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Shopping Azul reabre sábado
NA PRAÇA

Divulgação

LOCKDOWN 
Blitzes continu-
am e mais 22 
pessoas são 
multadas; valor 
das autuações 
já chega a qua-
se R$ 1 milhão 
e toque de re-
colher vai até 
dia 1 de julho. 
Pág.A4

Lojas do Shopping Azul já recebem produtos para abrir sábado

Divulgação
Segundo João Willian, Pre-

sidente da Associação, os 
permissionários já estão co-
locando as mercadorias nos 
boxes e até sábado estará 
tudo certo para as vendas. O 
horário de funcionamento das 

lojas será aos sábados das 8h 
às 14h e de segunda a sexta 
das 8h às 18h. Ontem fez exa-
tamente cinco meses que as 
antigas lojas no piso superior 
da rodoviária foram destruídas 
por um incêndio.  Pág.A2

PF prende 
pedófilo em 
operação 

em Rio Preto
Na manhã desta quar-

ta-feira (23) a Polícia Fe-
deral deflagrou a Opera-
ção Cassiel, que tem por 
objetivo reprimir a prática 
de crimes de pornografia 
pela internet envolvendo 
crianças e adolescentes. 
Um homem foi preso em 
flagrante com grande 
quantidade de arquivos 
com conteúdo de pedo-
filia.       Pág.A4

Carro bate na 
traseira de moto 
e mata mulher 

em rodovia
Uma mulher de 40 

anos morreu na manhã 
desta quarta-feira (23) 
após um acidente de 
trânsito por volta das 6h 
quando um carro bateu 
na traseira da sua moto 
na Rodovia Washington 
Luis próximo ao municí-
pio de Cedral. A polícia 
fez perícia e o caso foi 
registrado na delegacia 
do município.     Pág.A4

Dupla "pesca" 
envelopes de 

caixa eletrônico e 
furta R$ 7,9 mil
Uma representante 

bancária de 43 anos 
procurou a Central de 
Flagrantes na última 
terça-feira (22) para 
informar que dois sus-
peitos teriam “pescado” 
no caixa eletrônico da 
agência, localizada no 
bairro Jardim América, 
dois envelopes e furta-
do aproximadamente a 
R$7,9 mil.        Pág.A4

Doria prorroga Fase de Transição até dia 15
Pág. A2

Estado e Rio Preto 
superam meta de 

vacinação de idosos 
contra Covid-19
O Estado de São Paulo 

superou a meta de vacinação 
contra Covid-19 em idosos.  
Em Rio Preto, a Secretaria de 
Saúde informou que está com 
99% de cobertura em idosos 
com mais de 70 anos na pri-
meira dose e 96,3% na segun-
da. De acordo com os dados 
do Vacinômetro, o município já 
aplicou 271.740 doses, sendo 
197.476 na primeira etapa e 
74.264 na segunda. Pág.A5

Jaci decreta 
lockdown após 

MP acionar 
Justiça

A Prefeita de Jaci, Valéria Da 
Lukaliam, publicou nesta quar-
ta-feira (23) novas medidas que 
passam a valer a partir de hoje. 
No decreto, Valéria  proíbe a 
venda de bebida alcoólica após 
às 18h durante a semana e 
24h aos sábados e domingos. 
A Prefeita também restringiu o 
toque de recolher para as 19h. 
As medidas saem após o Minis-
tério Público acionar a Justiça 
cobrando mais rigidez.  PágA3

Escola cobra tipo sanguíneo 
de alunos e mães reclamam

Pág. A3

Bombas de gás 
contra indígenas 
pioram imagem 

do Brasil

Edinho entrega termo de 
concessão a famílias 
do São Deocleciano

Pág. A2

Pág. A2

AGRO
O prefeito 
Edinho Araújo 
reuniu todas 
as secretarias 
ontem para 
apresentar 
a adesão do 
município ao 
programa es-
tadual Cidada-
nia no Campo. 
Pág.A2
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COTIDIANO

Produção industrial 
A Sondagem Industrial, apon-

ta para resultados positivos em 
maio de 2021, após a queda na 
produção em abril. O índice ficou 
em 52,8 pontos e é o melhor re-
sultado para o mês desde 2017.

