
contemplados com o convite, 
serão recepcionados com um 
almoço.

* 

A-6

CONDOMÍNIOS

Os preços de condomínios mal 
administrados, estão chegando 
às alturas. Alguns edifícios 
de apar tamentos de luxo 
estão se tornando verdadeiros 
fantasmas, porque têm menos 
da metade dos apartamentos 
habitados, com condomínios 
atrasados dificultando inclusive 
a manutenção básica.

FESTA POLÍTICA

O PSDB antecipou a festa 
marcada para o dia 25 e 
recepcionou com um jantar de 
boas-vindas ontem à noite, o 
vice-governador Rodrigo Garcia, 
que após quase 30 anos, está 
deixando o DEM, para se 
filiar ao ninho dos tucanos, 
jantar aliás, comandado pelo 
presidente estadual do PSDB, 
Marco Vinholi. E hoje, no Hotel 
Grand Hyatt de São Paulo, 
será realizada a filiação oficial, 
ambos os eventos, com a 
participação do governador 
João Dória, que deverá apoiá-lo 
no caminho para o Palácio dos 
Bandeirantes.

Luiz Felipe e Chris Stankovic Rudge Leite, que atualmente 
residem entre Ribeirão Preto e Miami, mas mantêm um 

pied-à-terre em Rio Preto, através do Integrato Iguatemi, 
convidaram este colunista para participar do almoço do 

Dia das Mães de sua família, no Maremonti, para as des-
pedidas porque estão partindo para três meses em Miami. 
À mesa, apenas nós, mais os filhos deles, Catarina e Luiz 
Felipe. Hoje eles embarcam para a praia paradisíaca e de-
serta de Holbox, no estado de Quintana Roo, na Península 
de Iucatã, no México, onde alugaram casa para permane-
cer 14 dias em confinamento antes de serem autorizados 
pelas autoridades sanitárias a entrar nos Estados Unidos, 
como aliás, acontece com todos os brasileiros. Por coinci-
dência, quem lhes alugou o avião que os levará a Holbox 
é votuporanguense, chama-se Michel Escalle e é casado 
com Odalis Gomez Millar de família muito importante na-
quele país e proprietário da empresa Global Jetset de re-
ceptivo de alto luxo com jatinhos, mansões à beira mar e 

aluguel de Ferraris e Lamborghinis. Em Miami, nossos per-
sonagens deixam o apartamento atual e tomam posse do 
novo e belíssimo apartamento na região do Design District 
e dentro de três meses, já vacinados, retornam  ao Brasil, 
mais precisamente, dia 2 de agosto, onde com certeza, 

serão recepcionados com festa pelos amigos.

O casal Sinval 
Célico Neto e Na-
thalia Assunção 
Célico, comemora 
o nascimento ter-
ça-feira, de seu 
segundo filho, o 
Otávio, que veio 
fazer companhia 
para o irmãozinho 
Enrico. Em clima 
de festa, os avós, 
Sinvalzinho e 
Denise Pimenta 
Célico e Marcos 
Kafuri Ferreira 
Julio e Estela 
Assunção Pinto. 

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO

Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 59/21
Contratada: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Objeto: Aquisição de 8.000 ampolas (4ml) de Norepinefrina 
2MG/ML, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disse-
minação do “CORONAVIRUS” no município. Fundamento: 
ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS – Aldenis A. Borim
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 60/21
Contratada: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICAS S/A
Objeto: Aquisição de 6.000 ampolas (10ml) de Fentanila 
0,05mg/ml, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disse-
minação do “CORONAVIRUS” no município. Fundamento: 
ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS – Aldenis A. Borim
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: IRLENE A DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS ME
EMPENHOS 5508/21 e 5509
Considerando relatório do setor solicitante, notifi co derradei-
ramente o representante legal da contratada, para entregar 
os materiais e realizar os serviços no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalida-
de do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
MULTA
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
CONTRATO PRE/0146/20
Considerando atraso no pagamento referente aos salários 
de alguns funcionários, referentes ao mês de abril/2021. 
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, da legalidade e da moralidade administrativa, 
DECIDO: Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 9ª, item 9.2,  I do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, multa de 0,2% do valor refe-
rente 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.
DECISÃO
CONTRATADA: ALCEU DE OLIVEIRA 97383600800
EMPENHO 3320/21
CONTRATADA: VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP
EMPENHO 5843/21
Considerando a entrega total do empenho supramenciona-
do, DECIDO: mitigar a penalidade anteriormente aplicada 
de multa de 30% do valor referente ao atraso das obriga-
ções contratuais, permanecendo a empresa advertida. SMS 
ALDENIS BORIM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021
CONTRATO nº PRE/0052/21
CONTRATADA: PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-
CA LTDA ME 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática - SMF 
– José Martinho Wolf Ravazzi Neto– Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$63.030,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021
ATA Nº 0414/21
CONTRATADA: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 
EPP
OBJETO: Fornecimento mobiliario - Valores Unitários – 
Item 05 - R$1.536,00; - Item 06 - R$1.062,00; - Item 09 
- R$1.520,00; - Item 12 - R$1.140,00 – SMS- Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021
ATA Nº 0415/21
CONTRATADA: PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMER-
CIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento materiais hospitalares- Valor Uni-
tário – Item 17 - R$589,680 – SMS- Prazo de vigência: 12 

meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021
ATA Nº 0416/21
CONTRATADA: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento mobiliário hospitalar Valor Unitário – 
Item 09 - R$11.400 – SMS- Prazo de vigência: 12 meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2021
ATA Nº 0417/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de sondas e kit de sondagens 
-  Valores Unitários – Item 02 - R$0,38;- tem 03 - R$0,42;- 
tem 04 - R$0,39;- tem 05 - R$0,44;- tem 06 - R$0,45;- tem 
07 - R$0,46;- tem 08 - R$0,47;- tem 10 - R$0,52;- tem 11 - 
R$0,57;- tem 12 - R$0,42;- tem 13 - R$0,45 – SMS- Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 9003/2021
CONTRATO Nº: DPL/0024/21
CONTRATADA: GABRIELLE SAMARA BRAZ VIEIRA 
45578815804
OBJETO: Prestação de serviço de apoio na recepção de do-
cumentos do Incra – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior
- Prazo de vigência: 02 meses. Valor Total: R$5.400,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 9297/2021
CONTRATO Nº: DPL/0025/21
CONTRATADA: BEATRIZ MARQUES DEL ARCO 
41385714859
OBJETO: Prestação de serviço de apoio na recepção de 
documentos do no Banco Municipal de alimentos – SMAA – 
Antonio Pedro Pezzuto Junior- Prazo de vigência: 02 meses. 
Valor Total: R$5.400,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO
Notifi cada: L R DE OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 
27.670.376/0001-60
Assunto: Pregão Eletrônico nº 328/20 – Proc. nº 12836/20 – 
Contrato ATA nº 0843/20
Objeto: Fornecimento de marmitex para os atiradores do 
Tiro de Guerra, obedecendo a conveniência e as necessi-
dades da Administração. DESPACHO: Fica o representante 
legal da empresa Notifi cado para que no prazo de 05 (cinco) 
dias apresente a prova de regularidade perante a Fazenda 
Federal e a Fazenda Municipal (ISS), conforme previsto na 
avença e no edital. Tendo em vista o descumprimento de 
clausula contratual (item 7.3 da Clausula Sétima da ARP), 
fi ca concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a empre-
sa, em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais, tendo em vista os fortes indícios 
de descumprimento da obrigação assumida, que poderão 
acarretar a rescisão contratual, aplicação de multa de 20% 
sobre o valor da obrigação não cumprida e a suspensão do 
direito de licitar e contratar com esta Administração pelo pra-
zo de até 5 anos, conforme regra estipulada no instrumento 
convocatório e na legislação de regência. Wanderley Ap. de 
Souza – Diretor de Compras e Contratos
EXTRATO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA nº 01/2021
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OBJETO: contratação de grupos formais da agricultura fami-
liar detentores de DAP Jurídica para aquisição de hortifruti-
granjeiros para abastecimento das unidades escolares, com 
dispensa de licitação, de acordo com o disposto no Art. 14, 
a Lei 11.947 de 16/07/09; Resol. FNDE 06 de 08/05/2020. 
SMAA.
HOMOLOGO este procedimento por não vislumbrar nenhu-
ma irregularidade ou ilegalidade e pelo fato de não terem 
sido apresentados recursos ou impugnações. ADJUDI-
CO este procedimento a favor dos vencedores, a saber: 
1º CLASSIFICADO: Coop. dos Prod. Rurais de S. J. do 
Rio Preto: alface: 94.676mç/R$ 3,97; mandioca branca: 
39.055kg/R$ 4,74; 2º CLASSIFICADO: Assoc. Prod. Rurais 
de Fernandópolis: mamão: 87.450kg/R$ 3,43; 3º CLASSI-
FICADO: Coop. Agric. Mista Prod. Região de Jales: laranja: 
97.852kg/R$ 2,26; mamão: 32.550kg/R$ 3,43; tangerina: 
39.916kg/R$ 3,28. SMAA. A Pedro Pezzuto Jr.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 149/2021 – Processo 
11.278/2021
Objeto: Aquisição de notebook e software. Procuradoria Ge-
ral do Município. Sessão pública realizada on line com início 
dia 29/04/2021, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA 
DE INFORMATICA LTDA (item 01) e MAPDATA - TECNO-
LOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. (item 02). Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras” Eloisa Sestini 
da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi – Procura-
dor Geral do Municipio.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 122/2021 – Processo 
11.088/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de ferramentas 
e demais materiais para uso da equipe volante de limpeza 
e roçada. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Sessão 
pública realizada on line com início dia 14/04/2021, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: 
ALL NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME 
(item 8), ARC COMERCIO DE EPI EIRELI ME (itens 7, 11, 
16, 20) e FZ DE CASTRO (itens 15, 25). Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabio Marcondes – Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
142/2021 – PROCESSO Nº 11.233/2021 
Objeto: aquisição de insumos e ferramentas para realização 
de reparos nos equipamentos de informática da Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 17/05/2021 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro – Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 35.258 DE 11 DE MAIO DE 2021

ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1027931-81.2020.8.26.0576, do Anexo do Jui-
zado Especial da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.896 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos 
do(a) servidor(a) MARIA REGINA MENDONCA, Técnico 
em Contabilidade, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a 
02/04/2010”.
PORTARIA N.º 35.261 DE 12 DE MAIO DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LEO-
NARDO JOSE LEMOS, Médico Plantonista Clínico, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 
da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta 
a 11 de maio de 2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.732
DE 13 DE MAIO DE 2021.

Inclui no Calendário Ofi cial do Município de São José do Rio 
Preto – SP, o “Dia Municipal do Choro”, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 15 de julho.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluído no Calendário Ofi cial do Município de 
São José do Rio Preto – SP, o “Dia Municipal do Choro”, em 
homenagem ao músico e artista Paulo Moura, a ser come-
morado, anualmente, no dia 15 de julho.
Art. 2º O Poder Legislativo e Executivo poderá realizar ou 
apoiar eventos relacionados com o tema, objetivando a pro-
moção da educação cultural, musical e escolar.
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Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 de maio 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.229/2021
Projeto de Lei nº 008/2021
Autoria da propositura: Vereador Paulo Pauléra

 

DECRETO Nº 18.910 
DE 13 DE MAIO DE 2021. 

Regulamenta dispositivo da Lei 
Complementar 649/21 – Capítulo XXVI  - 
que instituiu o Código de Obras e 
Edificações no Município de São José do 
Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do 
Município de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da 
Lei Orgânica deste Município; 
 

D E C R E T A: 
Art. 1º - Esta regulamentação refere-se às diretrizes e normas de 
como o abrigo para o acondicionamento de resíduos sólidos deve ser 
implantado. Este abrigo é o local apropriado, a ser construído de 
acordo com as orientações a seguir, e servirá para armazenar os 
contêineres de resíduos sólidos (resíduo domiciliar e recicláveis) até a 
realização da coleta externa. 
§ 1º O dimensionamento deve atender ao armazenamento e à 
movimentação de contêineres, prevendo-se espaço suficiente para a 
entrada completa, lavação e desinfecção dos contêineres. 

a) O abrigo além de possuir uma porta para o alinhamento frontal 
da via pública, sugere-se uma outra porta para a área interna do 
empreendimento para a sua manutenção, onde as portas devem 
abrir para o lado de fora do abrigo ou possuir portas de correr. 

