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JACARÉ

Rio Preto foi
a Ribeirão
Preto ontem
encarar o
Comercial e
tomou uma
goleada de
cinco a zero.
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Olímpia fica no
empate com
Batatais
em casa

Divulgação

FIEL

Torcida organizada do
Corinthians
em Rio Preto
fez doação
de 130 marmitas a moradores de
rua.
Pág.A6

O Olímpia completou seu
terceiro jogo sem vitória na
Série A3 do Campeonato
Paulista nesta segunda-feira
(17), jogando em casa contra
o Batatais.
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REAJUSTES E NORMAS TÉCNICAS

Procon de Rio Preto chama postos
para discutir preços dos combustíveis
Divulgação

PRESIDENTE

Brasília teve mega manifestação em apoio a
Bolsonaro com participação de caravana de Rio Preto. Pág.A3

Divulgação

GOVERNADOR Doria visita Rio Preto hoje para anunciar
investimentos em estradas vicinais e outros.
Pág.A3

Deputado Itamar Borges assume Secretaria da Agricultura
O deputado estadual preside a Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista e a Comissão de Atividades Econômicas, por isso, foi convidado
a contribuir com a atual administração como novo Secretário de Agricultura e Abastecimento e aceitou o desafio.
Pág.A3

Ciclista encontra
homem morto com
marcas de violência
em córrego
De acordo com o delegado
Marcelo Ferrari, de Cedral, a testemunha estava passando pelo
local para tirar fotos e quando
notou o corpo submerso no córrego acabou acionando a polícia
que pediu apoio do Corpo de
Bombeiros para retirar a vítima
da água.
Pág.A4

Divulgação

CELULARES PRF apreendeu celulares e arma durante blitz
no final de semana na BR 153 na região.
Pàg.A4

Casal cai em
calha do rio Preto
após acidente
de moto
O homem, de 20 anos, estava dirigindo a moto na avenida
sentido centro-bairro, quando, ao
cruzar a Avenida Sólon Varginha,
perdeu o controle por motivos não
informados e acabou batendo na
grade, sendo jogados para a calha do rio. A jovem, de 21 anos,
estava na garupa.
Pág.A4

O Procon de Rio Preto promove na próxima quinta-feira
(20) uma reunião híbrida (presencial e virtual) com responsáveis pelas redes de postos
de combustíveis que atuam na
cidade. O objetivo é discutir
a recente alta no preço do
etanol, que pegou os consumidores de surpresa. “A iniciativa
visa também dar uma resposta
aos consumidores diante dos
recentes aumentos”, afirma o
diretor Jean Dornelas. Pág.A2

Projeto quer
impedir corte de
água durante
fase vermelha
Entre os projetos analisados hoje pela Câmara de Rio
Preto está a proposta que quer
garantir o acesso de toda a
população à água, frisando a
essencialidade e o momento
em que muitos contribuintes
estão impossibilitados de trabalharem, por isso, o projeto
determina a proibição do corte
de água no prazo de 180 dias
devido à classificação da fase
vermelha no Plano SP. Pág.A3

Motoristas e
cobradores
começam ser
vacinados
Pág. A5
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Inclusão nas
faculdades: muito
além das cotas
Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada em 2019, pelo menos 45 milhões de
brasileiros têm algum tipo de deficiência, quase 25% da população do país. No entanto, estas pessoas representam apenas
0.9% dos cidadãos com carteira assinada (Relação Anual de
Informações Sociais - 2016). Nas universidades, o percentual
é ainda menor (0,0052% no IBGE de 2018).
Mesmo com leis e programas de inclusão que definem as
bolsas para alunos com deficiência em universidades, bem
como percentual obrigatório nas grandes empresas, a realidade
está bem longe do ideal. A maioria das instituições de ensino
e ambientes de trabalho não estão preparados para receber
essas pessoas, dificultando ou, em alguns casos, inviabilizando
a inclusão na prática.
Muito se tem feito neste sentido, mas ainda há uma parcela
significativa da população segregada, ou seja, sem oportunidades
de emprego e estudos que considerem suas particularidades. É
necessário o conhecimento de que responsabilidade social vai
além da solidariedade, as empresas e as instituições de ensino
precisam promover ações responsáveis, contratando profissionais PCDs, promovendo cursos de aperfeiçoamento e tornando
o ambiente de fato acessível, para atender a diversidade.
É um processo contínuo e de melhoria na relação entre todos
os envolvidos. No caso das Instituições de Ensino, por exemplo,
com os estudantes, funcionários, comunidade e parceiros. É
preciso promover a acessibilidade em todas as dimensões, ou
seja, saber se comunicar e dar conforto a todas as pessoas de
forma conjunta, não apenas separar algumas vagas que nunca
serão preenchidas, indo muito além de disponibilizar legendas
e intérpretes de LIBRAS.
O objetivo é uma corrente do bem: com mais instituições de
ensino preparadas para atender pessoas com deficiência, mais
essa população estará preparada para o mercado de trabalho.
Assim, o ideal é capacitar os professores, acompanhar de perto
o desempenho dos alunos, deixar o ambiente acessível a cadeirantes e sinalizado de diversas formas. Importante a instituição
entender que cada estudante PcD possui características diferentes que precisam ser adaptadas para atendê-lo.
Mais do que isso, o processo precisa ensinar a todas as
pessoas a incluir a população de PcD aprendendo a acolher, se
comunicar, compartilhar ambientes de estudo e trabalho, promovendo espaços de oportunidades reais e valorizando habilidades
que muitas vezes não são percebidas. Ainda estamos distantes,
mas nunca é tarde para convocar o sonho de uma sociedade
um pouco mais empática, acessível e inclusiva.
Maristela Cristina Metz Sass, professora, coordenadora
do CAPA (Centro de Atendimento Psicopedagógico ao Aluno) da FAEL e Vera Lucia Costa da Silva, Coordenadora de
Extensão e Responsabilidade Social da FAEL

EMPREGO

Balcão abre semana
com 286 vagas

Vinicius LIMA

O Balcão de Empregos de
Rio Preto desta quinta-feira
(17) está oferecendo 286
oportunidades de trabalho. As principais delas são:
consultor de vendas (33),
vendedor (29), pedreiro (14),
ajudante de pedreiro (10),
auxiliar de limpeza (10),
eletricista (9), entre outras.
Há também oportunidades de estágio. As vagas são
para as seguintes áreas: administrativo (2), orçamentos
e projetos (1), designer gráfico (1), desenvolvimento web
(1), direito (1), telepesquisa
(1), publicidade (1), redator
(1), social media (1) e web
design (1).
Os interessados em alguma das vagas podem
se cadastrar no Balcão de

Empregos através do site
da Prefeitura www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos e
se candidatar as vagas oferecidas enviando os currículos.
O Balcão de Empregos
também está cadastrando
trabalhadores interessados
em oferecer, ou que já exercem, prestação de serviços
de entrega. A expectativa
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é que a
demanda por novos postos
de trabalho no setor continue
crescendo. Ao acessar 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.
Divulgação

Balcão de empregos abre semana com 286 vagas
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Jornal

Morte Mc Kevin

INSS

Mercado Financeiro

O Mc Kevin, de 23 anos, morreu
ao cair da varanda de um quarto no 5°
andar de um hotel na Barra da Tijuca
na noite deste domingo, 17. O músico
foi levado com vida para o hospital, mas
não resistiu aos ferimentos. A mulher de
Kevin, amigos e testemunhas já foram
ouvidos por agentes da delegacia da
Barra da Tijuca.

O Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), nesta segunda-feira, 17, abriu
uma portaria que disciplina os critérios
para a operacionalização dos requerimentos de benefício por incapacidade com
procedimentos especiais. Essa portaria
garante que o benefício não seja negado sem a realização da perícia médica
presencial.

As instituições financeiras consultadas
pelo Banco Central elevaram a projeção
para o crescimento da economia brasileira
este ano de 3,21% para 3,45%. Para
2022, a expectativa para o Produto Interno
Bruto (PIB) é de crescimento de 2,38%,
ante a previsão da semana passada de
2,33%. Em 2023 e 2024, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 2,5%.

RIO PRETO

Procon chama postos
para discutir preço

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

O Procon de Rio Preto promove na próxima quinta-feira
(20) uma reunião híbrida (presencial e virtual) com responsáveis pelas redes de postos
de combustíveis que atuam na
cidade. O objetivo é discutir a
recente alta no preço do etanol,
que pegou os consumidores de
surpresa.
O diretor Jean Dornelas
explica que o Procon vai debater o sistema de precificação
e esclarecer aos empresários
do setor sobre a aplicação do
novo decreto federal em âmbito
local. Essa legislação dá novas
diretrizes para reajustes.
“O objetivo é traçar diretrizes
básicas de caráter orientativo
quanto ao que dispõe o Decreto
Federal 10.634/2021 de modo
a auxiliar em seu cumprimento”,
informa a nota técnica do órgão.
Sobre a fixação dos preços,
de acordo com o decreto e a
lei federal, os preços deverão
estar dispostos de forma clara,
objetiva e inequívoca, ou seja,
não dando chance de induzir
o consumidor ao erro. Quando
houver descontos oferecidos
pelo pagamento por aplicativos, deverá ser disposto em
igual proporção, assim como
quando a utilização do aplicativo proporcionar, por exemplo,
a devolução do dinheiro ao
consumidor, o valor e a forma
de devolução deverão ser informados ao cliente.
O encontro será às 15h
presencialmente, na sede do
órgão, e pela internet. “A iniciativa visa também dar uma
resposta aos consumidores
diante dos recentes aumentos”,

Arquivo DHOJE

Procon vai reunir postos nesta semana após alto dos preços
afirma Dornelas.
Quando houver diferenciação de preço em razão do
método de pagamento, especialmente aos pagamentos
em dinheiro, cartão de crédito,
débito e vouchers, o preço
deverá ser informado em igual
proporção, tamanho da placa e
fonte de escrita, o valor real do
produto e o valor com o método
de pagamento adotado.
A diferenciação dos valores
poderão ser expostas em cores
de placa e de fonte de escrita
diferentes, desde que as cores utilizadas não dificultem
identificação dos valores de
forma clara e inequívoca pelo
consumidor.
O decreto estabelece também a obrigatoriedade aos Postos Revendedores em informar
os valores estimados de tribu-

tos das mercadorias e serviços
em painéis afixados em locais
visíveis do estabelecimento que
deverão conter o valor médio
regional no produtor ou no importador; o preço de referência
para o ICMS; o valor do ICMS; o
valor do PIS/PASEP e da Cofins
e o valor da CIDE Combustíveis.
A ANP disponibiliza sugestões de links para consulta às
bases de dados disponíveis com
informações tributárias (o preço
de referência para o ICMS; o
valor do ICMS; o valor do PIS/
PASEP e da Cofins e o valor da
CIDE Combustíveis) e de preços
(valor médio regional no produtor ou no importador).
Contudo, em um primeiro
momento, o Procon de Rio
Preto informou que não vai observar se há painéis informando
o preço de referência para o

ICMS; o valor do ICMS; o valor
do PIS/PASEP e da Cofins e o
valor da CIDE e de valor médio
regional no produtor ou no
importador.
“Ainda não há clareza quanto a obtenção dessas informações e divulgação pelo posto
de combustíveis, por isso, não
haverá prejuízo da fiscalização
de outros órgãos competentes”, explica o documento.
O Procon recomenda a
utilização de placas diferentes,
uma informando os valores
aproximados dos tributos e
do combustível no produtor/
importador e outra o preço
dos combustíveis, em painéis
de no mínimo 65x50cm. “Os
painéis informativos deverão ser
encaminhados ao Procon em
até 10 dias úteis para análise e
aprovação”, frisa o órgão.