Avifavir
A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária negou nesta terça-feira (22) 
o pedido de autorização temporária 
para uso emergencial do medicamento 
Avifavir no tratamento antiviral de pa-
cientes hospitalizados com covid-19.

Fraudes 
A Polícia Federal, junto com a Secretaria Especial 

de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 
iniciou nesta quarta-feira (23) a Operação Senha 
Forte, que tem o objetivo de combater um grupo 
criminoso que fraudava benefícios previdenciários em 
vários estados, causando prejuízo aos cofres públicos.

NOTASAGRO

Rio Preto anuncia adesão 
ao Programa Estadual 
Cidadania no Campo

O prefeito Edinho Araújo 
reuniu representantes de to-
das as secretarias na manhã 
desta quarta-feira (23), para 
apresentar a adesão do mu-
nicípio ao programa estadual 
Cidadania no Campo, Municí-
pio Agro.

O objetivo é criar políticas 
públicas municipais e estadu-
ais que proporcionem mais 
qualidade de vida, segurança 
e renda para moradores de 
áreas rurais.

O programa classifica os 
municípios paulistas em um 
ranking, o que resulta em 
repasses de recursos para 
possibilitar novos investimen-

tos em favor das famílias que 
vivem no campo.

“É fundamental que to-
das as secretarias trabalhem 
juntas no sentido de criar e 
manter políticas voltadas ao 
público do campo. É o mesmo 
tipo de esforço que nos levou 
a três títulos consecutivos no 
ranking de Município Verde 
Azul”, comentou o prefeito.

O secretário de Agricultura 
e Abastecimento, Pedro Pe-
zutto, apresentou aos demais 
secretários o planejamento da 
pasta e as iniciativas previstas 
para os próximos anos.

O encontro ocorreu no au-
ditório do nono andar e seguiu 
todos protocolos de segurança 
sanitária.

Da REDAÇÃO

Rio Preto anuncia adesão ao Programa Estadual 
Cidadania no Campo

Divulgação

APÓS 23 ANOS
Prefeitura entrega termo 
de concessão a famílias 

do São Deocleciano

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Habitação, entre-
gou nesta quarta-feira (23), 
“Termo de Concessão de Uso 
Especial para Fins de Moradia” 
para seis famílias. As 21 pes-
soas de seis famílias ocupam 
uma área pública destinada ao 
espaço de lazer no bairro São 
Deocleciano. A 1ª ocupação 
foi em 1998.

O Secretário de Habitação, 
Manoel de Jesus Gonçalves, 
explica que “na época da 
invasão a prefeitura entrou 
com ação de reintegração de 
posse. A Justiça concedeu a 
reintegração da área pública, 
porém mesmo com a senten-
ça favorável, o município op-
tou por deixá-los permanentes 
no local e fazer um termo de 
concessão de uso especial 
para fins de moradia.”

Ao todo, no local, são sete 
lotes. Das sete famílias que 
moram na área, totalizando 

21 pessoas, seis famílias 
cumpriram todos os requisi-
tos para receberem o termo 
para moradia: ocupam área 
igual ou menor que 250m²; 
não possuem outro imóvel; 
fins de moradia; baixa renda; 
ocupação igual ou maior que 
cinco anos.

“Vinte e três anos depois, 
além da segurança de poder 
permanecer no local, essas 
famílias também terão o di-
reito de ligar, de forma regu-
lar, água, esgoto e a rede de 
energia elétrica”, completa o 
secretário Manoel Gonçalves.

Esta é a primeira vez que 
o município adota esse tipo 
de programa habitacional. A 
“Cessão Especial de Uso da 
Área Pública” será atualizada 
a cada dois anos.

O prefeito Edinho Araújo 
destacou a ação e parabeni-
zou as famílias que receberam 
o benefício. “Uma conquista 
duplamente comemorada, 
pelas famílias e pelo município 
de Rio Preto”, finalizou Edinho.

Da REDAÇÃO

Prefeitura entrega termo de concessão a famílias do 
São Deocleciano

Divulgação

Shopping Azul começa 
atender público no sábado

Os 166 permissionários do 
Shopping Azul estão a todo 
vapor para a reinauguração 
neste sábado (26), na Praça 
Jornalista Leonardo Gomes, 
em frente ao Terminal Urbano 
de Rio Preto.