§2º O abrigo para o acondicionamento de resíduos em hipótese 
alguma deve ter os resíduos lançados diretamente no chão e deve 
ser higienizado semanalmente para evitar a proliferação de insetos, 
roedores e demais vetores. 
§ 3º O abrigo para acondicionamento de resíduos sólidos deverá ser 
equipado com extintor de incêndio próximo ao local. 
§ 4º Aconselhamos para os empreendimentos que gerem uma grande 
quantidade de resíduos orgânicos que se utilizem de um abrigo 

 

climatizado para evitar a emissão de odores e proliferação de insetos, 
roedores e demais vetores. 
Art. 2º O dimensionamento do abrigo para acondicionamento de 
contêineres de resíduos sólidos deverá seguir as seguintes diretrizes:  
I - Para geração de resíduos sólidos de até 100 litros diários 
(aproximadamente 300 litros a cada três dias), a edificação fica 
desobrigada do uso do abrigo; 
 II - Considerando a geração de resíduo sólido durante três dias, para 
geração superior a 300 litros e inferior ou igual a 1000 litros, a área 
mínima do abrigo será de 3,60 m², não sendo computada como área 
qualquer espaço com dimensões menores que 1,20 m;  
III - Considerando a geração de resíduo sólido durante três dias, caso 
a geração seja superior a 1000 litros, a cada 1000 litros adicionais ou 
fração, a área mínima do abrigo será calculada acrescentando-se 2,5 
m² à área mínima estabelecida no inciso II. No Anexo I consta passo 
a passo para a realização dos cálculos. 

Fórmula aplicável apenas para os casos do inciso III: 
 A mín. abrigo = 3,6 + 2,5 * N cont. ad.  
 
Onde:  
A mín. abrigo = Área mínima do abrigo [m²] 
N cont. ad. = Número de contêineres adicionais, além do primeiro 

(Trata-se de número inteiro) [un.] 
IV – Caso a área do abrigo para o acondicionamento de resíduos 
sólidos fique grande o mesmo pode ser fracionado em espaços 
distintos, desde que a soma das áreas siga a medida final do 
resultado do cálculo. 
Art. 3º A estimativa do número de habitantes/pessoas para fins de 
cálculos da geração de resíduos deverá seguir os critérios elencados 
abaixo. 
§ 1º A estimativa do número de pessoas que residem em 
determinada habitação de edificações verticais, loteamentos, 
condomínios de lotes e condomínios edilícios - horizontais, verticais e 
mistos - será equivalente a três moradores por unidade de habitação, 
salvo nos casos abaixo:  
 

 

I- Nas habitações com apenas um dormitório, deverá ser considerado 
o número de dois habitantes por residência; 
II- Nas habitações que contenham três ou mais dormitórios, deverá 
ser considerado o número de quatro habitantes por residência. 
§ 2º Para os estabelecimentos de atividades econômicas, escritórios, 
universidades e estabelecimentos assemelhados deverá ser estimado 
o número de pessoas considerando uma pessoa a cada sete metros 
quadrados de área construída. 
I - Nos estabelecimentos de atividades econômicas, escritórios, 
universidades e estabelecimentos assemelhados a produção diária 
de resíduo deverá ser estimada utilizando o valor de 120 g (cento e 
vinte gramas) por pessoa. 
Art. 4º A título ilustrativo tem-se como contêiner padrão (contêiner de 
1.000 litros) com as medidas que constam no Anexo II, para facilitar a 
coleta e permitir o basculamento no caminhão. Tal contêiner deverá 
ser de material resistente e também deve ser mantido em perfeitas 
condições quanto a sua estrutura e suas rodas giratórias, respeitando 
sempre o rodízio entre estes. 
Parágrafo Único – Para facilitar a coleta os contêineres devem 
acondicionar os materiais separados e possuir a identificação de 
material reciclável e material orgânico. 
Art. 5º Para a aprovação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo deverá ser apresentado o projeto geral do 
empreendimento com a localização do abrigo e destaque do projeto 
detalhado (cortes, vistas, cotas e indicações de materiais) do abrigo 
de resíduos sólidos em 3 vias. Na prancha deverá constar a memória 
de cálculos conforme exigências do artigo 2º desta regulamentação. 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de maio de 2021, 169º Ano 
de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local. 

 
ANEXO I 

Como calcular a área mínima do abrigo: (Memória de Cálculos) 
1- Determinar o número médio de habitantes do condomínio, 

respeitando o Art. 3°, § 1º, I, II e § 2º:  
N habitantes = número de residências * número de 
moradores/Residência 
Onde: 
N habitantes é o número de habitantes calculado [un.]. 
 

2- Determinar a produção de lixo em massa (kg): 
Parâmetro estabelecido: Cada pessoa produz um quilograma 
por dia, (observada a ressalva do Art. 3°, § 2º, I); 
M resíduos sólidos = 1kg/dia * N habitantes 
Onde:  
M resíduos sólidos é a massa de resíduos produzida pelo número 
calculado de habitantes [kg].  
 

3- Determinar o volume de lixo (litros):  
Parâmetro: A densidade média do lixo é 0,25 quilogramas por 
litro  
V resíduos sólidos = M resíduos sólidos / densidade média 
V resíduos sólidos = M resíduos sólidos / 0,25 
Onde:  
V resíduos sólidos é o volume de resíduos sólidos gerado pelos 
habitantes [l].  
 

4- Multiplicar o volume produzido por três, considerando que o 
abrigo deve suportar até três dias de acúmulo de lixo (conforme 
Art. 174, III do Código de obras): 
 V resíduos sólidos (3 dias) = V resíduos sólidos x 3 
Onde:  
V resíduos sólidos (3 dias) é o volume de resíduos sólidos produzido 
pelos habitantes em um período de três dias [l];  

 

 
5- Se o volume produzido em três dias for maior que 1000 litros, 

devemos acrescentar uma parcela de área para 
acondicionamento de mais contêineres. Assim, para o cálculo 
dessa parcela adicional, faz se necessário a determinação de 
quantos contêineres serão necessários além do inicial, dessa 
forma, a cada contêiner adicional, será somada à área inicial 
uma parcela de área necessária para o acondicionamento 
deste.  
   