SHOPPING

Nova moda chega às vitrines de Rio Preto
Divulgação

Da REDAÇÃO

A pandemia trouxe com ela
novos hábitos. No universo da
moda, isso não é diferente.
Prezar pelo conforto e looks do
dia se tornaram mais frequentes
atualmente.
Foi a partir disso que a moda
comfy surgiu, a rotina das pessoas com mais dias em casa,
menos eventos e com o home
office mudaram o estilo do momento. A produtora de moda
Fabi Forni em entrevista fala um
pouco sobre isso.
“As opções mais práticas,
versáteis e confortáveis que para
alguns já eram muito usadas
por uma questão de charme,
ganharam destaque no cenário
atual, exatamente pelo conforto
de fato e do aconchego que
essas peças trazem, que vão de
acordo com os novos hábitos e
comportamentos”, relata Fabi.
A assistente de estilo da loja
Murau, Maria Teresa Franco, 22
anos, falou sobre como a moda
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Nova moda
chega as
vitrines de
shoppings
em Rio
Preto

interpreta o momento.
“O mercado da moda, em
sua grande maioria, tem uma
sensibilidade em relação a

Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

esse período e traz valores aos
consumidores como proteção
e conforto. Podemos presumir
que a crise reforça os enga-

jamentos originais, sejam eles
ecológicos como meio ambiente
ou sociais com diversidade e
feminismo”, diz Maria Tereza.
Victória Guedes, 22 anos,
influencer e proprietária da loja
de roupas By Vic, afirma que as
influencers induzem de alguma
forma na hora da compra . “Todas as peças que as influencers
postam, as pessoas querem
copiar para se sentirem iguais. É
impressionante, se várias delas
fotografaram determinada peça,
a maioria das mulheres pede a
mesma”, diz.
No Riopreto Shopping, você
já pode encontrar a tendência da
moda comfy nas vitrines. As lojas
estão funcionando de segunda
a domingo das 11h às 19h,
seguindo todos os protocolos
de segurança e higiene. As compras também podem ser feitas
por delivery. A lista completa
de lojas pode ser acessada no
link https://linktr.ee/riopretoshoppingcenter. (Colaborou Maria
Paula Andrade)
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POLÍTICA

Jornal

GOVERNADOR

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA

Doria faz visita a
Rio Preto hoje

O governador João Doria (PSDB) vai mexer na sua equipe de
primeiro escalão com o objetivo de agregar partidos aliados de
olho nas eleições em 2022. O deputado Itamar Borges (MDB,
foto), eleito pela região, vai assumir a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado. O parlamentar, que transferiu seu
domicílio eleitoral para Rio Preto, exerce seu terceiro mandato
na Assembleia e foi prefeito de Santa Fé do Sul. O emedebista assume a vaga aberta com a saída do secretário Gustavo
Junqueira, que vai comandar a presidência da Invest SP, órgão
atualmente gerenciado por Wilson Mello, que vai para a iniciativa
privada. Itamar mata dois coelhos com uma cajadada: enriquece
seu currículo e continua em campanha para tentar a reeleição
no ano que vem. Após período de transição, Itamar assume a
pasta no fim do mês.

solândia, Monte Aprazível,
Neves Paulista, Nipoã, Nova
Aliança, Nova Granada, Onda
Verde, Orindiúva, Palestina,
Paulo de Faria, Planalto, Poloni, Potirendaba, Sales, Ta-

nabi, Ubarana, Uchoa, União
Paulista, Urupês e Zacarias.
O anuncio e a assinatura
estão marcados para acontecer às 14h30 no auditório
da Prefeitura.

Doria deve chegar a
Rio Preto por volta
das 14h30

EM BRASÍLIA

Deputado vai assumir
Secretaria da
Agricultura do Estado
Com a saída de Wilson
Mello da presidência da Invest
SP para atender a um convite
da iniciativa privada, Gustavo
Junqueira deixará a Secretaria
de Agricultura e Abastecimento e assumirá o comando da
Agência Estadual de Promoção
de Investimentos. No lugar
dele, o Deputado Estadual
Itamar Borges vai assumir a
pasta.
Itamar tem 55 anos, é
nascido em Santa Fé do Sul,
cidade próxima a Rio Preto e foi
eleito como deputado estadual
em 2018 com mais de 82 mil
votos na região.
O deputado estadual preside a Frente Parlamentar
do Agronegócio Paulista e a
Comissão de Atividades Econô-

redacao@dhojeinterior.com.br

Itamar assume Agricultura

ITAMAR BORGES

Andressa ZAFALON

por Venâncio de Mello

Divulgação

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

O Governador do Estado
João Doria (PSDB) vem a
Rio Preto nesta terça-feira
(18), incialmente e confirmado pela assessoria para
anunciar obras do programa
novas estradas vicinais, que
tem como objetivo modernizá-las e recuperá-las.
Doria fará a primeira
parada em Araçatuba, às
11h30, e depois virá para
Rio Preto, às 14h30, de
acordo com a agenda oficial.
Além disso, a assessoria
também confirmou a assinatura do projeto que cria
a Região Metropolitana de
Rio Preto envolvendo outras
cidades.
O projeto da Região Metropolitana inclui, além de
Rio Preto, os munícipios de
Adolfo, Bady Bassit, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ibirá,
Icém, Ipiguá, Irapuã, Jaci,
José Bonifácio, Macaubal,
Mendonça, Mirssol, Miras-

“

Caravana da região
prestigia evento pró
governo Bolsonaro
Andressa ZAFALON

Deputado preside a
Frente Parlamentar do
Agronegócio Paulista
e a Comissão de
Atividades Econômicas

”

micas, por isso, foi convidado
a contribuir com a atual administração como novo Secretário
de Agricultura e Abastecimento
e aceitou o desafio.
Nesta segunda-feira (17)
iniciou a fase de transição de
Gustavo para Itamar, onde
ambos estão reunidos com
suas equipes para tratar todos
os assuntos internos da pasta.
A transição deve ser concluída,
com o comando total de Itamar,
no final deste mês.

Mais de mil pessoas de Rio
Preto e região foram à Brasília
na noite de sexta-feira (14),
para participar do ato pró Governo Bolsonaro que aconteceu
no gramado da Esplanada dos
Ministérios.
A viagem foi organizada pelo
grupo G-Agro, que tem como
presidente o produtor rural
Adriano Caruso. Parte das pessoas foi de ônibus e o restante
de carro próprio.
A líder do movimento em
Rio Preto, Danila Azevedo, também ajudou na organização da
caravana. Eles retornaram de
Brasília no sábado (15) a noite, chegando em Rio Preto no
domingo (16) de manhã.
Em Brasília, o Presidente
Jair Bolsonaro participou das

manifestações que se iniciou
pela manhã, com a Marcha da
Família Cristã Pela Liberdade, e
no período da tarde fundiu-se
com o movimento de agropecuaristas e caminhoneiros.
Antes de ir até o local, Jair
Messias Bolsonaro almoçou em
um Centro de Tradições Gaúchas (CTG) com empresários do
agronegócio.
Os manifestantes estavam
vestidos de verde e amarelo,
portavam faixas e cartazes que
defendiam o voto impresso, a
criminalização do comunismo e
atacam os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Acompanharam o presidente
os ministros Braga Netto (Defesa), Tarcísio Gomes (Infraestrutura) e Gilson Machado (Turismo). Parlamentares também
compareceram ao ato de apoio.

SESSÃO HOJE

Câmara analisa projeto que proíbe cortar
água na fase vermelha do Plano SP
Andressa ZAFALON

A 16ª Sessão Ordinária de
2021 acontece nesta terça-feira (18) a partir das 15h
e retorna com a liberação do
público para assistir na galeria
do plenário. O número será limitado a 30 pessoas, seguindo
as ordens do Plano SP.
Na pauta, seis Projetos
de Lei (PL), um Projeto de Lei
Complementar e um Veto do
Executivo. Entre os PL’s, tem
um do vereador Bruno Marinho, que já foi aprovado em
primeira discussão, ou seja,
pela legalidade, e agora volta
ao Legislativo para ser votado
no mérito, se aprovado, segue para sanção ou veto do
Prefeito.
O PL quer garantir o acesso
de toda a população à água,
frisando a essencialidade e
o momento em que muitos
contribuintes estão impossibilitados de trabalharem, por
isso, o projeto determina a
proibição do corte de água no
prazo de 180 dias devido à
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classificação da fase vermelha
no Plano SP. “Condiz com a
retomada das condições de
trabalho, pois sabemos que
como os vencimentos são
mensais, haverá um período
necessário de recuperação da
capacidade de pagamento por
parte da população mais prejudicada”, explica o vereador em
sua justificativa.
Outro Projeto que também
vai para a votação em segunda discussão é do vereador
Pedro Roberto que estabelece
normas para o correto descarte de máscaras e outros
Equipamentos de Proteção
Individua (EPI’s), como medida
de redução de transmissão
do coronavírus. Se aprovado,
segue para o Executivo vetar
ou sancionar.
O vereador Bruno Moura
está com um PL na pauta que
dispõe sobre a contratação de
pessoas em situação de rua ou
em situação de desemprego
por mais de três anos, pelas
empresas vencedoras de licitação pública de Rio Preto.

Mesmo com a Diretoria
Jurídica do Legislativo dando
parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto,
ele foi aprovado em primeira
discussão pelos vereadores e
agora volta na Casa com uma
emenda do vereador João Paulo
Rillo, para ser votado no mérito.
Dois Projetos que serão
votados em primeira discussão
são do vereador Paulo Pauléra.
O primeiro altera a Lei regulamentando o rebaixamento de
guias de sarjetas com o objetivo
de permitir o rebaixamento total
para imóveis com recuo acima
de 4,5 metros, facilitando assim
o estacionamento nestes comércios. O segundo PL também
altera a lei regulamentando o
transporte escolar para permitir
que, depois de quatro anos, o
empresário possa transferir sua
licença para terceiros.
O Executivo também tem na
pauta um PL que institui o Programa Municipal de Incentivo às
Organizações Sociais que altera
os procedimentos e regras
burocráticas internas, como

composições dos conselhos e
diretorias administrativas. Será
votado em segunda discussão.
O único Projeto de Lei Complementar é do vereador Renato
Pupo, também votado em segunda discussão, que dispõe
sobre a dação em pagamento
de bens móveis como modalidade de extinção de créditos
tributários municipais durante
períodos de calamidade pública/
pandemia. Na prática, o projeto
permite, por exemplo, que uma
dívida com a Prefeitura possa
ser paga com algum bem móvel,
como um automóvel, desde que
limitados ao valor de dispensa
de licitação.
Por fim, um Veto total do
Executivo para o projeto do
vereador Celso Peixão que tinha como objetivo a criação da
Brigada Municipal de Proteção
Contra Incêndios Florestais em
Rio Preto. A justificativa do veto
é que o Projeto invade a esfera
de competência do Poder Executivo, configurando a violação
do princípio de separação de
poderes.

Alinhar
Para emedebistas, o governo estadual ganha ao nomear
o deputado Itamar Borges
para a equipe de primeiro
escalão, justificando que ele
é trabalhador. O presidente do
MDB, Pedro Nimer, diz que o
deputado é dinâmico e tem
preparo para fazer um bom
trabalho frente à pasta. Para o
partido, diz ele, também é positivo porque entra na equipe
de primeiro escalão do governo. “O alinhamento é positivo
para o MDB”, concluiu.

Tempo
O prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), que
substituiu o saudoso Bruno
Covas, declarou que não vai
mudar a equipe de primeiro
escalão escolhida pelo então
prefeito. “É uma continuidade”, ponderou o emedebista.
Nunes enfatizou que participou das negociações, ao lado
do prefeito Bruno, durante a
escolha do quadro do primeiro
escalão. Pelo menos neste aspecto, o novo prefeito acertou.
Até quando só o tempo dirá!