Segundo João Willian, Pre-
sidente da Associação, os per-
missionários já estão colocando 
as mercadorias nos boxes e 
até sábado estará tudo certo 
para as vendas. “Em relação à 
reinauguração, até ganhamos 
pipocas e refrigerantes, mas 
decidimos não fazer nenhum 
evento por conta da pandemia. 
Vamos enfeitar as entradas com 
bexigas, abrir os portões, tomar 
todos os cuidados e recome-
çar”, comenta.

O horário de funcionamento 
das lojas será aos sábados das 
8h às 14h e de segunda a sexta 
das 8h às 18h.

Incêndio - No dia 23 

de janeiro deste ano a parte 
superior do prédio da antiga ro-
doviária, local onde o Shopping 
Azul funcionava antes, pegou 
fogo e destruiu toda a estrutura 
e mercadorias dos 167 permis-
sionários que lá trabalhavam. 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

ÀS 8H

Divulgação

Nesta quarta-feira (23) então, 
faz exatamente cinco meses do 
ocorrido.

Nesse período os trabalha-
dores ficaram sem renda fixa 
e se virando como podiam. 
Alguns continuaram vendendo 

pela internet, outros arruma-
ram o famoso ‘bico’ e, cinco 
meses depois, 166 deles po-
derão voltar às atividades que 
exerciam antes. Apenas um 
não retornará, devido à irre-
gularidade na documentação.

Permissionários já estão colocando as mercadorias nos boxes e até sábado estará 
tudo certo para as vendas

Escola cobra tipo sanguíneo de alunos e mães reclamam

A Escola Estadual Dinorah 
do Valle de Rio Preto postou nas 
redes sociais, em sua página 
oficial, um comunicado dizendo 
que “deve inserir no Sistema de 
Cadastro de Alunos o campo 
de ‘Tipo Sanguíneo’, portanto, 
a equipe gestora convoca pais 
ou responsáveis para virem à 
escola para preencherem uma 
declaração a respeito do grupo 
sanguíneo dos alunos, para a 
escola registrar na ficha.”

Em outro trecho, postado na 
página da escola, a publicação 
destaca a obrigatoriedade da  
informação. “Ressaltamos a 
obrigatoriedade desta decla-
ração anexada ao prontuário 
do aluno e que deverá ser 
preenchida com o tipo sanguí-
neo antes do início das férias 
escolares de julho.”

A postagem gerou descon-

forto nas mães, alegando que 
muitas não têm essa informa-
ção do tipo sanguíneo e que os 
postinhos não estão fazendo 
consultas eletivas, por isso, 
para cumprirem com a obri-
gação teriam que pagar estes 

Pavim também questiona que a 
escola não dá o suporte. “Não 
sei, ninguém fala nada. Sei que 
precisa do exame, mas nesse 
momento está difícil fazer”.

O DHoje entrou em contato 
com a Escola que informou, por 
telefone, que foi uma exigên-
cia da Secretaria estadual de 
Educação.

Já a Secretaria estadual 
de Educação respondeu, por 
nota, que não é obrigatória 
declaração.

“A Secretaria Estadual de 
Educação esclarece que a 
informação não procede. No 
cadastro dos alunos, dentro da 
Secretaria Escolar Digital, existe 
o campo para cadastrar o tipo 
sanguíneo do aluno, que deve 
ser informado pelo responsá-
vel para que a escola possa 
preencher. No entanto, não 
é obrigatório o fornecimento 
dessa informação”.

Andressa ZAFALON

exames.
“Não sabemos para que fim 

eles querem essa informação 
e a gente está vivendo tempos 
difíceis com essa pandemia”, 
desabafa Sandra Campos.

Outra mãe de aluno, Aline 

Divulgação 

ESTADUAL

Escola estadual cobra tipo sanguíneo de alunos

PLANO SP
Estado prorroga Fase de Transição 

com restrições até 15 de julho

O Governador João Doria 
anunciou durante coletiva na 
tarde desta quarta-feira (23) 
que a Fase de Transição no Es-
tado de SP foi prorrogada até o 
dia 15 de julho. Serão mantidas 
as mesmas regras, incluindo 
horário e limite de capacidade, 
para funcionamento das ativida-
des econômicas.