N cont. ad. = (V resíduos sólidos (3 dias) – 1000) / 1000  
Onde: 
N cont. ad. é o número de contêineres adicionais que serão 
necessários para o acondicionamento de parte de uma geração 
de três dias de resíduos [un.].  
Observação: O número de contêineres adicionais (N cont. ad.) deve 
ser um número inteiro, em caso de fração, arredondar para o 
inteiro mais próximo acima. 
 

6- Determinar a área (m²) do abrigo a partir da seguinte fórmula:  
A mín. abrigo = 3,6 + 2,5 * N cont. ad. 
Onde:  
A mín. abrigo é a área mínima necessária para o abrigo dos 
contêineres de resíduos sólidos [m²].  
 
 

ANEXO II 
 

 

 

 
 

 

 
 
* todas as medidas estão em milímetros 
 

 
 
 

DECRETO Nº 18.911
DE 13 DE MAIO DE 2021.

Altera dispositivo do Decreto nº 17.746, de 30 de março de 
2017, alterado pelo Decreto nº 18.009, de 28 de março de 
2018, que nomeia Comissão de Recebimento de Materiais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º O inciso IX do artigo 1º do Decreto nº 17.746, de 
30 de março de 2017, com as alterações promovidas pelo 
Decreto nº 18.009, de 28 de março de 2018, passa vigorar 
alterado, com a seguinte redação:
“Art. 1º  ...

(...)
IX – Secretaria Municipal de Educação:
a) Alexandre Ricardo Pujati;
b) André Luis Squiaveto Cabral de Melo;
c) Antonio José Pereira da Silva;
d) Carla Cristina Pereira Job;
e) Cristiane Bittencourt Gil;
f) Edgar Antonio Buosi;
g) Fabia Cristiane Nestor Costa;
h) Giuliano Moretti Santos Garcia;
i)  Jean Batista de Oliveira;
j) Julio César Bertuga;
k) Karina da Silva Mateus;
l) Lucila Karina Garrido;
m) Rubens Caruso Neto
n) Valter Luis Rocha.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de maio de 2021; 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADILSON VEDRONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 19711/2020    

  
Fica notifi cado(a): A G RIBEIRO SAO JOSE DO RIO PRE-
TO ME, Endereço: AV. JOSÉ MUNIA Nº: 4775 Compl.: 
LUC 2200 PISO 2 Bairro: REDENTOR - JD. Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15085350 Inscrição Muni-
cipal / Cadastro: 930490 PFJ: 154999 CPF/CNPJ/RG: 
01725595/0001-05, datada em 08/11/2020, motivo(s) da 
Notifi cação: Adequar empreendimento para que os resídu-
os gasosos, fumaças, gases, poeiras ou qualquer estado 
de matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir a atmosfera, Artigo 2.º, § 1.º e 
2.º da Lei Municipal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), Mul-
ta de 50 UFM (x1 R$3.012,00); Adequar empreendimento 
para que os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado 
de matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir o solo e os cursos d'agua, 
Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), 
Multa de 50 UFM (x1 R$3.012,00); Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc 
XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Co-
nama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR 
(x1 R$7.589,82). OBSERVAÇÃO: PROVIDENCIAR CAIXA 
DE GORDURA INTERLIGADA A REDE DE ESGOTOS E 
APRESENTAR COMPROVANTE DESCARTE RESIDUOS 
(ÓLEO DE COZINHA) enviar para o e-mail: smaurb.fi scali-
zacao@riopreto.sp.gov.br. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará 
sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vigente, 
assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA AN-
TUNES CARRETERO, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob nº de 
AR BR 39152975 1 BR acusando “desconhecido”.

EXTRATO nº 001/2021-IFP/SMAURB: Conforme disposto 
na Emenda n° 47, da Lei Orgânica do Município, e do Decre-
to n° 16.779 de 23/05/2013, publicamos que face ao requeri-
mento do Protocolo nº 202147077 e apensos, em 04 de maio 
de 2021 foi assinado o Termo de Autorização de Uso do Bem 
Público Municipal identifi cado como Área de Lazer do bairro 
São Deocleciano III, delimitada pela AV. NELSON SINI-
BALDI, RUAS VITORINO ALBERTO PELEGRINI E JOÃO 
JOSÉ LUCÂNIA FERNANDES, nesta cidade, em favor de 
PAULO RICARDO DO CARMO ROBATTINI, estabelecido 
na AV. Historiador Rubens de Mendonça, 3061 – Bosque 
da Saude – CEP: 78.000-000 - Cuiabá/MT - CNPJ(MF) nº 
04.161.613-0001-61, neste ato representado pelo Sr. James 
Willy Robatini, portador do CPF n° 987.525.531-91, RG sob 
n° 35.444.975-8 – SSP/SP, que deverá ocorrer durante 30 
(trinta) dias. O período para montagem e desmontagem de 
equipamentos será de 21 de maio a 19 de junho de 2021. 
Em contrapartida o autorizado doou 200 (duzentas) mudas 
de árvores nativas e ou de calçada, com no mínimo 1,50 m 
(um metro e cinquenta centímetros) de altura, depositan-
do-as no Viveiro Municipal, como compensação ambiental 
pelo uso do bem público. O presente Termo não é licença 
para funcionamento, que deverá ser providenciada junto a 
Secretaria Municipal da Fazenda. O atendimento na íntegra 
das restrições estabelecidas pelo comitê Gestor de Enfrenta-
mento ao Coronavírus, conforme o Decreto nº 18.751/2020 e 
suas alterações, ou que por ventura venham a substituí-las, 
e de inteira responsabilidade do Autorizatário, bem como à 
sua fi scalização da Vigilância Sanitária da Secretaria Munici-
pal de Saúde.
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

P O R T A R I A    Nº   426
 De 13 de maio de 2021

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso 
de suas atribuições legais, considerando as novas regras 
oriundas do DECRETO MUNICIPAL Nº 18.803/2021;  
 