Retrocesso
Ao defender o voto impresso parte do eleitorado parece
que não quer ver País na era
tecnológica. Na rede social,
grupo ligado ao governo central defende a proposta, que
tramita na Câmara Federal.
Para o grupo, é fácil “viciar”
o sistema para que o eleitor
vote no candidato de sua
preferência e mesmo aparecendo a foto dele na urna, o
voto pode ser computado para
outro candidato. Em 25 anos,
diz o TSE, isso nunca ocorreu!

Depoimento
João Paulo Rillo (PSOL)
presta depoimento hoje à comissão processante formada
pelo Conselho de Ética, com
o intuito de investigar se ele
cometeu improbidade administrativa ao chamar alguns
pares de “canalhas”. O grupo
votou contra projeto do Executivo que criava o Conselho
de Gênero Sexual. Paulo Pauléra (PP), presidente do Conselho de Ética, diz que ainda
não decidiu se o psolista tem
direito a arrolar testemunhas.

Lamenta
O prefeito Edinho Araújo
(MDB) lamentou a morte do
prefeito Bruno Covas, no último domingo, devido a um
câncer. “Lamento a morte
prematura do prefeito de São
Paulo, Bruno Covas, com
quem convivi como deputado
federal, em Brasília. Tinha DNA
da política de seu avô, Mário
Covas, para fazer o bem e um
futuro brilhante e promissor
pela frente. Nossos sentimentos a todos os familiares”,
disse o prefeito, em nota.

Lealdade
O presidente do PSDB de
Rio Preto, Manoel Gonçalves,
ressaltou que a morte do prefeito Bruno Covas foi uma perda ao partido e também para
a política nacional. “Servirá de
exemplo para as novas gerações do PSDB pelo seu comprometimento, serenidade e
lealdade”, pontuou o tucano.
Na opinião do presidente,
portanto, Bruno, tido como
um político moderado, tinha
um longo caminho positivo a
trilhar em prol do Brasil.

Sem bens
Após travar uma batalha contra o câncer desde que um tumor foi descoberto em outubro de 2019, o prefeito Bruno Covas
(PSDB, foto) lutou pela vida o quanto pode, mas veio a óbito no
último domingo. Foram realizados procedimentos modernos para
eliminar o câncer, porém, progressivamente, a doença avançou
e o prefeito não resistiu. Se não fosse a doença, ao passar do
tempo, Bruno poderia galgar cargos eletivos importantes, como
governo do estado e até a Presidência da República, afinal,
tinha 41 anos. Seguindo o exemplo do avô Mário Covas, deixou
exemplo a ser seguido pelos políticos para não usarem cargos
eletivos a fim de enricar. Tanto é que não acumulou bens materiais no período em que atuou como deputado estadual e federal,
vice-prefeito e prefeito da Capital.
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HOMICÍDIO

Ciclista encontra homem morto com
marcas de violência em córrego

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O corpo de um homem foi
encontrado por um ciclista
neste domingo (16) por volta
das 11h no córrego Ribeirão
do Borá localizado em uma
propriedade particular entre
os municípios São José do Rio
Preto e Cedral.
De acordo com as informações do delegado Marcelo
Ferrari, da Polícia Civil de
Cedral, a testemunha estava
passando pelo local para tirar
fotos e quando notou o corpo
submerso no córrego acabou
acionando a polícia que pediu
apoio do Corpo de Bombeiros
para retirar a vítima da água.
Após a remoção foi constatado que a vítima estava
com as mãos amarradas,
com partes da camisa em seu

pescoço, perfurações na cabeça semelhantes a disparos de
arma de fogo e sinais de pancadas no mesmo local.
Foi realizado um exame
de IML no corpo, não sendo
possível identificar a vítima
e nenhum familiar registrou
ocorrência de desaparecimento
de pessoa.
O caso foi registrado como
homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil de
Cedral.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Divulgação

Ciclista passava pelo
local quando viu corpo
dentro da água e
acionou a polícia

BR 153
Divulgação

Jovem vai fazer
trilha com pai,
cai de moto e
fica ferido

Da REDAÇÃO

Um adolescente de 16 anos
foi levado para o hospital neste
domingo (16) com ferimentos
na perna após cair da moto
durante uma trilha com seu pai.
O acidente aconteceu por volta
das 11h.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência,
a Polícia Militar foi acionada
sobre um acidente de trânsito,
porém ao chegarem no endereço não o encontraram.
Em seguida foram informados que o Corpo de Bombeiros
levou a vítima para o hospital
Austa Clínica, endereço para
qual se dirigiram, e em contato
com adolescente e sua genitora
foram informados de que os
envolvidos estariam realizando
uma trilha em uma estrada
municipal e ao passarem por
um buraco o estudante acabou
caindo da moto lesionando sua
perna esquerda com suspeita
de fratura.
O pai do adolescente e a
moto não foram localizados até
o momento do registro do boletim de ocorrência. (Colaborou
– Bruna MARQUES)

PRF apreende arma e celulares após abordar
motoristas por ultrapassagens proibidas
Da REPORTAGEM

Dois homens foram presos
em abordagens distintas neste
domingo (16), durante fiscalização da PRF para coibir ultrapassagens proibidas na BR 153.
Às 10h30, no km 14, em
Icém/SP, a PRF apreendeu 63
aparelhos celulares importados
irregularmente do Paraguai. Às
13h40, no km 73, em São José
do Rio Preto, a PRF prendeu um
homem por portar ilegalmente
um revólver calibre 32. Ambos
foram abordados após realizarem ultrapassagens proibidas.
Durante ronda na BR 153,
os policiais rodoviários federais
visualizaram um GM Vectra realizando ultrapassagem proibida
no km 14, próximo à ponte do
Rio Turvo. O condutor era um
homem de 30 anos.
Ao ser abordado, ele de-

Celulares foram encontrados no carro na lataria da porta

SEM CNH

mostrou inquietação com a
presença policial. Ele estava
acompanhado de sua esposa,
também de 30 anos, e de um
filho de 3 anos. O nervosismo
do condutor levou os policiais
a realizarem uma busca minuciosa no veículo, ocasião em
que localizaram 63 aparelhos
celulares escondidos atrás dos
forros das portas e do porta malas, além de outros eletrônicos.
Os celulares foram apreendidos e lacrados para remessa
à Receita Federal. O homem foi
ouvido e liberado.
À tarde, por volta das
13h40, outra equipe PRF flagrou uma caminhonete Toyota
Hilux realizando ultrapassagem
proibida no km 79 da BR 153,
em Bady Bassitt/SP. O condutor,
de 49 anos, foi abordado no
km 73.
Em revista no interior da

DOMINGO

caminhonete, os policiais localizaram um revólver calibre 32.
O condutor não possuía porte
de arma, motivo pelo qual foi
encaminhado para a Central
de Flagrantes de São José do
Rio Preto, onde foi autuado em
flagrante delito por porte ilegal
de arma. Após pagar a fiança,
ele foi liberado.
Durante o dia, neste domingo, 8 motoristas foram
autuados por realizarem ultrapassagens proibidas no trecho
da BR 153 que corta a região
de São José do Rio Preto. Este
tipo de infração é responsável
por grande número de mortes
nas rodovias federais, motivo
que leva a PRF a intensificar a fiscalização em todo o
território nacional, sendo a
grande estratégia para redução de acidentes neste Maio
Amarelo.
Arquivo DHOJE

Biólogo aciona PM após achar vizinho morto
Da REPORTAGEM

Na noite deste domingo
(16) um biólogo de 39 anos
acionou a Polícia Militar às
20h46 ao encontrar o corpo
de seu vizinho, um carpinteiro de 64 anos, caído na parte externa de sua residência
no bairro Vila Moreira.
Segundo as informações
do boletim de ocorrência,

a testemunha estranhou
a ausência de seu vizinho,
assim ele se dirigiu até a
residência e chamou pela
vítima, sendo que ao não
ser respondido ele decidiu
pular o portão da casa e
logo localizou o carpinteiro
caído já sem vida.
Em seguida acionou a
PM que constatou que a
vítima já estava morta e

preservou o local do ocorrido
para a equipe da perícia,
que solicitou a realização
do exame de IML pois o
carpinteiro possui histórico
de etilismo e aparentava ter
caído sozinho.
A Polícia Civil também foi
acionada e constatou que
a vítima morava sozinha
no imóvel, que estava em
estado precário de higiene,

RIO PRETO

e convivia com diversos
animais. O biólogo ainda
acrescentou que seu vizinho
era alcóolatra e que diversas
vezes viu pessoas o levando
desmaiado para casa.
Uma funerária foi encaminhada para remover o
corpo.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

EM FAMÍLIA

Casal bate moto e cai em
calha de rio em avenida
Andressa ZAFALON

Na madrugada deste domingo (16), um casal de
jovens, 21 e 20 anos, caiu na
calha do Rio Preto, na Avenida
Philadelpho Gouveia Neto.
De acordo com o Boletim
de Ocorrência, o homem, que
tem 20 anos, estava dirigindo
a moto na avenida sentido
centro-bairro, quando, ao cruzar a Avenida Sólon Varginha,
perdeu o controle por motivos
não informados no BO e acabou batendo na grade, sendo
jogados para a calha do Rio
Preto. A jovem, de 21 anos,
estava na garupa.
Os Bombeiros foram chamados para içar as vítimas,
que estavam com ferimentos
graves. O moço foi encaminhado para a Santa Casa e
a jovem para o Hospital de
Base.
O DHoje questionou as
assessorias dos Hospitais para

FALECIMENTOS
Arquivo DHOJE

Divulgação

Caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado

Representante registra queixa
contra irmão por agressão
Da REPORTAGEM

Acidente aconteceu na avenida Philadelpho Neto

saber o estado de saúde das
vítimas. O HB apenas informou que a moça que estava
na garupa está internada no
hospital. A Santa Casa disse

que o condutor da moto está
internado pra cirurgia geral com
trauma abdominal e vai pra UTI,
mas está estável no momento,
consciente e orientado.

Um representante comercial
de 49 anos procurou a Central
de Flagrantes para informar ter
sido agredido por seu irmão
no começo da noite do último
domingo (16) por volta das
19h30, no bairro Vila Sinibaldi.
Em seu depoimento a vítima
disse ter ouvido o agressor gritar
com os seus pais, que já são
idosos, e por isso pulou o muro
da residência para intervir e
acalmar seu irmão que passou
a lhe agredir.