As normas valem para es-
tabelecimentos comerciais em 
geral, incluindo galerias e sho-
ppings, que também estão au-
torizados a abrir as portas entre 
6h e 21h. O mesmo expediente 
deve ser seguido por serviços 

como restaurantes e similares, 
salões de beleza, barbearias, 
academias, clubes e espaços 
culturais como cinemas, teatros 
e museus. Todos devem obede-
cer aos protocolos setoriais de 
segurança sanitária, previstos 
no Plano SP.

Permanecem liberadas as 
celebrações individuais e co-
letivas em igrejas, templos e 
espaços religiosos, desde que 
seguidos rigorosamente todos 
os protocolos de higiene e dis-
tanciamento social.

O toque de recolher continua 
nas 645 cidades do Estado, das 
21h às 5h, assim como a reco-
mendação de teletrabalho para 

atividades administrativas não 
essenciais e escalonamento 
de horários para entrada e 

saída de trabalhadores dos 
setores de comércio, serviços 
e indústrias.

Andressa ZAFALON
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LOCKDOWN

Prefeito de Olímpia anuncia 
que entrará de férias

O Prefeito de Olímpia, Fer-
nando Cunha, anunciou que en-
trará de férias no dia 3 de julho, 
retornando no dia 11 do mesmo 
mês. Segundo a nota oficial da 
Prefeitura, o vice-prefeito Fábio 
Martinez será o responsável pe-
los atos e atribuições do Poder 
Executivo da Estância Turística 
de Olímpia durante as férias de 
Cunha.

O decreto dispondo da licen-
ça do prefeito foi publicado no 
Diário Oficial desta quarta-feira 
(23). Tal medida é amparada 
pelo artigo 69 da Lei Orgânica 
do Município, sendo que o afas-
tamento já foi comunicado à 
Câmara de Vereadores.

Apesar de ter direito a 30 
dias por ano, desde o primeiro 
mandato, o prefeito Fernando 
Cunha costuma tirar apenas 
alguns dias para poder cuidar 
de assuntos particulares e estar 
com a família.

“Desde o início da pandemia, 
não me ausentei da Prefeitura, 
trabalhando constantemente 
para gerir a maior crise de saú-
de pública que já enfrentamos. 
O Fábio tem sido fundamental 
também na conduta do aten-
dimento em Saúde de nossa 
Santa Casa e, agora, estará à 
frente dos atos da Administração 
por este período, com toda a 
competência e responsabilidade 
que tem”, declarou o prefeito 
Fernando Cunha.

Da REDAÇÃO

EM JULHO

Jaci decreta lockdown 
após intervenção do MP

A cidade de Jaci, assim 
como a cidade de Mirassol, 
‘pegou leve’ nas restrições 
mesmo com a orientação do 
Estado de que as regiões que 
estivessem com a taxa de ocu-
pação de UTI acima dos 90% 
decretassem medidas mais 
severas do que as já impostas 
na Fase de Transição.

Porém, Jaci e Mirassol 
optaram por flexibilizar alguns 
setores, permitindo o funcio-
namento do comércio até às 
20h e proibindo a circulação 
de pessoas apenas a partir das 
21h, além da permissão de 
venda de bebida alcoólica aos 
finais de semana até às 20h.

Com essa situação, o Pro-
motor José Silvio Codogno, res-
ponsável pelas duas cidades, 
entrou com duas ações idênti-
cas para ambas, pedindo que 
medidas mais severas fossem 
tomadas para acompanhar Rio 
Preto. O promotor pediu tam-
bém a extensão deste decreto 
até o dia 18 de julho e não até 
1 de julho como determina o 
decreto de Rio Preto.

A Prefeita de Jaci, Valéria 
Da Lukaliam, editou o último 
decreto e publicou nesta quar-
ta-feira (23) novas medidas 
que passam a valer a partir 

de quinta-feira (24). No decre-
to, Valeria coloca as mesmas 
restrições que Rio Preto, proi-
bindo assim a venda de bebida 
alcoólica após as 18h durante 
a semana e 24h aos sábados 
e domingos. A Prefeita também 
restringiu o toque de recolher 
para as 19h.