RESOLVE:
Art. 1º O artigo 2º da Portaria nº 384, de 11 de setembro de 
2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 2º Fica mantido o regime de teletrabalho extraordinário, 
destinado aos servidores e estagiários, até o dia 31 de julho 
de 2021.” (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
                                       Registre – se, Publique – se e Cum-
pra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 13 de maio de 2021.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, arquivada no livro de Portarias da RIOPRE-
TOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 22/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020 – 
PROCESSO 41/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos por um período 
de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do 
SeMAE.
Data da assinatura: 12.05.2021 Valor do acréscimo: R$ 
5.228,83 Valor total: R$ 530.184,03.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 14/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 16/2021
Objeto: Aquisição de peças sobressalentes (spare parts) 
para o painel de acionamento das peneiras mecanizadas 
HUBER.
Contratada: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPA-
MENTOS ELETRONICOS.
Ordem de Fornecimento nº 73/2021, recebida em 
10.05.2021. Valor: R$18.539,99.
Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 02, 05 e 08.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 13.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5738/2021

        Fica notifi cado, Alessandro Lima da Silva, compromis-
sário do imóvel sito à Avenida Esmeraldo Carolino, quadra 
11, lote 16, Parque Residencial da Solidariedade, que em 
virtude de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 
005738, datada em 15/03/2021, assinada pelo agente fi scal 
de posturas Valdecir Camillo Fernandes de Mello, tratando 
de construção em desacordo com o projeto aprovado (obra 
no recuo lateral – cobertura metálica) em desacordo com 
a Lei de Zoneamento e Código de Obras e Edifi cações em 
vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis 
Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000093530 01474/21 CRUZ & CRUZ ODONTOLOGIA LTDA ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2046

2020000267665 02576/20 DC ODONTOLOGIA EIRELI
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2054

2021000079070 01403/21
FERNANDES & GALASSI SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2053

2021000096447 00862/21
MAGALU LOG SERVIÇOS LOGISTICOS 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2048

2020000296373 02675/20
OTOCLINE SERVIÇOS MÉDICOS S/S 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2055

2021000095603 00859/21
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2047

TERMO RAZÃO SOCIAL

TRM - P - A  000520
FUNDAÇÃO FACULDADE 

REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

TRM - P - A  000520
FUNDAÇÃO FACULDADE 

REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

TRM - P - A  000521
FUNDAÇÃO FACULDADE 

REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

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

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

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

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROTOCOLO

2021000035793

2021000011946

2020000292912

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000067634 00296/21 ADRIANA DA PONTE BELENTANI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000028509 00493/13
ALINE CÁRCERES DE OLIVEIRA 

CHIACHIO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000109768 00493/13
ALINE CÁRCERES DE OLIVEIRA 

CHIACHIO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000018814 00754/09
ART VITA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000033442 00143/21 CHAGAS & FRANCISCO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000017738 01744/08 DI TROCCHIO DOCERIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017748 01161/11
DI TROCCHIO I DOCERIA RIO PRETO 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000020585 01189/19
F M SAO JOSE COMERCIO DE FRIOS E 

LATICINIOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021139 00903/07 FABIANO DE SOUZA GIMENEZ ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000033418 01297/17
FERREIRA NETO MERCEARIA E 

PADARIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000033434 01297/17
FERREIRA NETO MERCEARIA E 

PADARIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000105984 01297/17
FERREIRA NETO MERCEARIA E 

PADARIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000097121 00240/13 GLEICE GARCIA FRATANTONIO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000296647 01778/13
GOYAZ PHARMA COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000044468 01639/12
H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

MEDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000044464 02226/17
H B SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000062806 00442/18
JORDANA E MARCOS CONSULTORIO 

ESPECIALIZADO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000021073 01059/07 JOSE FELICIANO FIRMO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000058546 00260/21 JOSE ROBERTO DOS SANTOS JNIOR
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000026046 00678/99
LOURENÇO & RIBEIRO PANIFICADORA 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000020789 00068/21 POSTO MACENO RIO PRETO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000046698 01080/17 PROZARIA BAR E RESTAURANTE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2021000046717 01080/17 PROZARIA BAR E RESTAURANTE LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000029602 02332/17
REDENTORA APARELHOS AUDITIVOS 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000097167 00865/21
RIBEIRO & FACHINI SERVIÇOS 

MEDICOS LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000030498 00130/21 ROWEDER & ANTONIO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000020618 02244/17 SH DE CARVALHO MARTINS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000280166 01763/19
SUPER EM DENTES SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000049063 00216/21 THE CLUB EVENTOS LTDA EPP
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000028479 02522/17 THIAGO SINIBALDI SUFFREDINI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000057846 01215/05 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000057860 01625/12 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

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

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária
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EDI
TAL 
DE 

AUT
OS 
DE 
IMP

OSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

CLINICA DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA DR 
SERGIO NUNES E DRA MARIA 
HELENA LTDA 

00453/19 

30 
UFM AIP-S-D 

000217 

SILMARA DA SILVA MANOEL 01991/19 20 
UFM 

AIP-S-D 
000218 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

AMAGNO BRIGHENTI 
& BRIGHENTI LTDA ME 

ME 

02863/
17 

1.380,50 (UM MIL, 
TREZENTOS E 

OITENTA REAIS E 
CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000141 

BOTTAS SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA 

01010/
18 

3.614,40 (TRÊS MIL, 
SEISCENTOS E 

QUATORZE REAIS E 

NRM-S-D 
000074 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
APOLLO SPORTS PRIME ACADEMIA DE 
GINASTICA LTDA ME 01521/21 AIF-S-D 

000242 

BRITISH COLUMBIA LTDA ME 01520/21 AIF-M-L 
000174 

CONDOMINIO GREEN FIELDS 
RESIDENCE CLUB 01525/21 AIF-M-L 

000175 

DANIELE CRISTINA MATIAS ME 01527/21 AIF-S-D 
000239 

E A DA FONSECA & CIA LTDA 01526/21 AIF-S-V 
000127 

LETICIA DIAS GONÇALVES 45105833899 01523/21 AIF-S-D 
000240 

MAGNO ANTONIO PEREIRA RIO PRETO 
ME 01524/21 AIF-A-LF 

000244 
SUPERMERCADO AMERICA RIO PRETO 
LTDA ME 01522/21 AIF-S-D 

000241 

 

 

QUARENTA 
CENTAVOS) 

C L A A BEBIDAS 
ESPECIAIS LTDA ME 

01561/
17 

1.326,50 (UM MIL, 
TREZENTOS E 

VINTE E SEIS REAIS 
E CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000138 