Neste momento seu filho,
um empresário de 20 anos,
tentou segurar o tio para cessar
a briga e acabou sendo agredido
também, porém sem lesões
aparentes.
O representante ainda informou que o agressor é usuário
de drogas e que após a briga
passou a ameaçá-lo dizendo
que iria lhe agredir e matar.
Já na central pelo fato de
a vítima possuir lesões aparentes foi requisitado exame
de IML. (Colaborou – Bruna
MARQUES)

TEREZA MUSSI ESCABIM, falecida
com 88 anos de idade, natural de Cafelandia/SP, era viúva. Deixou seus ﬁlhos Maria
Tereza, Jayme Luiz (falecido). Seu sepultamento deu-se dia 16/05/2021 às 14:00.
Saindo seu féretro do velório Capelas Prever
Rio Preto para cemitério São João Batista.
EGIDIO MOREIRA DA SILVA, falecido
com 53 anos de idade, natural de Olimpia/
SP, era casado com Jane Marcia Duran Moreira da Silva. Deixou seus ﬁlhos Matheus
Egidio, Julian. Seu sepultamento deu-se dia
15/05/2021 às 16:30. Saindo seu féretro
do velório Jardim da Paz para o cemitério
Parque Jardim da Paz.
MARIO SASSAKI, falecido com 74
anos de idade, natural de Miguelópolis/
SP, era casado com Emilia Fusai Masuko
Sassaki. Deixou seus ﬁlhos Luis Carlos
Hiro, Ana Lucia Miki (falecida). Seu sepultamento deu-se dia 16/05/2021 às 09:00.
Saindo seu féretro do velório direto para o
cemitério São João Batista.
ELIANA MARTINS GOMES, falecida
com 59 anos de idade, natural de São José
do Rio Preto/SP, era viúva. Deixou seus
ﬁlhos Alex Jean, Anderson Thiago, Weslei
Cristiano. Seu sepultamento deu-se dia
15/05/2021 às 14:00. Saindo seu féretro
do velório Capelas Prever Rio Preto para o
cemitério São João Batista.
FERNANDO GRUPILLO, falecido com
55 anos de idade, natural de São Paulo/SP,
era casado com Sandra Eloisa Deolindo
Saraiva Grupillo. Deixou seus ﬁlhos Yanê
Fernanda, Ariele Cristina, Ariane Eloisa.
Seu sepultamento deu-se dia 15/05/2021
às 13:00. Saindo seu féretro do velório
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério
São João Batista.
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Recinto suspende vacinação; motoristas
e cobradores de ônibus recebem dose

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto informou que o Recinto de Exposições não terá
a vacinação suspensa a partir
desta terça-feira (18) devido a
baixa procura.
O último grupo a ser inserido na campanha de vacinação contra a Covid-19 foram
as gestantes e puérperas no
último sábado. Esse público
poderá continuar recebendo as
doses nas unidades de saúde.
Os postos de vacinação podem
ser conferidas em: www.riopreto.sp.gov.br/mapavacinas.
Segundo os dados do Vacinômetro, o município já
aplicou 182.520 doses, sendo
118.483 na primeira etapa e
64.037 na segunda. A cidade
é a décima do Estado que mais
vacinou.

Divulgação

Vacinação em
motoristas
A Saúde também informou por nota que vai iniciar
a vacinação em motoristas e
cobradores ônibus nesta terça-feira (18). Para isso, serão
utilizadas as doses existentes,
já que Rio Preto não recebeu
nenhuma nova remessa para
esse público. Os profissionais
serão vacinados mediante lista enviadas pelas empresas à
secretaria.
A vacinação será na Swift
das 8h às 17 horas sendo necessário apresentar documento
com foto. A continuidade da
vacinação para os trabalhadores desta categoria depende do
envio das doses programadas
pela Secretaria de Saúde do
Estado.

SAÚDE E SEXUALIDADE

SAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.br

Disfunções
sexuais parte 6
Divulgação

Recinto suspende vacinação por causa da baixa procura

MIRASSOL

Ação social faz exames de
visão em crianças e doa óculos
Divulgação

Vinicius LIMA

A Prefeitura de Mirassol e
o Departamento Municipal de
Educação (DME) iniciaram a
ação “Pequenos Olhares” em
parceria a empresa Essilor,
detentora da marca lentes Varilux, e o Hospital de Olhos (HO
Redentora). A iniciativa oferece
exames para os 3,6 mil alunos
das escolas municipais, de 4 a
10 anos, para constatar possíveis problemas oftalmológicos.
O trabalho consiste em identificar os alunos com esse tipo
de problema e fornecer, sem
custo para a família, o óculos
(armação e lentes) para a
criança. A ação teve início na
sexta-feira (13) e a primeira
instituição de ensino a receber a iniciativa foi a Escola
Professor Darcy Amancio no
bairro Cohab II. A ação contou
com a adesão de 240 alunos.
Segundo a assessoria, Mirassol
possui oito escolas e serão realizados exames em mais duas,
conforme a disponibilidade do
projeto, e assim por diante.
A oftalmologista do HO
Redentora e coordenadora
do projeto, Thaissa Faloppa
Duarte, afirmou que o desenvolvimento da visão segue de
forma continua até o sétimo
ano de vida da criança, sendo
importante constatar problemas
nesse período.
“Qualquer déficit de desenvolvimento da visão nesse período, desde a simples falta de
óculos ou até doenças importantes como estrabismo, podem
deixar um déficit permanente na
visão pela vida toda, seja em um
ou nos dois olhos. Dependendo
de como essa visão ficar, a
criança não poderia ser médico

Ação em MIrassol trata crinças com problemas de visão
cirurgião ou dentista ou ainda
exercer qualquer trabalho que
exija uma boa visão para longe,
por exemplo”, explicou.
Entre os principais problemas
oftalmológicos encontrados
nesta faixa etária estão miopia,
astigmatismo, hipermetropia e
estrabismo. “Após a melhora da
visão, a criança fica mais ativa
na escola e mais interessada em
sala de aula, pois o mundo ao
seu redor se torna mais claro”,
afirmou Thaissa.
A diretora do DME, Luzia
de Fátima Paula, disse que a
ação é dividida em três etapas.
“Primeiro fazemos os testes
de acuidade visual, depois o
encaminhamento médico ao
Hospital de Olhos e havendo a
necessidade o aluno receberá
o óculos”, explicou Luzia. “Temos a certeza que essa ação
vai contribuir muito não só
para o aprendizado, mas para
a qualidade de vida das nossas
crianças”, acrescentou.

Estima-se que oito em cada
dez crianças em idade escolar
nunca foram ao oftalmologista. Além disso, cerca de 30%
dessas crianças têm algum
problema de visão passível de
correção com o uso de óculos. A
oftalmologista alerta para o uso
do celular na infância, que pode
causar aumento da miopia.
“Quando a criança fica muito tempo no celular, em jogos,
por exemplo, ela pisca menos
do que deveria. Com isso, as
crianças hoje em dia estão tendo
quadro de olhos secos e disfunção lacrimal. Isso porque a frequência do piscar está metade
do que deveria. Com a criança
piscando menos do que deveria,
os olhos ardem, ficam vermelhos
e irritados. Para evitar esses quadros, os pais devem poupar as
crianças de ficarem muitas horas
em frente às telas. Uma opção
é brincar em ambientes abertos,
como o quintal de casa ou um
parque”, comentou.

HEMOCENTRO

COVID

Rio Preto tem
mais dez mortes e
novos 113 casos

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto atualizou os dados
da Covid-19 no município nesta
segunda-feira (17). Foram confirmados mais dez óbitos pela
doença, sendo que sete foram
notificados neste domingo e
três nesta segunda. Desde o
início da pandemia, a cidade
soma 2.053 mortes, com uma
taxa de letalidade de 2,9%.
Foram confirmados também
mais 113 novos casos, sendo
102 diagnosticados por exame
PCR, um por TR sorológico e dez
por TR antígeno. No total, Rio
Preto contabiliza 70.723 casos,
com 4.318 em profissionais da
saúde. Considerando apenas
os dados de 2021 são 35.960
casos e 1.131 óbitos.
O número total de curados
é de 62.381, o equivalente
a 88,2% dos casos. A cidade
soma 268.543 notificações de
pacientes com sintomas gripais
e já realizou 232.127 testes. O
coeficiente de incidência é de
15.352 casos a cada 100 mil
habitantes.
A taxa de ocupação de leitos de UTI voltou a apresentar
aumento, chegando a 81,4%
na região nesta segunda-feira.
Atualmente, o município conta
795 pacientes internados com
síndrome respiratória aguda
grave (SRAG), com 407 na UTI e
388 na enfermaria, sendo que
419 são residentes de Rio Preto
e 376 são de outras cidades
da região. Dentre os casos já
confirmados com Covid-19 são
582 internações, com 349 na
UTI e 233 na enfermaria.

Sincomerciários dará cesta básica para
incentivar associado doar sangue

Da REDAÇÃO

O Sindicato dos Comerciários de Rio Preto em parceria com Hemocentro vai
promover durante o mês de
maio a Campanha “Sangue
Comerciário”.
Associados titulares poderão participar da boa ação e
fazer o bem ao próximo nesse
momento de pandemia onde
os estoques de sangue estão
em queda. A presidente Márcia Caldas reforça que será
uma ação muito importante.
“Iremos realizar durante todo
o mês de maio. Contamos
com a participação dos nossos associados para juntos
elevarmos os estoques de
sangue e salvarmos vidas”,diz.
Mediante a doação de sangue, o Sindicato vai presentear os comerciários partici-

pantes com uma cesta básica
aos sábados, após a doação o
comerciário sindicalizado deve
levar em mãos o comprovante de doação e a carteirinha
atualizada no Clube Social do
Sincomerciários.
Bárbara Luzia Cabrera,
enfermeira coordenadora da
Captação de doadores do Hemocentro, comenta que campanhas e ações como esta, organizada pelo Sincomerciários,
são de extrema necessidade e
importância para a entidade.
“O Hemocentro fornece
sangue e seus derivados a 38
instituições de saúde de Rio
Preto e região. Nesta época do
ano percebemos uma queda
no número de doadores que
recebemos diariamente, em
média 40% a menos que o ideal, para manter nossos estoques. Campanhas como esta,

Divulgação

Sincomerciários dará cesta
ciado doar sangue
em parceria com o Sindicato,
agregam e contribuem para
elevar os nossos estoques”,
relata Bárbara.
O associado interessado
deverá agendar a data e o
horário de sua doação pelos

básica para incentivar asso-

telefones (17) 3201-5055 e
(17) 3201-5151. Lembrando que é preciso estar com a
saúde em dia e seguir alguns
pré-requisitos para fazer o procedimento. (Colaborou Maria
Paula Andrade)

Transtorno de excitação Sexual
A Falta de excitação ou a perca dela no meio do ato
sexual, pode ser um transtorno que causam grandes problemas nas pessoas.
O transtorno de excitação sexual inclui dificuldade em
obter ou manter um estado suficiente de excitação sexual
até o término da atividade sexual, que geralmente se manifesta como falta ou redução da lubrificação vaginal e perca
de ereção.
Quando acontece no meio do ato sexual isso gera um
desconforto, a perca da autoestima, causando ate um distanciamento entre o casal.
E quando a excitação não acontece precisamos trabalhar
mais o desejo , para obter uma resposta sexual mais efetiva
e satisfatória.
Alterações endocrinológicas, como amamentação e menopausa, podem levar à diminuição da lubrificação vaginal,
bem como certas doenças crônicas, como diabetes, doenças
da tireoide, uso de certos medicamentos ou tabagismo, e
essa falta pode ser uma resposta do distúrbio.
Existem vários modos de identificar: sujeitos que relatam
serem incapazes de obter uma ereção em sua experiência
sexual; sujeitos que têm uma ereção completa e perdem
suas ereções ao tentar penetrar; sujeitos cujo poder erétil é
forte o suficiente para penetrar, mas perdem suas ereções
antes após o início da atividade sexual.
Fatores psicológicos como ansiedade, estresse e depressão, assim como fatores de relacionamento, como falta
de estimulação adequada do parceiro e má comunicação,
também são alguns dos fatores que contribuem para essa
dificuldade.
Fatores psicológicos como ansiedade, estresse e depressão, assim como fatores de relacionamento, como falta
de estimulação adequada do parceiro e má comunicação,
também são alguns dos fatores que contribuem para essa
dificuldade.
No quadro abaixo observe o caminho que percorremos
para chegar ao orgasmo:
Fases do ciclo de
resposta sexual

Descrição

Desejo

Consiste em fantasias acerca da atividade sexual e no desejo de
atividade sexual.

Excitação

Consiste numa sensação subjetiva de prazer sexual acompanhada por
modificações fisiológicas correspondentes.

Orgasmo

Consiste num pico de prazer sexual, acompanhado da libertação da
tensão sexual e da contração rítmica de músculos e dos órgãos
reprodutores.

Resolução

Consiste numa sensação generalizada de relaxamento muscular e bemestar. Durante esta fase os homens não podem ter uma nova ereção e
adicional, quase imediata.