Enquanto isso, Mirassol, 
que, segundo o Promotor, já 
foi notificado da ação para 
endurecer as regras, ainda não 
se manifestou. Na ação de Mi-

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Revitalização de praça da Cecap terá R$ 600 mil

A Praça Benedito Ambrósio 
da Silva, popularmente conhe-
cida como Praça ‘Sete Qua-
dras’ do bairro Cecap, em Rio 
Preto, será revitalizada. A verba 
para as obras veio de um con-
vênio com o governo estadual 
intermediado pelo Secretário 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, após pedido do 
vereador Jorge Menezes.

“Desde o meu primeiro 
mandato venho lutando para 
a revitalização da área de 
lazer deste bairro. A praça 
fica localizada no coração do 
bairro, abrangendo a maioria 
das residências, com isso, um 
ponto de lazer muito importante 
para a população”, comenta o 
vereador.

De acordo com os docu-
mentos da Câmara, as rei-
vindicações dos moradores 
para melhorar este local são 
antigas. “Os moradores deixam 

de usufruir daquela localidade 
em decorrência do mau estado 
de conservação. O local neces-
sita de melhorias na estrutura 
física, na iluminação, assentos, 
arborização e instalação de 
playground para as crianças”, 

de Esportes Fábio Marcondes a 
revitalização da praça e, diante 
da ausência de verba municipal, 
decidi solicitar junto ao Governo 
Estadual a destinação de verba 
para revitalização da praça”, 
explica Jorge.

Nos meses de fevereiro e ju-
nho o vereador se reuniu com o 
Secretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, com o 
intuito de solicitar a destinação 
de verba. “Nesta terça-feira (22) 
fui informado que o nosso pedi-
do foi atendido e que foi autori-
zada a tramitação da demanda 
para formalização do convênio 
objetivando a revitalização no 
valor de R$ 600 mil”, conclui 
Jorge Menezes.

A verba já está destinada 
para a praça e durante uma reu-
nião do vereador Jorge Menezes 
com o prefeito Edinho Araújo, 
obteve o aval para os secretários 
municipais envolvidos (Esporte e 
Obras) darem início ao projeto 
de revitalização.

Andressa ZAFALON

ressalta Jorge.
O vereador chegou a solicitar 

as melhorias através de indica-
ções e emendas para o Execu-
tivo Municipal, no entanto, não 
obteve êxito. “No inicio do ano, 
solicitei ao Secretário Municipal 

Divulgação 

CONVÊNIO

REGIÃO

Revitalização de praça da Cecap terá R$ 600 mil após 
pedido do vereador Jorge Menezes

rassol a Justiça deu o prazo de 
72 horas para a Prefeitura se 
manifestar, ou seja, o Executivo 
tem até segunda-feira (28) para 
explicar.

“Segunda já é dia 28, os 
decretos, em sua maioria, 
terminam no dia 1 de julho, ou 
seja, apenas 3 dias do término, 
aí já não adiantaria mais. A 
Prefeitura de Mirassol poderia 
ter respondido ao processo hoje 
ou amanhã, mas, com certeza, 
usará seu prazo máximo com a 

Promotor 
José Silvio 
Codogno 
pediu me-
didas mais 
rígidas

intenção de prejudicar o que lhe 
foi pedido”, enfatiza o promotor.

Mirassol é a única cidade 
próxima a Rio Preto que não 
aderiu ao lockdown e nos úl-
timos três dias, sete pessoas 
já morreram. O DHoje entrou 
em contato com o Prefeito 
Edson Ermenegildo, mas ele 
não atendeu às ligações, já 
a assessoria informou que a 
Prefeitura foi notificada no final 
desta quarta e tem 72 horas 
para se manifestar.

Divulgação

Pegou mal
O lançamento de bombas contra indígenas pelas polícias 

legislativa e militar, terça-feira, pegou mal e levou o Brasil mais 
uma vez, de forma negativa, a ganhar espaço na mídia interna-
cional. A manifestação teve o objetivo de evitar a aprovação de 
projeto que autoriza mineração em terras indígenas. O presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL, foto), apoiou a ação das polícias, 
argumentando que “não estamos no século 17”, se referindo a 
possível tentativa de invasão da Casa. Verdade, se fosse naquele 
período, os índios seriam trucidados e tudo acabava em festa. 
O diabo é que a maioria da classe política da região Norte é 
leniente com as ações de espertalhões que enricam explorando 
recursos naturais nas terras demarcadas ou não. Isso leva a 
pensar que a classe também é beneficiada com a devastação 
da natureza. Lira disse que o projeto 490/07, contestado pelos 
indígenas, será discutido, hoje, na reunião de líderes. O ideal é 
que seja enterrado!