CASA DE REPOUSO 
VIVER BEM LTDA 

01507/
17 

13.252,80 (TREZE 
MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E DOIS 
REAIS E OITENTA 

CENTAVOS 

NRM-S-D 
000073 

CLINICA MORETTI 
SERVIÇOS 

ODONTOLOGICOS S/S 

01006/
18 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000072 

CONGELA GUELA 
COMERCIO DE 

BEBIDAS LTDA ME 

02852/
17 

1.285,00 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO 
REAIS) 

NRM-A-N 
000143 

ELISANGELA 
CRISTINA NOBILE ZILI 

ME 

00273/
18 

9.939,60 (NOVE MIL, 
NOVECENTOS E 
TRINTA E NOVE 

REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000069 

ELISANGELA 
CRISTINA NOBILE ZILI 

ME 

00620/
18 

4.819,20 (QUATRO 
MIL, OITOCENTOS E 
DEZENOVE REAIS E 
VINTE CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000070 

MICHELLI GAETANO 
FERNANDES ME 

01040/
18 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000071 

NASCIMENTO E 
DONOFRE LTDA 

02423/
17 

3.855,00 (TRÊS MIL, 
OITOCENTOS E 
CINQUENTA E 
CINCO REAIS) 

NRM-A-N 
000142 

OLIDIO DE MARCHI 02070/ 1.285,00 (UM MIL, NRM-A-N 
 

 

17 DUZENTOS E 
OITENTA E CINCO 

REAIS) 

000140 

SOUZA & COSTA 
MINIMERCADO LTDA 

00704/
17 

276,10 (DUZENTOS E 
SETENTA E SEIS 

REAIS E DEZ 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000135 

THALITA LIMA 
FERREIRA 

01847/
17 

2.070,75 (DOIS MIL E 
SETENTA REAIS E 
SETENTA E CINCO 

CENTAVOS)  

NRM-S-D 
000075 

TIAGO GONÇALVES 
CORREA 31883402816 

01215/
17 

265,30 (DUZENTOS E 
SESSENTA E CINCO 

REAIS E TRINTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000139 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CLINICA DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
DR SERGIO NUNES E DRA 
MARIA HELENA LTDA 

00453/19 2019000131752 AIF-S-D 
000086 

SILMARA DA SILVA 
MANOEL 01991/19 2019000425813 AIF-S-D 

000115 
 

EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 
INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
C L A A BEBIDAS 

ESPECIAIS LTDA ME 01561/17 2019000134417 AIP-A-N 
000138 

CASA DE REPOUSO 
VIVER BEM LTDA 01507/17 2020000189343 AIP-S-D 

000098 
NASCIMENTO E 
DONOFRE LTDA 02423/17 2018000169701 AIP-A-N 

00007 

OLIDIO DE MARCHI 02070/17 2018000248950 AIP-A-N 
000083 

THALITA LIMA FERREIRA 01847/17 2020000044339 AIP-S-D 
000082 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 656
DE 13 DE MAIO DE 2021.

Estabelece medidas para conter perdas comerciais na gestão 
de contas do SeMAE, aprimora a administração de sua dívida 
ativa e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O SeMAE poderá, por suas expensas ou por contrata-
ção de terceiros, como providência com o escopo exclusivo de 
conter perdas comerciais, executar obras que tenha o objetivo 
restrito de identifi car e conter vazamento em prédios com edifi -
cações destinadas exclusivamente para fi ns residenciais e cujos 
moradores do imóvel sejam identifi cados como em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica que não lhes permita custear o 
serviço sem prejuízo do comprometimento de sua renda familiar 
mensal, condição a ser atestada por assistente social ou por 
agente fi scal de saneamento.
Art. 2º Em imóvel edifi cado ou não ou ainda demolido em que 
seja atestado por agente fi scal de saneamento que se encontra 
em estado de abandono, sem condições de habitabilidade e 
desocupado e desde que não se encontre evidentemente dis-
ponível para locação, poderá ser retirada, a critério do SeMAE, 
a ligação de fornecimento de água, a fi m de conter perdas 
comerciais.
Parágrafo único. A reinstalação da ligação que tiver sido retirada 
de ofício e nos termos deste artigo deverá ser suportada pelo 
SeMAE quando o titular do cadastro se tratar de usuário benefi -
ciado pela Tarifa Residencial Social
Art. 3º Mediante solicitação do proprietário, em imóveis edifi ca-
dos em que for atestado por agente fi scal de saneamento que 
se encontra desocupado e sem condições de habitabilidade, 
poderá ser retirada a ligação de fornecimento de água após 
quitação do custo de retirada de ligação e do pagamento ou 
parcelamento de eventuais débitos existentes. 
Parágrafo único. Para reativar a ligação, deverá o usuário 
suportar as despesas afi ns e ser adequada a nova ligação aos 
padrões vigentes.
Art. 4º Ficam os advogados efetivos dos quadros funcionais do 
SeMAE autorizados a não ajuizar execução fi scal em face de 
usuários cujo valor dos débitos inscritos contra si seja inferior a 
10 (dez) UFM (unidades fi scais do município).
Art. 5º Deverá o SeMAE, por ato próprio de seu superinten-
dente, promover a remissão de débitos inscritos ou não, e o 
consequente cancelamento de sua inscrição em dívida ativa 
que preencham as seguintes condições alternativas a serem ve-
rifi cadas e constatadas pela repartição autárquica competente:
I – débitos inscritos declarados prescritos pelo juízo da execu-
ção fi scal ou cuja inscrição foi determinado que seja cancelada 
por autoridade judicial;
II – débitos que, em razão do que for apurado em processo de 
execução fi scal ou por processo administrativo próprio, tenham 
sido lançados em face de devedores incertos ou desconheci-
dos;
III – débitos relativos a tarifas de água e esgoto vencidos há 
mais de dez anos inscritos ou não em dívida ativa ou débitos 
relativos a qualquer outra natureza vencidos há mais de cinco 
anos inscritos ou não em dívida ativa, nos termos da legislação 
civil, no que se refere à prescrição.
§ 1º No caso do inciso III, caso haja débitos consolidados em 
torno de um cadastro ou usuário, a remissão benefi ciará apenas 
aqueles que forem alcançados pelo prazo mencionado.
§ 2º De forma alguma, a remissão de que trata este artigo 
abrange dívidas quitadas ou parceladas.
§ 3º O SeMAE deverá disponibilizar, no portal da transparência, 
relatório com relação dos procedimentos benefi ciados pelo dis-
posto nos incisos II e III do “caput” deste artigo, acompanhado 
dos respectivos valores, o qual deverá ser atualizado mensal-
mente.
Art. 6º Excepcionalmente no exercício de 2021, em razão dos 
eventos economicamente adversos havidos para a população 
socialmente mais vulnerável por causa da pandemia de co-
vid-19, poderá o SeMAE, por ato próprio de seu superintenden-
te e a partir de levantamento técnico promovido pela repartição 
competente, promover a remissão de débitos inscritos ou não 
em sua dívida ativa decorrentes de leitura de consumo em 
imóveis benefi ciados com tarifa residencial social lançados nas 
referências 04 a 07 do exercício de 2020.
Art. 7º O art. 17, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 130/01, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17 (...)
§ 3º Os cargos em comissão dos quadros do SeMAE somente 
poderão ser ocupados por pessoas com formação acadêmica 
em nível universitário, observadas as formações específi cas 
quando previstas.” (NR)
Art. 8º A regulamentação dos procedimentos no âmbito interno 
do SeMAE para implementação desta Lei Complementar será 
feita por meio de atos administrativos próprios de seu Superin-
tendente.
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 de maio de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida 
publicada por afi xação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local.