Então maravilhosas entendam de uma vez, que quando
um homem tem perca de ereção ou isso não acontece
durante o sexo, a culpa não é sua, como a a maioria das
mulheres pensam.
E que se uma mulher não tem desejo a responsabilidade
não é do homem, e sim pode ser um distúrbio que com
tratamento certo será efetivo a cura , como visitas ao ginecologista, urologista para avaliar as questões hormonais ,e
ao sexólogo para avaliação .
Quando entendemos sobre nossos corpos e suas lutas ,
nos aproximamos da felicidade plena.
Cuide da sua saúde e sexualidade, a vida pode ser plena
e feliz.
Beijos ate a próxima
Mirna Lacerda – Formada em pedagogia e sexóloga
em formação e palestrante em vendas. Gestora comercial, sensual coach, empresária do mercado erótico,
criadora do projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos),
Projeto de Inclusão, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).
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EM RIBEIRÃO PRETO

EM CASA

MYCUJOO

Rio Preto leva goleada
de cinco do Comercial

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O confronto direto na luta
pelo rebaixamento na Série A3
do Campeonato Paulista não
acabou bem para o Rio Preto
nesta segunda-feira (17).
Jogando em Ribeirão Preto, o
Comercial goleou o Jacaré por
cinco a zero. O resultado deixa
o esmeraldino a quatro pontos
da zona de rebaixamento faltando três rodadas para o fim
da primeira fase.
A partida começou equilibrada, mas depois dos 15
minutos o Comercial tomou
conta totalmente do jogo. Aos
17 minutos, Gustavo saiu do
gol para cortar o cruzamento
para área e a bola sobrou para
Danilo finalizar e Bruno Miguel
salvar de carrinho em cima da
linha. Cinco minutos depois,
Felipinho fez boa jogada individual e tocou na saída de
Gustavo para fazer um a zero.
A equipe de Ribeirão Preto
seguiu pressionando e aos 36
minutos ampliou a vantagem.
Após lançamento para o campo de ataque, os zagueiros
do Rio Preto bateram cabeça
e a bola sobrou para Rafael

Tanque. O centroavante tocou
para Felipinho finalizar dentro
da área, sem goleiro e marcar
o segundo. No minuto seguinte, Felipinho o travessão do
Jacaré em chute de fora da
área. Ainda antes do fim do
primeiro tempo, Danilo cobrou
falta no ângulo para fazer três
a zero para o Comercial.
Na segunda etapa, o Jacaré tentou reagir com Luciano
saindo na cara do gol e a
defesa tirando em cima da
linha. Aos 14 minutos Lucas
Piauí cobrou falta com veneno
e Max Muralha fez a defesa. O
Comercial marcou o quarto gol
dois minutos depois, com Ryan
cometendo pênalti em Lucas
e Rafael Tanque convertendo
a cobrança.
O último gol da partida foi
marcado por Agnaldo, que fez
bela jogada individual na esquerda driblando Bruno Miguel
e tocando rasteiro na saída de
Gustavo. A equipe de Ribeirão
ainda teve mais oportunidades,
mas o placar ficou mesmo em
cinco a zero.
O Rio Preto encara na próxima segunda-feira (17) o
Capivariano fora de casa. Já o
Comercial enfrenta o Marília.

Rafael Alves/ COMERCIAL

Olimpia ficou no empate contra o Batatais

Olímpia empata
com Batatais
Vinicius LIMA

Rio Preto foi goleado por cinco a zero ontem em Ribeirão Preto

O Olímpia completou seu
terceiro jogo sem vitória na
Série A3 do Campeonato Paulista nesta segunda-feira (17).
Jogando em casa contra o
Batatais, penúltimo colocado
da competição, o Galo Azul
acabou ficando no um a um.
O resultado deixa a equipe da
região mais longe do G-8 e não
elimina ainda a possiblidade de
rebaixamento.
O primeiro tempo foi equilibrado, mas sem grandes oportunidades de gol. A melhor chance
do Batatais foi aos nove minutos
com Gabriel Braga arriscando de
longe e mandando por cima do
gol. O Olímpia respondeu com
Maranhão batendo colocado e
Felipe Ramos espalmando.
A segunda etapa começou
com os visitantes tomando a
iniciativa e eles conseguiram

chegar ao gol logo aos quatro
minutos. Após cobrança de falta, a bola sobrou para Romão,
que bateu cruzado para Rodrigo
completar de carrinho para o
fundo da rede.
A vantagem do Batatais não
durou muito, pois dez minutos
depois o Olímpia chegou ao
empate. Maranhão tocou na
bola e Felipinho fuzilou na entrada da área e empatou. Após
o gol, o ritmo do jogo voltou a
cair. A última boa oportunidade
foi do Batatais, que acertou a
trave com Fabrício avançando
pela direita.
Na antepenúltima rodada, o
Olímpia visita o Votuporanguense nesta quinta-feira (20). Já o
Batatais, que segue na zona de
rebaixamento com nove pontos,
enfrenta o Noroeste em casa no
mesmo dia. A equipe pode ser
rebaixada já nesta rodada se
não vencer.

GAVIÕES DA FIEL
Divulgação

facebook.com/hrecreio

leandroferreiraprof@gmail.com

Cachorro de Dobradura

Edição: 212 - maio de 2021

Leandro Ferreira é pedagogo,
especialista em mídias digitais e
mestre em Educação.

Hora de pegar tesoura sem ponta e cola para montar este divertido cachorrinho!

Torcida
organizada doa
130 refeições a
moradores de rua
Vinicius LIMA

A torcida Gaviões da Fiel de
São José do Rio Preto, principal
organizada do Corinthians, promoveu mais uma ação social
neste domingo (16). Cerca
de 15 integrantes distribuíram
marmitas para moradores em
situação de rua na Avenida
Bady Bassitt.
Segunda a Gaviões, foram
entregues 130 refeições e 130
refrigerantes. A ação ocorreu
perto do horário de almoço.
“Levantamos quase R$
800 para comprarmos as
coisas. A gente queria levar
um almoço gostoso para eles
e aí pensamos em servir uma
feijoada, Compramos todos
os ingredientes e fizemos uma
parceria com um restaurante
que preparou todas as 130
marmitas. Depois disso, compramos os refrigerantes e fomos entregar”, afirmou Mateus
Kevin Gonçalves da Silva, um
dos integrantes da torcida.
Mateus ainda ressaltou
a importância desse tipo de
ação. “Nesse momento de
pandemia onde sempre estamos ouvindo para ficar em
casa, temos que pensar e
olhar também para aqueles
que no momento estão em
situação de rua, por isso essa
ação foi voltada para eles”,
comentou.
Recentemente, a Gaviões
promoveu a “Páscoa Solidária”, que distribuiu 500 caixas
de bombons e 500 refrigerantes para crianças do bairro Solo
Sagrado. Na ocasião a entrega
dos chocolates foi realizada
no modelo drive-thru, sendo
possível apenas a retirada dos
itens, evitando ao máximo as
aglomerações.

Curiosidades
sobre cachorros
Eles possuem 42 dentes
Assim como outros mamíferos, os
cachorros nascem sem dentes,
que começam a aparecer quando
eles têm cerca de 3 semanas de
vida. Após os sete meses, o pet já
está com a dentição completa, totalizando 42 dentes.
Possuem olfato aguçado
Que os cães são ótimos farejadores quase todo mundo sabe. Mas
o que a gente quer contar é que o
olfato deles é muito mais aguçado
do que se imagina. Principalmente em relação ao dos humanos, já
que possuem 300 milhões de receptores olfativos, 60 vezes a mais
que a gente.
O formato do focinho também
contribui para deixar esse sentido
mais apurado. Além de ser muito
fofo, o desenho do narizinho deles
permite que utilizem um dos canais
para inspirar e o outro para expirar.
Assim, cada vez que cheiram uma
amostra de ar, identificam diferentes elementos.
Cães comem pasto para aliviar
problemas estomacais
Se você acha engraçadinho seu
pet mastigando grama, fique de
olho. Existem alguns motivos para
eles fazerem isso, como desconfortos estomacais, má digestão,
cólicas ou intestino preso. Quando ingerem pastos, matinhos ou
outras folhas, os cães têm como
objetivo expulsar o que está fazendo mal. Em outros casos, não há
nada de errado com o animal e ele
come pasto apenas porque gosta
do sabor.
Confira mais curiosidades em:
https://labgard.com.br/curiosidades-sobre-caes-9-fatos-que-voce-precisa-conhecer/
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Detalhes

Roberto
Toledo

não tão pequenos...
LIBERDADE DE PENSAMENTO. Reflita se achar
conveniente. No Brasil até o
passado é incerto e mutável.
Depende de pra onde sopra
o vento. A História do Brasil
é dinâmica, por isso sempre
precisa ser atualizada.
JESUS NO AR. Entrevisto
hoje, no programa Gente Interessante da TV Rio Preto,
apresentado também por Marisa Amorim e Elias Kassis,
o presidente do Automóvel
Clube Jesus Martim. Vamos
conversar sobre os últimos
detalhes referentes a grande
reforma que a sede social
Acena vem ganhando para as
comemorações dos 101 anos
do Clube.
ESTÁ DEFINIDO. Luciano
Huck afastou a idéia de ser
candidato a presidente do
Brasil e preferiu ﬁcar no lugar
do Fausto Silva, na Globo, aos
domingos. Vai ganhar mais do
que o presidente no holerite
sem esconder as comissões.
DETALHE. Rodrigo Garcia,
depois de assinar a ﬁcha de
ﬁliação dos Tucanos, deixando
o DEM, concedeu entrevista
ontem pela manhã no Jovem
Pan, e foi chamado por todos
os apresentadores como Governador.
FEIJOADA SOLIDÁRIA.
A comunidade da Paróquia
Maria Mãe de Deus, no Jardim
Yolanda, se prepara para mais
uma edição da sua tradicional
Feijoada Solidária, que será
realizada no sábado, 29 de
maio. O kit da feijoada será
entregue por “Drive Thru”, das
11h às 13h.

Marcas e patentes

M o r a e s B u r g u e r, u m a
lanchonete de Botucatu, a
pedido de uma mãe, desenhou
um personagem infantil na
embalagem do sanduíche
encomendado. Um “espertinho”
de Rio Preto quis dizer que
o fato teria se dado em sua
hamburgueria e as redes
sociais o aplaudiram. Ocorre
que o rapaz foi desmascarado
e agora tem sido massacrado.
Se o moço queria ficar famoso,
conseguiu - mas deve estar
arrependido da fama de
mentiroso que agora ficou
colada em sua testa. Em um
post que roda por aí, esse
mal-afamado conterrâneo dá
conta que pensa em fechar
seu negócio. Tomara que
depois não ponha a culpa na
pandemia.