Salto alto
Vacina com grife está 

acontecendo em Rio Preto! 
Algumas pessoas metidas 
prometem só se vacinar se o 
imunizante for da Pfizer. Pode? 
Pode sim, para alguém com 
esse tipo de perfil o recomen-
dado é mais humildade e mais 
consciência do momento que 
estamos vivendo: desemprego 
e miséria batem à porta numa 
crise sem precedentes. Olha lá 
gente, como diziam os mais 
velhos: Deus castiga! O mo-
mento não é para salto alto…

Direito à educação
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal promove 

audiência pública amanhã para debater o direito à educação, 
uma das recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito da 
Revisão Periódica Universal das Nações Unidas. A revisão é o 
mecanismo que analisa a situação interna de direitos humanos 
nos países. Em 2017, o Brasil passou pelo terceiro ciclo de ava-
liação e recebeu 246 recomendações sobre direitos humanos. 
Aceitou voluntariamente 242.  Para tanto, foi criado Observa-
tório Parlamentar, em 2019, para monitorar as recomendações 
recebidas pelo Brasil. Uma das recomendações é: “Continuar a 
implementar medidas para melhorar a qualidade da educação e 
reduzir a desigualdade educacional baseada em nível de renda 
e classe social”. A audiência foi requerida pelo presidente da 
comissão, deputado Carlos Veras (PT-PE, foto).

Afastar
O grupo ligado ao vice-pre-

sidente do Patriota, Ovasco 
Resende, analisa hoje, em 
Brasília, se deve ou não afas-
tar o presidente do partido, 
Adilson Barroso. Para tanto, 
será promovida convenção 
nacional para discutir a ten-
tativa de “golpe”. O tesoureiro 
Ulisses Ramalho disse que 
ele tem que revogar os atos 
irregulares para evitar ação 
na Justiça. “Temos que dar 
exemplo de transparência e 
de democracia”, frisou.

Canalhice
A cidade amanheceu on-

tem com faixas anônimas 
ofensivas contra o prefeito 
Edinho Araújo (MDB). O ano-
nimato é a versão mais suave 
da canalhice. Espera-se que 
na próxima o autor se apresen-
te… coisa feia! Agora, agredir 
de forma sórdida devido ao 
lockdown noturno para frear o 
avanço de um vírus que mata, 
a canalhice é dobrada. Esse 
tipo de gente contribui com o 
aumento de mortes e no atra-
so da retomada da economia.

Extras
O presidente da Câmara, 

Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta), convocou sessões extraor-
dinárias, hoje, para votar dois 
projetos do Executivo: o da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) que estabelece metas 
de investimentos do governo 
para o exercício de 2022, e o 
que autoriza o parcelamento 
de contas de água junto ao 
Semae, com a isenção de 
multa e de juros. As sessões 
extras começam às 14h. A 
LDO recebeu emendas.

Posterga
O governador João Doria 

(PSDB) postergou ontem a 
fase de transição do Plano 
São Paulo contra a covid-19, 
até 15 de julho. O tucano, que 
postula a Presidência, jamais 
iria prorrogar a medida impo-
pular para se indispor com o 
eleitorado. Se postergou é 
porque o índice de infecção 
continua elevado. Para piorar 
o quadro, campanha avassa-
ladora na internet desorienta 
parte da população, que aca-
ba contribuindo com o vírus.

Pisca-pisca
A Comissão de Transportes 

da Câmara Federal rejeitou 
ontem projeto que permite es-
tacionar em frente a farmácias 
e drogarias com o pisca-pisca 
ligado. A atribuição fica para 
o setor de trânsito de cada 
município. “A proposta atenta 
contra os preceitos do Código 
de Trânsito e invade as atribui-
ções dos órgãos de trânsito, 
e viola as competências atri-
buídas aos municípios”, diz 
o relator, deputado Rodrigo 
Coelho (PSB-SC).