 

 

EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE PARCIALMENTE 
DEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
SOUZA & COSTA 

MINIMERCADO LTDA 00704/17 2021000025965 AIP-A-N 
000291 

TIAGO GONÇALVES 
CORREA 31883402816 01215/17 2019000125173 AIP-A-N 

000133 
 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

JOSE DIORANDE VALDARES ME 00835/20 AIF-L-C 
000056 

KARUI INDUSTRIAL LTDA ME 02109/17 AIF-P-A 
000076 

MERCADÃO DOS ÓCULOS SOL E GRAU 
EIRELI EPP 01560/17 AIF-P-M 

000225 
SJP COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA ME 02066/17 AIF-A-F 

0020 
 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

CAROLINE CAMARERO ME 02896/17 AIF-A-N 
000079 

JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUES 02435/17 AIF-I-E 
000613 

São José do Rio Preto, 14 de Maio de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
14 de maio de 2021

Editais de
CITAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Editais de
LEILÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Processo 1035643-30.2017.8.26.0576 - Procedimento Comum Cível - Duplicata - Magenta Participações S.A. e outro - Hercules 
Ferreira Bueno Me - edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 1035643-30.2017.8.26.0576. O MM. Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Hercules Ferreira Bueno ME, CNPJ 05.834.794/0001-02, com endereço à Avenida Fortunato Ernesto Vetorasso, 167, 
Apto. 31, Jardim Santa Lucia, CEP 15040-170, São José do Rio Preto -SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Propecus Agropecuaria S/A, alegando em síntese: Em 18/01/2017, a autora foi surpreendida com e-
mail solicitando pagamento de Nota fiscal nº 099069 com vencimento em 10/10/2016 no valor de R$ 1.949,00, sob pena de juros 
e multa. A autora desconhecia referida cobrança e respondeu a empresa ré que não fora efetuada nenhuma compra e a 
assinatura aposta no documento não tinha validade. Novo e-mail foi encaminhado insistindo na cobrança. Assim, diante da 
possibilidade de inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito e considerando impossível a solução amigável não restou 
outra alternativa, senão ingressar no judiciário. Dá-se à causa o valor de R$ 1.949,00. Petição datada de 12/07/2017, subscrita 
por Dra. Flávia Machado Corchs, OAB/SP. 292.218. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial, tudo em conformidade com a decisão de fls.37: “Vistos .A tutela de urgência, conforme previsto no artigo 300 
do Código de Processo Civil, exige evidências da probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de perigo ao resultado 
final útil do processo. Presentes as circunstâncias de urgência e preenchido os requisitos da tutela provisória de urgência, defiro 
a tutela cautelar de urgência para o fim de determinar a empresa ré se abstenha de lançar o nome da autora nos cadastros de 
inadimplentes, especialmente junto ao SCPC, SERASA e similares, no que se refere ao objeto desta ação, até decisão final. Fls. 
178/179: “Defiro a citação editalícia da parte ré Hercules Ferreira Bueno Me, no prazo de 30 dias, com a advertência de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, incisos III e IV, do CPC)...”. E, para que no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital com prazo de 30, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 26 de agosto de 2020. K-13e14/05

 
EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS

Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte Líbano 
de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o artigo 112 do 
Estatuto Social, os títulos abaixo relacionados de titulares inadim-
plentes, que contém mais de um ano de passivo e que seu saldo 
devedor contabilize valor superior a 50% (cinquenta por cento) do 
valor nominal do título patrimonial.
Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou 
sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, sendo 
que após esse prazo referidos títulos passarão a ser livremente 
comercializados pelo Clube Monte Líbano. São os seguintes títulos:

Série A:
0034 0039 0058 0075 0085 0091 0116 
0134 0152 0162 0165 0182 0224 0229 
0237 0255 0272

0284 0310 0330 0349 0373 0379 0402 
0408 0429 0445 0463 0491 0509 0518 
0519 0520 0533

0632 0642 0654 0659 0681 0682 0683 
0686 0701 0729 0734 0775 0809 0810 
0826 0834 0844

0896 0914 0924 0934 0968 0981 1019 
1025 1050 1054 1057 1064 1091 1102 
1146 1203 1216

1218 1228 1230 1300 1311 1357 1376 
1378 1488 1523 1562 1589 1645 1656 
1692 1739 1764
1769 1811 1813 1840 1856 1885 1928 
1929 1943 1953 1989 2010 2029 2058 
2069 2083 2105
2107 2147 2154 2169 2175 2217 2222 
2248 2300 2329 2370 2379 2431 2459 
2460 2491 2495
2529 2535 2543 2596 2642 2664 2684 
2695 2704 2778 2831 2849 2883 2892 
2896 2948 2955
2974 2998 3012 3024 3025 3058 3123 
3173 3184 3192 3207 3256 3265 3266 
3283 3298 3311
3330 3334 3347 3361 3367 3389 3391 
3438 3516 3535 3541 3543 3546 3577 
3582 3608 3629
3642 3651 3673 3681 3712 3715 3745 
3752 3780 3798 3810 3843 3844 3847 
3860 3895 3921
3971 3979 4002 4003 4029 4121 4136 
4149 4150 4152 4154 4157 4158 4169 
4175 4177 4248