SOCIAL
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Pérola do Dia
SEGREDO TEM QUE SER ENTRE VOCÊ E DEUS. QUANDO DUAS
PESSOAS SABEM, A CHANCE DE VIRAR FOFOCA É GRANDE. Sorria,
beba muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

Epistola. Dois dias antes de morrer, Bruno Covas escreveu
uma carta a correligionários. Nela, o prefeito falava das conseqüências catastróficas da pandemia de Covid-19, criticava
o governo federal no enfrentamento da doença e dizia que o
momento atual deveria ser de união. A carta foi lida no evento
de filiação de Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo
(EX-DEM), ao PSDB, na sexta-feira, mesmo dia em que foi
escrita. Enquanto a mensagem era lida, alguns dos presentes
se entreolharam. Sabiam que, àquela altura, Bruno Covas
estava sendo sedado, não mais acordaria. Num dos trechos,
Bruno se refere exclusivamente ao Rodrigo: É nesse contexto
que quero ressaltar a importância dessa cerimônia de hoje. O
momento do Brasil demanda de todos nós espírito público,
unidade, agregação, somar e não dividir, não deixar nenhum
interesse pessoal sobrepujar o interesse coletivo. Receber
em nossos quadros o vice-governador Rodrigo Garcia sinaliza
exatamente isso. Ele tem sido incansável na defesa do interesse público. Tenho por ele muito apreço e consideração. Foi
decisivo na nossa vitória na eleição passada aqui na Capital
e tem sido aliado histórico dos tucanos. Foi aliado do meu
avô, foi aliado de Geraldo Alckmin, foi aliado de Serra, é meu
parceiro e aliado, é aliado do Governador João Doria, sempre
esteve do nosso lado, nada mais natural do que se juntar a
nós nessa caminhada. Vejo nesse ato um resgate da história
do nosso partido, inclusive para além das razoes que já mencionei, vejo um resgate do nosso manifesto de fundação. Seja
bem-vindo Rodrigo Garcia, seja bem-vindo ao ninho tucano,
seja bem-vindo a Social-Democracia Brasileira”. Decisão do
João. O governador Dória decidiu ontem: o futuro parque linear
que está sendo implementado ás margens do Rio Pinheiros
levará o nome de Parque linear Bruno Covas. Homenagem
merecida a quem se dedicou a cuidar da população de São
Paulo. Já era esperado. Estava escrito, Itamar Borges, deputado estadual com 3 mandatos consecutivos, que agora tem
como base eleitoral Rio Preto, oriundo de Jales, foi anunciado
ontem como o novo Secretário Estadual da Agricultura e Abastecimento. Ligados pela amizade e cordialidade, Antonio Pedro
Pezzuto Júnior, nosso secretário da mesma pasta, agora com
Itamar, poderão trabalhar em sintonia para o AGRO negócios
daqui. Afinal, passar mais tempo em Rio Preto é o que o
novo secretário do Estado sempre desejou. Tira dúvida. Pra
quem fica perguntando a resposta é esta: o deputado Geninho
Zuliani, mesmo com a ida do vice governador Rodrigo Garcia
para o PSDB, deixando uma vacuidade, vai manter sua cadeira
na Câmara Federal como líder regional do Partido Democrata.
Ponto e basta!

Maior salário

Fausto Silva já teria assinado
com a TV Bandeirantes para
estrear lá, depois de sua saída
da Globo, seu programa – e sem
maiores modificações. E deverá
receber – sem participação no
merchandising – um milhão
de reais por mês, bem abaixo
dos cinco milhões que recebe
na Globo (com participação no
merchandising). O programa
será apresentado na Band nos
domingos à noite. Detalhe: a
emissora de Saad nunca pagou
essa quantia para atração
nenhuma do canal.

SPOTlight

Traços e retratos

Todo o mobiliário histórico do
Automóvel Clube, desgastado
pelo tempo, vem passando
por regeneração, incluindo
elevadores, pisos e peças de
decoração. Tudo dentro de
suas originalidades. Quando
as portas se abrirem e as luzes
forem acesas, haverá choque
emocional e brilho nos olhos
de quem viveu anos em suas
dependências. Abre te Sésamo!

Imagens distorcidas

Afetado pelo isolamento social,
o turismo brasileiro já acumula
prejuízo de R$ 341,1 bilhão
na pandemia. O setor envolve
naturalmente aglomerações
como aeroportos, rodoviárias,
hotéis, bares e restaurantes.
Mais da metade do prejuízo está
em São Paulo (137,7 bilhões)
e Rio (41,7 bilhões).

Casamento a vista
Sasha Meneghel e o cantor
gospel João Figueiredo irão
se casar no final do mês.
Será um cerimônia intimista
com cerca de 30 pessoas
em propriedade de Xuxa em
Angra dos Reis. O casamento
será na praia e o vestido foi
desenhado pela própria Sasha.
Há quem garanta que uma das
madrinhas é Bruna Marquezine.

Sangue comerciário

O Sindicato dos Comerciários
de Rio Preto em parceria
com Hemocentro está
promovendo durante o mês de
maio, a Campanha “Sangue
Comerciário”, com o intuito
de salvar vidas por meio da
doação de sangue. Esta é mais
uma campanha encetada pela
equipe da presidente licenciada
Márcia Caldas, nossa Secretária
Municipal do Trabalho.

Cidinha
Cury
Antônio,
sempre
elegante,
em pose
especial

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS,
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS
Seguimentos industriais - construção civil - florestas e jardins
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

O empresário Edmarzinho Gubolin Rocha e esposa
Nayara Faitarouni Rocha levaram a linda ﬁlha Catarina
para a benção do batismo, no último ﬁnal semana.
Após, a cerimônia religiosa, o casalzinho recebeu os
padrinhos e familiares com um big almoço especial no
Condominio Harmonia, com todos os cuidados à saúde
devido à pandemia

Contagem regressiva

Moradores dos bairros Centro, Redentora, Imperial e Alto Rio Preto
estão em contagem regressiva, e adorando a notícia do empresário
e diretor Ederson Muffato, que Rio Preto é a primeira cidade do
interior do estado a receber o “Super Muffato Gourmet”, da rede,
além do supermercado, a estrutura vai contar com um centro de
compras, estaciomanento, restaurante e uma delicatéssen, no
prédio onde existia uma unidade da Rede Maranhão, na esquina
das ruas Redentora com General Glicério, no bairro Redentora.
Inauguração prevista para o segunda quinzena de junho.

São José do Rio Preto, terça-feira
18 de maio de 2021

Jornal

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 8426/21
CONTRATADA: MARCOS OTAVIO VIOTO ME
EMPENHO 8096/21
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHOS 8434/21 E 8435/21
CONTRATADA: MEDSONDA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES DESCA
EMPENHO 8526/21
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
EMPENHOS 8607/21, 8609/21 E 8611/21
CONTRATADA: DOCTORMED COMERCIAL EIRELI
EMPENHO 8599/21
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI
– ME
EMPENHOS 8603/21 E 8604/21
Notiﬁco os representantes legais das contratadas, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar
do recebimento desta, a quantidade solicitada do empenho
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MAB EQUIPAMENTOS
EMPENHO 6262/21
Notiﬁco o representante legal da contratada, para atendimento ao chamado de garantia no prazo de 2 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05
dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS
– DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
PRE/0119/20
Notiﬁco o representante legal da contratada, para prestar
esclarecimentos e apresentar relatório acerca da última
manutenção preventiva, no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O não cumprimento
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 6286/21
Considerando a entrega parcial do empenho supracitado,
considerando ainda que até o momento não foi regularizada
a entrega total do empenho supramencionado, DECIDO:
MITIGAR a penalidade anteriormente de MULTA de 30% do
valor, referente às obrigações contratuais não cumpridas.
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual MANTER pena
de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93,
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao
descumprimento contratual, MULTA de 20% do valor referente ao atraso das obrigações 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.
COMUNICADO
CONTRATADA: CECIL RAMALHO 15485230890
EMPENHO 2882/21
Considerando que até o momento não foi realizada a
entrega total do empenho. Considerando os princípios da
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da
moralidade administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA
a decisão anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim, notiﬁcamos o representante legal
da empresa para que efetue o pagamento do boleto no valor

de R$ 293,58 no prazo improrrogável de até 18/06/2021, em
face da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO
DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamentada no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, c.c cláusula
6.2, inciso IV, sob pena de inscrição do débito em dívida
ativa do município para futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 3841/21
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO 7152/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO:
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência
implicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93,
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe ao
descumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao atraso das obrigações 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.
COMUNICADO
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHO 2701/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência
implicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93,
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao
descumprimento contratual, multa de 20% do valor referente ao atraso das obrigações 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.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP
EMPENHO 5843/21
Considerando a entrega total do empenho supramencionado, bem como substituição dos itens no prazo solicitado,
DECIDO: EXTINGUIR as penalidades anteriormente aplicadas de ADVERTÊNCIA e MULTA de 30% do valor referente
aos atrasos das obrigações contratuais.
ERRATA
Na publicação de 15.05.2021
onde se lê:
Dispensa de licitação: Nº 42/21
leia-se:
Dispensa de licitação: Nº 42/21 - Contrato: DIL/0020/2021
EXTRATO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 116/2020 -ATA N.º 0434/2020
CONTRATADA: VIVIAN FORTE DE SOUSA 22058529812
Considerando os fatos narrados no Procedimento Administrativo indicando o descumprimento contratual, por parte da
contratada, sem justo motivo; Considerando que foi garantido a contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa,
conforme registros constantes do processo e a empresa
declarou que não irá realizar as entregas devido a alteração
no preço do produto. Considerando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa; DECIDO, 1-Rescindir
de forma unilateral, com fulcro nos arts. 78, I e 79, I ambos
da Lei Federal 8666/93, a ATA n.º 0434/2020, ﬁrmado com a
empresa Vivian Forte de Souza 22058529812; 2- Aplicar a
empresa Vivian Forte de Souza 22058529812, a penalidade
de multa no valor de R$ 280,10 (duzentos e oitenta reais e
dez centavos), equivalente a 30%, do valor das obrigações
não cumpridas (no total de R$ 933,66) nos termos do item
6.2 e inciso “V” da Clausula Sexta da ATA n.º 0434/2020;
3-Determinar que o valor da multa aplicada seja descontado, caso existam, de valores devidos por esta Administração
à empresa Vivian Forte de Souza 22058529812, conforme estabelecido o item 6.9 da Clausula Sexta da ATA n.º
0434/2020 e determina o § 3º do art. 86 da Lei Federal n.º
8666/93; 4-Suspender o direito da empresa Vivian Forte de
Souza 22058529812, em licitar e contratar com esta Admi-

nistração, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do Art. 7º
da Lei Federal n.º 10.520/2002. Publique-se. Às formalidades legais, ADILSON VEDRONI - Secretário M. Administração.
EXTRATO
6º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços nº 35/19; Contrato: TOP/0051/19
Contratada: GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ LTDA
Nos termos do art. 57, inciso II, § 1º da Lei 8.666/93, ﬁca
prorrogado por mais 45 dias, o prazo de vigência do contrato
supramencionado. SMO. Israel C. Junior.
EXTRATO
7º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços nº 35/19; Contrato: TOP/0051/19
Contratada: GRALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ LTDA
Nos termos do art. 65, I, Alineas A, B e §1º, da Lei 8.666/93,
ﬁca acrescido em aproximadamente 13,1254641% e, ﬁca
suprimido em aproximadamente 1,96533413%, ambos do
valor inicial do contrato supramencionado. SMO. Israel C.
Junior.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Concorrencia nº 10/20; Contrato: COC/0011/21
Contratada: KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, ﬁca acrescido
em aproximadamente 24,87802050%, ambos do valor inicial
do contrato supramencionado. SMO. Israel C. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 47/21 – Contrato: DIL/0021/2021
Contratada: Agenor Fernandes e Roseli Buozi Fernandes
Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Maximiano
Mendes, nº 154 – Bairro Santa Cruz – Nesta, destinado a
Sede do Centro de Referência especializado de Assistência
Social – CREAS II. Valor Total R$ 66.348,00. SEMAS. Helena C. R. da S. Marangoni. Prazo: 12 meses.
COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
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 redesignada a data da sessão de
retomada do pregão em epígrafe para o dia 19/05/2021 às
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da
Cunha Pinheiro – Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n°
170/2021, processo 11.531/2021, objetivando o registro de
preços para aquisição de avental descartável para utilização
nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 31/05/2021,
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico
n° 185/2021, processo 11.613/2021, objetivando o registro
de preços para aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 31/05/2021, às 14:30h. e
abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras.
COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
151/2021 – PROCESSO Nº 11.289/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de poste de concreto curvo e tela de alambrado para instalação em diversas áreas do município. Secretaria Municipal de Serviços
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Gerais. Fica redesignada a data da sessão de retomada do
pregão em epígrafe para o dia 19/05/2021 às 16:00hs para
continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 35.259 DE 11 DE MAIO DE 2021
INTERROMPE, o afastamento da servidora estatutária
JOSCIANE ALINE MURARI, PEB-1, concedido através da
Portaria n.º 33.603 de 03 de janeiro de 2020, surtindo os
efeitos desta a partir de 31 de maio de 2021.
PORTARIA N.º 35.260 DE 11 DE MAIO DE 2021
COLOCA, os servidores abaixo relacionados, à disposição
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, junto à Vara
da Fazenda Pública instalada na Comarca de São José do
Rio Preto – Estado de São Paulo, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo, até dia 31/12/2023,
nos termos do Convênio celebrado em 30/04/2021:
DEISE CRISTINA VALENTIM BELON
FERNANDA TAIS DE ALMEIDA
HENRIQUE DA SILVA SCATULINI
LARA GHISSONI PEDROSO DO AMARAL
LUCIANA CRISTINA VALE PELA
MARCIO ROBERTO GAVETTI SEREGNI
MIRIAM MARCELA NICOLETE DA SILVA
REGINA GARCIA EREDIA
SERGIO RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA
VIVIANE PASCOETO
PORTARIA N.º 35.262 DE 14 DE MAIO DE 2021
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos
do Processo n.º 1026132-03.2020.8.26.0576, do Anexo do
Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de São
José do Rio Preto, a Portaria nº 28.928 de 19 de junho de
2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) MILTON CESTARI, Auxiliar de
Enfermagem, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir
de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a
03/08/2012”.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.913
DE 17 DE MAIO DE 2021.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.684 de 19 de
dezembro de 2020,
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 30.761.536,93
(trinta milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e
trinta e seis reais, noventa e três centavos), para reforço de
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 366
R$ 1.800.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2001.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 378
R$ 3.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2001.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 369
R$ 70.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2001.3191.13.02 – Obrigações patronais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 527
R$ 2.720.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3191.13.02 – Obrigações patronais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 380
R$ 60.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2001.3191.13.02 – Obrigações patronais
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 510
R$ 7.390.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3191.13.02 – Obrigações patronais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 57
R$ 12.100.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 113
R$ 10.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 58
R$ 520.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3190.13.01 – Obrigações patronais
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 202
R$ 100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3190.13.01 – Obrigações patronais
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 299
R$ 300.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3190.13.01 – Obrigações patronais
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 59
R$ 1.000.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3191.13.01 – Obrigações patronais
XIII – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 42
R$ 7.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.009.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e
material permanente
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jornal
Ficha 86
R$ 260.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.001.08.244.0003.2007.3390.40.01 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 521
R$ 147.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.4490.52.01 – Equipamentos e
material permanente
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 138
R$ 62.800,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3350.43.01 – Subvenções Sociais
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 130
R$ 2.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.02 – Material de consumo
XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 478
R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.4490.52.05 – Equipamentos e
material permanente
XIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 107
R$ 330.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2009.3350.43.05 – Subvenções Sociais
XX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 516
R$ 780.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.05 – Subvenções Sociais
XXI – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 661
R$ 2.236,93
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 365
R$ 1.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.1019.4490.52.02 – Equipamentos e
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 533
R$ 9.800.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3190.11.02 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 367
R$ 200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2001.3190.13.02 – Obrigações patronais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 597
R$ 2.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3190.13.02 – Obrigações patronais
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 379
R$ 200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2001.3190.13.02 – Obrigações patronais
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 509
R$ 1.840.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3190.13.02 – Obrigações patronais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 201
R$ 2.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3190.11.01 – Obrigações patronais
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 356
R$ 200.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.005.12.362.0013.2001.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens ﬁxas – pessoal civil
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 300
R$ 11.830.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3191.13.01 – Obrigações patronais
X – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 39
R$ 7.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.009.04.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 91
R$ 260.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.001.08.244.0003.2007.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 445
R$ 130.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.001.08.244.0003.2017.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 576
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.001.08.244.0003.2053.4490.51.01 – Obras e instalações
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 108
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.40.01 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 368
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2053.3390.30.01 – Material de consumo
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 370
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-

cia Social
04.002.08.244.0003.2053.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 381
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.36.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 441
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.32.01 – Material bem ou
serviço para distribuição gratuita
XIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 453
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.4490.51.01 – Obras e instalações
XX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 479
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.32.01 – Material bem ou
serviço para distribuição gratuita
XXI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 529
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.30.01 – Material de consumo
XXII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 530
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.36.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
XXIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 550
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
XXIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 551
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.4490.51.01 – Obras e instalações
XXV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 588
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.4490.52.01 – Equipamentos e
material permanente
XXVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 690
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.4450.42.01 – Auxílios
XXVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 692
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.4450.42.01 – Auxílios
XXVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 694
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2046.4450.42.01 – Auxílios
XXIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 127
R$ 1.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2053.4490.52.01 – Equipamentos e
material permanente
XXX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 161
R$ 62.800,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3350.43.01 – Subvenções Sociais
XXXI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 451
R$ 2.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.32.02 – Material bem ou
serviço para distribuição gratuita
XXXII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 151
R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2009.4490.52.05 – Equipamentos e
material permanente
XXXIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 122
R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2053.3390.30.05 – Material de consumo
XXXIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 124
R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2053.3390.39.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
XXXV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 135
R$ 130.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.39.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
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Jornal
XXXVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Ficha 483
R$ 300.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3350.43.05 – Subvenções Sociais
XXXVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Ficha 163
R$ 480.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3350.43.05 – Subvenções Sociais
XXXVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 349
R$ 2.236,93
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2010.3390.14.01 – Diárias civil
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias –
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 17 de maio de 2021,
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.914
DE 17 DE MAIO DE 2021.
Altera o Decreto nº 16.919/13, que regulamenta a avaliação
de desempenho prevista na Lei Complementar nº 331, de 30
de dezembro de 2010.
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 do
Município;
D E C R E T A:
Art. 1º O inciso III do artigo 3º do Decreto nº 16.919, de 14
de outubro de 2013, passa a vigorar alterado com a seguinte
redação:
“Art. 3º - ...
...
III – Apresentar ao Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança no prazo máximo de:” (NR)
Art. 2º O artigo 4º do Decreto nº 16.919 de 14 de outubro de
2013 passa a vigorar alterado, com a seguinte redação:
“Art. 4° O Secretário Municipal responsável pelos órgãos
abaixo, com base na Lei Complementar nº 331/10 e sua
regulamentação, bem como na legislação vigente, designará Comissão Especial de Promoção, sendo composta por
Servidores:
I - 01 (um) membro representante da Corregedoria da Guarda Municipal;
II - 02 (dois) membros representantes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança.” (NR)
Art. 3º O artigo 5º do Decreto nº 16.919, de 14 de outubro de
2013, passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art. 5º - O Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança
analisará os Pareceres da Comissão Especial de Promoção
e adotará as medidas que lhes forem cabíveis e emitirá as
orientações necessárias.” (NR)
Art. 4º O artigo 9º e seu inciso I do Decreto nº 16.919, de
14 de outubro de 2013, passam a vigorar alterados com as
seguintes redações:
“Art. 9º - Diretoria da Guarda Municipal, no prazo previsto no
art. 10, analisará os Relatórios do Processo de Avaliação de
Desempenho, bem como as eventuais orientações recebidas da sua Secretaria:
IEmitindo seu parecer sobre as situações relatadas,
enviando-o à sua Secretaria;” (NR)
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 17 de maio de 2021,
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
AMAURY HERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
ADILSON VEDRONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registro no Livro de Decretos e, em seguida publicado por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa local.
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do
Município de São José do Rio Preto
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2019
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio
Órgão:
Preto – RIOPRETOPREV.
Processo
1106.00917/2019.25.
Administrativo:
Modalidade:
Cotação de Preços nº 15/2019 (Cotação 15/2019).
Contratação de empresa para a prestação de
serviços técnicos contínuos especializados em
Objeto:
Consultoria em Investimentos, nos termos definidos
no Termo de Referência (Anexo I do contrato).
LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. EPP.
Fornecedor:
Documento
26.341.935/0001-25.
(CNPJ):
Valor
Global
R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
Estimado:
Vigência:
12 meses, de 20/05/2021 até 19/05/2022.
Data
de
18/05/2021.
Assinatura:
*** Publicado no Diário Oficial do Município, no site e afixado no mural
da recepção da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇOS 08/2020 – PROC. nº 69/2020
Objeto: Elaboração de anteprojeto e projeto executivo da recuperação estrutural e hidráulica do reator UASB 1 e projeto
básico dos reatores UASB 1 e 2.
A Comissão Técnica, nomeada pela Portaria 066/2020, após
análise e julgamento da proposta técnica, DECIDIU classiﬁcar a proposta apresentada pela licitante STENGPRO
PROJETOS ESTRUTURAIS S/S sendo a pontuação ﬁnal
7,2. S.J.R. Preto 14.05.2021 – Comissão Técnica
Tendo em vista o julgamento proferido pela Comissão Técnica especialmente designada para o processo e, não havendo impedimento legal dentro do prazo recursal ﬁca designado o dia 26.05.2021 às 9:00 horas, no mesmo local para a
abertura da proposta comercial. S. J. R. Preto, 17.05.2021
– Sonia M F S Gomes – Presidente da C.L
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇOS
INEXIGIBILIDADE nº 02/2021 – PROC. SeMAE nº 39/2021
Objeto: Contratação direta, por inexigibilidade, da prestação
de Manutenção corretiva em bomba submersa da marca
EBARA utilizada em poços submersos do aquífero Guarani
– PTG
Contratada: EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA
Ordem de Serviços nº 79/2021, recebida em 06.05.2021.
Valor: R$83.231,05
Prazo: 45 dias
S. J. Rio Preto, 17.05,2021 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇOS
INEXIGIBILIDADE nº 03/2021 – PROC. SeMAE nº 43/2021
OBJETO: Contratação direta, por inexigibilidade, da prestação de Manutenção corretiva em bomba submersa da marca
WILO utilizada nos PTGs ETA, Penha e Urano, com fornecimento de mão de obra e peças necessárias
Contratada: WILO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Ordem de Serviços nº 90/2021, recebida em 14.05.2021.
Valor: R$44.279,16
Prazo: 45 dias
S. J. Rio Preto, 17.05,2021 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
34/2021 – PROCESSO SICOM 3135/2021
Objeto: Aquisição de postes para entrada de energia elétrica
em baixa tensão padrão CPFL.
Sessão pública realizada online no dia 17.05.2021, sendo
declarado pelo pregoeiro o pregão FRACASSADO em razão
dos valores dos itens 1, 2 e 3 terem ﬁcado acima da estimativa inicial do edital. Não houve manifestação de intenção de
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de
Compras”.
Renato Eduardo de Freitas - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 – PROCESSO SICOM
3135/2021
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em
razão dos valores dos itens 1, 2 e 3 terem ﬁcado acima da
estimativa inicial do edital.”
São José do Rio Preto, 17.05.2021 – Nicanor Batista Júnior Superintendente.
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: ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES
EIRELI.
Ordem de Fornecimento nº 71/2021, recebida em
13.05.2021. Valor: R$5.850,00.
Prazo de entrega: 60 dias.
Itens: 01, 03 e 04.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 45 de 17/05/2021 – RESOLVE: Exonerar a pedido, o servidor ANDRIELSON FERREIRA DA SILVA,
matrícula 1057, do cargo de Analista em Tecnologia da
Informação, lotado na Gerência Administrativo-Financeira do
SeMAE, criado pela Lei Complementar n° 266 / 2008, com
alteração dada pela Lei Complementar n° 375 / 2013, que
reestruturou o quadro de pessoal do SeMAE. Esta portaria
entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a
partir de 20 de maio de 2021.
S. J. Rio Preto 17.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONVOCAÇÃO N.º 13/2021 – SME
Em cumprimento à decisão judicial prolatada no Mandado de
Segurança, Processo nº 1022144-71.2020.8.26.0576 – 1ª Vara da
Fazenda Pública, fica CONVOCADA a candidata abaixo citada,
habilitada no PROCESSO SELETIVO SME N.º 01/2019, para
preenchimento do emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA I, cientificada a apresentar documentação que sofreram
algum tipo de alteração e/ou perderam a validade e a renovação dos
documentos adiante elencados, no prazo de 05 (cinco) dias corridos,
a partir da publicação desta convocação, de forma que a
Administração Pública possa examinar a prova do preenchimento das
condições e posterior contratação, tendo em vista o cumprimento da
referida decisão judicial.
Se a candidata não entregar toda a documentação exigida dentro do
prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal, localizada na Av.
Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço Municipal, decairá do
direito à contratação.
Considerando as restrições impostas pelo Comitê de Enfrentamento
ao Coronavírus, o uso de máscara será obrigatório, não será permitido
a entrada de acompanhante e o horário agendado deverá ser seguido
rigorosamente para evitar aglomeração.
Nome
Data Exame
Horário
NOEMIA LARA GOMES COELHO
19/05/2021
15:30 h
Relação de documentos para renovação:
 Certidão de Quitação Eleitoral;
 Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou
cópia da última Declaração do Imposto de Renda;
 Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos
órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no
período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de
Objeto e pé.
 Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos,
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados
onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso
positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé.
 Exame médico admissional – dirigir-se ao SEESMT, localizado na
Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17)32031128, munida da cópia da carteira de vacinação, conforme
agendado acima.
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Após realização da perícia médica, retirar documento no SEESMT
referente à abertura de conta e dirigir-se ao BANCO BRADESCO,
munida também das cópias do RG, CPF e comprovante de
endereço, para abertura de Conta Salário, vinculada ao CNPJ
da Prefeitura de S. J. Rio Preto. Trazer cópia do comprovante de
abertura da conta constando CPF, identificação do CNPJ e
descrição de que trata-se de conta salário.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
 Prazo para protocolo da documentação:
Publicado:
18/05/2021
Término: 23/05/2021.
 O atendimento para entrega da documentação será feito somente
mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal pelo
telefone (17) 3203-1337;
 Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser
entregues a qualquer momento, dentro do prazo estipulado,
observado o disposto no item anterior.
São José do Rio Preto, 17 de maio de 2021.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretária Municipal de Educação


SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº
23/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de
2018, ﬁcam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 41.085.032/0001-14
Razão Social: FRANCO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E
VESTUÁRIO LTDA
CNPJ: 41.797.906/0001-66
Razão Social: B2JM MAGAZINE LTDA
CNPJ: 41.680.582/0001-81
Razão Social: SILVA ARRUDA MOVELARIA EIRELI
CNPJ: 41.740.542/0001-88
Razão Social: SABA ESFIHARIA FRANCISING LTDA
CNPJ: 41.132.769/0001-40
Razão Social: JEM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Conforme processamento realizado, em 17 de Maio de
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 17 de Maio de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Municipal
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

São José do Rio Preto, 17 de maio de 2021.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº. 08/2021.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança,
COMUNICA o Sr. CARLOS ALBERTO MAGALHAES DE
SOUZA, cujo endereço atual é Rua Jorge Tibiriça, 1734 –
Pq. Industrial, no entanto a correspondência não foi entregue após três tentativas do correio, infringiu o art. 8°, da
Lei Municipal 8.822/02, durante vistoria na agência Central
União, no dia 16/03/2021, o mototaxista estava em serviço,
porém seu alvará estava extinto, conforme descrito no Auto
de Constatação e Notiﬁcação 18459.
Atenciosamente,
CHEYLA DE TOLEDO BERNARDO
Agente Fiscal de Posturas

Editais de
LEILÕES
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE

1º Leilão: dia 24/05/2021 às 11h20

2º Leilão: dia 25/05/2021 às 11h20

RODOBENS

BANCO

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

Editais de
CONVOCAÇÃO
RODOBENS CORPORATIVA S.A.
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949
EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 29.09.2020. Horário: 15 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700,
São José do Rio Preto/SP. Presença: reuniram-se a totalidade dos membros que compõem o Conselho de
Administração. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. Ordem do
dia: obter autorização do Conselho para que a Sociedade, por intermédio de sua Diretoria, possa vender,
ceder, compromissar, transferir ou, por qualquer outra forma, alienar os imóveis descritos na ata de reunião.
Registro JUCESP nº 532.888/20-0, em sessão de 15.12.2020.
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São José do Rio Preto, terça-feira
18 de maio de 2021

Jornal

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes
nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330

RODOBENS CORPORATIVA S.A.

Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de
casamento:

CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data: 09.04.2021. Horário: 09:30 horas. Local: Avenida Vicente Filizola, 5020, Redentora, CEP 15.015-450, São José
do Rio Preto/SP. Presença: Totalidade dos membros do conselho de administração. Mesa: Waldemar Verdi Junior Presidente, Marcio Anisio Haddad - Secretário. Ordem do dia: aprovar a emissão das DFs de 31 de dezembro de 2020.
JUCESP nº 201.254/21-9 em 04.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949
Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data: 13.04.2021. Horário: 10 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José
do Rio Preto/SP. Presença: reuniram-se a totalidade dos membros que compõem o Conselho de Administração.
Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. Ordem do dia: aprovar a emissão
das DF’s de 31 de dezembro de 2020. Registro JUCESP: nº 202.185/21-7, em sessão de 04.05.2021.

EMCOP

VICTOR GUSTAVO NOGUEIRA DA SILVA e BEATRIZ PARRA DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, supervisor de implantação, divorciado, nascido em Cardoso, SP, no
dia 26 de maio de 1995, ﬁlho de CLAUDOMIRO FILOMENO
DA SILVA e de ROSELI NOGUEIRA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteira, nascida
em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de julho de 2000,
ﬁlha de IDELICIO MARCOS DOS SANTOS e de VALÉRIA
APARECIDA PARRA.
MURILO AIDAR GOMES e TAYNARA FERNANDA GOULART BRESSAN. Ele, de nacionalidade brasileira, representante comercial, solteiro, nascido em São José do Rio Preto,
SP, no dia 07 de maio de 1991, ﬁlho de JOSÉ ORLANDO
GOMES ALBANEZ e de LILIAN AIDAR DE MELO GOMES.
Ela, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida
em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de julho de 1993,
ﬁlha de CLAUDEMIR FERNANDO BRESSAN e de TELMA
VANIA GOULART BRESSAN.
ABNER LIMA RAMOS e INGRID RIBEIRO CAMPOS. Ele,
de nacionalidade brasileira, frentista, solteiro, nascido em
São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de setembro de 1996,
ﬁlho de AGNALDO RAMOS DA SILVA e de REGIANE LIMA
RAMOS. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira,
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de setembro de 1998, ﬁlha de MARCOS BASTOS CAMPOS e de
VANDA ELENA RIBEIRO.

Editais de
PROCLAMAS

RAMILO RICARDO DA SILVA URIAS e LETÍCIA SANCHES
PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteiro, nascido em Jales, SP, no dia 25 de agosto
de 1989, ﬁlho de JOSÉ ROBERTO URIAS e de ARMELINDA
APARECIDA DA SILVA URIAS. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em São José do Rio Preto,
SP, no dia 25 de outubro de 1994, ﬁlha de JOSÉ CARLOS
DOS SANTOS PEREIRA e de CEMIR DAMASCENO SANCHES PEREIRA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 17 de maio de 2021
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes
nº 3355, Centro. - Tel: (17)3214-5330

3.
JOSÉ CARLOS BRUNARI e SILVANA COTA DAMASCENO, sendo ELE ﬁlho de ABEL BRUNARI e de DALILA
FERREIRA BRUNARI e ELA ﬁlha de ORLANDO FONSECA
DAMASCENO e RAIMUNDA NONATA COTA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo,
2200 – Tel: 3202-9090). 15/05/2021.

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2021
Na veiculação publicada no Diário Oﬁcial de São José do
Rio Preto DHOJE, data de 15 de maio de 2021, na página
B-8, onde se lê “empresa RSW EQUIPAMENTOS LTDA
ME”, lê se “empresa R2W EQUIPAMENTOS LTDA ME”
Monte Aprazível, 17 de maio de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – PREFEITO.

Prefeitura Municipal de

CEDRAL
Portaria n.º 3.014, de 17 de maio de 2021.

GUSTAVO ARAUJO GONZALEZ e ALICIA DIAS DA SILVA.
Ele, de nacionalidade brasileira, envelopador, solteiro, nascido em Votuporanga, SP, no dia 07 de fevereiro de 1997,
ﬁlho de ITAMAR CÉSAR GONZALEZ e de LUCIANA DO
NASCIMENTO ARAUJO GONZALEZ. Ela, de nacionalidade
brasileira, autonoma, solteira, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 22 de setembro de 2002, ﬁlha de EDSON
DIAS DA SILVA e de MARCIA DE FATIMA DIAS.

Considerando o artigo 117 da Lei Federal
n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, Resolve

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

2.
MARCELO DOMINGOS VICENTE e KAMYLA ROCHA
CABIDO, sendo ELE ﬁlho de HERCOLES DOMIGOS VICENTE
e de ANGELA MARIA VICENTE e ELA ﬁlha de PETRONIO DA
SILVA CABIDO e de ADRIANE DO CARMO ROCHA CABIDO;

ERRATA DO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

servidor como ﬁscal do Contrato n.º 13/2021.”

Câmara Municipal de

1.
MARCELO LUIZ GRUBA e CRISTIANE DE FÁTIMA
SILVA, sendo ELE ﬁlho de ROBERTO LUIZ GRUBA e de MARLENE TEREZINHA GRUBA e ELA ﬁlha de NATAL DURVAL DA
SILVA e de LUCINÉIA DE FATIMA SPESSAMIGLIO DA SILVA;

MONTE APRAZÍVEL

Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de
casamento:

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 13 de maio de 2021
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

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

Prefeitura Municipal de

“Designa

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS,
Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

Artigo 1.º - Designar, como ﬁscal do Contrato n.º 13/2021, que tem por objeto a contratação da empresa STEPHANIE SOUZA DOS REIS 42084727820, inscrita
no CNPJ sob o n.º 27.412.601/0001-68, para a para execução de serviços de limpeza e higienização de 265m ² de
área infestada de pombos para instalação de barreira física
e instalação de 265m² de barreira física para contenção de
aves e outros animais, com fornecimento de equipamentos,
material e mão de obra na CEMEI Santo Antonio.e pessoa
jurídica especializada para execução de serviços de limpeza e higienização de 265m ² de área infestada de pombos
para instalação de barreira física e instalação de 265m² de
barreira física para contenção de aves e outros animais,
com fornecimento de equipamentos, material e mão de obra
na CEMEI Santo Antonio, o Senhor RODRIGO SIMÕES
MOLLINA, Coordenador Municipal do Meio Ambiente, portador do RG n.º 47.570.817-9 e inscrito no CNPF sob o n.º
395.349.548-88.
Artigo 2.º - São consideradas atribuições do
ﬁscal de contrato:
I – anotar em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas
ou defeitos observados,
II – informar a seus superiores, em tempo
hábil para adoção das medidas convenientes, a situação
que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua
competência,
Artigo 3.º - O servidor nomeado será auxiliado pelo órgão de assessoramento jurídico e de controle
interno do município, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na
execução contratual.
Artigo 4.º - Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de maio
de 2021; 91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e Publicada por aﬁxação na
mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