Série B:
0007 0019 0020 0028 0045 0064 0086 
0135 0141 0242 0306 0344 0382 0463 
0470 0474 0536

0542 0575 0598 0682 0683 0693 0707 
0713 0728 0789 0817 0865 0868 0884 
0888 0899 0979

0989 0992 1003 1117 1123 1303 1321 
1360 1363 1424 1510 1514 1515 1535 
1541 1551 1595

1611 1629 1662 1671 1700 1779 1883 
1901 1931 1942 2018 2023 2024 2093 
2109 2112 2145

2167 2190 2206 2313 2350 2410 2417 
2422 2444      
 
São José do Rio Preto, 12 de abril de 2.021.

José Nadim Cury  Luiz Geraldo Mazzoni Junior
      Presidente  Diretor Secretário

Paulo Cesar Caetano Castro Manoel Francisco da Silveira
Diretor de Assuntos Jurídicos Diretor Financeiro

EDITAL

Por intermédio do presente EDITAL, a empresa FANATA EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, Rua Padre João Manoel, 222, bairro: 
Cerqueira César, CEP: 01411-000, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 02.986.241/0001-87, neste ato devidamente representada por 
seu administrador legalmente constituído LUIZ CARLOS TARRAF, 
brasileiro, administrador de empresas, portador do RG sob o n.º 
6.361.345-1/SSP-SP, e do CPF n.º 033.115.838-84,  vem, através 
da presente e nos termos da Cláusula Sétima do Contrato Social 
Consolidado, para CONVOCAR em atendimento e solicitação das 
sócias JET ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA., e 
T2 ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.,  tempesti-
vamente as empresas quotistas abaixo qualifi cadas, da REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS, a ser realizada em data de 01.ju-
nho.2.021, às 10h., na modalidade virtual, em conformidade com a 
Lei n. 14.030/20 e Instrução Normativa DREI n. 79/20, cujo link será 
enviado em convocação individual para cada empresa quotista. 
Para deliberação sobre a ordem do dia abaixo explicitada:
I. Proposta e defi nição para Aumento de Capital Social
T2 ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
DUCA32 ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
JET ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa 
de Correios e Telégrafos o AR JU 88346830 3 BR acusando 
"não procurado”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 13 de maio de 2021.
Valdecir Camillo Fernandes de Mello
Agente Fiscal de Posturas - Obras

                                                                                                    

 

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO 
PORTARIA Nº 6703 DE 11 MAIO DE 2021. 
ENQUADRA, o servidor MARCOS AURÉLIO MINARI, ocupante de cargo 
efetivo de Agente Legislativo, lotado na Diretoria de Finanças, na 
Referência CM-3B, Padrão Técnico Administrativo 40h, a que faz jus 
devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2021. 
    
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

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. FELIPE MUNIS BARBOZA e VITÓRIA CELESTE 
DE SOUZA GONÇALVES, sendo ELE fi lho de ALCIRIO 
ANTONIO BARBOZA JUNIOR e de CASSIRIA CRISTINA 
MUNIS BARBOZA e ELA fi lha de URBANO CARLOS GON-
ÇALVES e de EDNÉIA APARECIDA DE SOUZA;

2. PEDRO HENRIQUE MORETTI BEGGIORA e ANA 
PAULA DE SOUZA, sendo ELE fi lho de MARCOS AUGUS-
TO BEGGIORA e de MARIA APARECIDA MORETTI BE-
GGIORA e ELA fi lha de PAULO SERGIO DE SOUZA e de 
RENATA CRISTINA DAMIÃO; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 13/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 08/2021

FICA NOTIFICADO O SR RICARDO BARROS MARIUTTI, PRO-
PRIETÁRIO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NORIVAL DE 
BARROS, QUADRA “L”, LOTE 7, RESIDENCIAL MAIS PARQUE, 
CEDRAL-SP, A PROCEDER COM A LIMPEZA DO MESMO NO 
PRAZO DE 07 (SETE) DIAS A CONTAR DA DATA DESTA NOTIFI-
CAÇÃO.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 09/2021
FICA NOTIFICADO O SR CÍCERO WELDO GOMES LIMA, PRO-
PRIETÁRIO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES SOTA-
NA, QUADRA “K”, LOTE 22, RESIDENCIAL PARQUE GRAMADO, 
CEDRAL-SP, A PROCEDER COM A LIMPEZA DO MESMO NO 
PRAZO DE 07 (SETE) DIAS A CONTAR DA DATA DESTA NOTIFI-
CAÇÃO.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 10/2021
FICA NOTIFICADO A SRª APARECIDA DOS SANTOS, PROPRIE-
TÁRIA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PINHEIRO DA 
SILVA, QUADRA “31”, LOTE 03, JARDIM GALANTE, CEDRAL-SP, 
A PROCEDER COM A LIMPEZA DO MESMO NO PRAZO DE 07 
(SETE) DIAS A CONTAR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO.
KAUE FARAGUTI MUCIO E CLOVIS COMBINATO – AGENTES 
FISCAIS DO MUNICÍPIO.

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO RODOBENS S/A, CNPJ: 33.603.457/0001-40, faz saber que, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de 
Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 24 de Maio 
de 2021 às 11:20 horas. Segundo Leilão: dia 25 de Maio de 2021 às 11:20 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes 
Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que 
será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O LOTE nº 08, da Quadra H, situado no  loteamento 
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 07; do lado direito de quem da Rua 
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 07; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 09; 
e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 23, encerrando uma área superficial total de 200,00 m². 
Dito lote dista 51,52m da esquina da Rua Projetada 33.  Matrícula nº 149.912 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 87.300,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 125.886,22. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem 
será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 25 de Maio de 2021, às 11:20 horas, no mesmo local, pelo maior lance 
ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos 
encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais 
débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta 
exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as 
despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do 
Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, 
débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. 
A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado 
em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida 
acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza 
por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do 
imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 24/05/2021 às 11h20 2º Leilão: dia 25/05/2021 às 11h20
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