STF manda fechar 
mercados em Catanduva

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) deferiu liminar para sus-
pender novamente a abertura 
dos mercados em Catanduva. 
A decisão saiu nesta terça-feira 
(22), através do ministro Luiz 
Fux, Presidente do Supremo.

De acordo com a decisão, 
o juiz deferiu a liminar para 
suspender a decisão proferida 
no Agravo de Instrumento, em 
trâmite no Tribunal de Justiça de 
São Paulo. “De modo a restabe-
lecer a plena eficácia do Decreto 
de 11 de junho, do Prefeito de 
Catanduva, até ulterior decisão 
nestes autos”, escreveu o ma-
gistrado.

Fux ainda destaca que deve 
ser comunicado com urgência o 
TJ e a Apas (Associação Paulista 
de Supermercados), que entrou 
na Justiça para conseguir a 
liberação do funcionamento. 
“A Associação impetrante para 
manifestação e, na sequência, 
abra-se vista dos autos à douta 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca”, concluiu.

A Apas havia entrado com 
recurso no TJ para derrubar a 
decisão do Prefeito Padre Os-
valdo de Oliveira, que no decreto 

determinou a proibição de todas 
as atividades comerciais, pres-
tação de serviços e industriais, 
no período de 15 a 29 de junho.

Segundo o decreto municipal 
estava permitido apenas a entre-
ga em domicílio, com a condição 
de que estes estabelecimentos 
(mercados, hipermercados, 
supermercados, mercearias e 
similares) ficassem de portas 
fechadas. O drive thru também 
não foi liberado.

A partir desta quarta-feira 
(23), Padre Osvaldo flexibilizou 
alguns serviços que antes não 
estavam permitidos, como, ban-
cas de jornal, autoatendimento 
bancário, serviços de limpeza, 
manutenção e lojas de materiais 
de construção.

Andressa ZAFALON Divulgação 

Divulgação 
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LOCKDOWN
Mais 22 multas e autuações já chegam a quase R$ 1 milhão

No sexto dia de lockdown 
noturno as fiscalizações da 
Guarda Civil Municipal, Vigi-
lância Sanitária e Fiscalização 
de Postura abordaram 121 
pessoas na noite de terça-feira 

(22) sendo que 22 delas foram 
autuadas por desrespeitarem 
o toque de recolher e estarem 
nas ruas sem justificativa.

As fiscalizações continu-
aram até dia 1 de julho e as 
pessoas autuadas poderão 
receber uma multa inicial-
mente de R$6.296. No sexto 
dia o valor de multas chegou 
a R$138.512 alcançando, 
em menos de uma semana 
de decreto, o valor total de 
R$956.992. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
Divulgação

Mais 22 multas e 
autuações já chegam
a quase R$ 1 milhão

PF prende pedófilo 
durante operação 

em Rio Preto
Na manhã desta quarta-

-feira (23) a Polícia Federal 
deflagrou a Operação Cas-
siel, que tem por objetivo 
reprimir a prática de crimes 
de pornografia pela internet 
envolvendo crianças e ado-
lescentes.

Segundo as informações 
fornecidas, dez policiais fe-
derais cumpriram dois man-
dados de busca e apreensão 
com objetivo de apreender 
arquivos informáticos com 
conteúdo, imagens ou vídeos 
de pornografias infantis ar-
mazenadas e compartilhadas 
nas redes sociais em imóveis 
em Rio Preto.

No primeiro endereço um 

homem foi preso em flagrante 
após os policiais localizaram 
uma grande quantidade de 
arquivos com conteúdo re-
lacionado à pedofilia. Já no 
segundo local foram apreen-
didos equipamento de infor-
mática que serão analisados 
por peritos.

Segundo o artigo 241-B 
do Estatuto da Criança e 
do Adolescente as pessoas 
que adquirem, possuem ou 
armazenam conteúdo porno-
gráfico envolvendo crianças 
ou adolescentes responderam 
por uma pena de um a quatro 
anos de reclusão e multa.

A operação foi nomeada 
de Cassiel, um anjo conhe-
cido como “Anjos das Lágri-
mas – protetor dos fracos e 
reprimidos”.

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br
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Material apreendido junto com pedófilo durante 
buscas ontem

PELA GCM
Homem é detido por 

ato obsceno 
em lanchonete

Um homem de 41 anos foi 
detido pela Guarda Civil Munici-
pal nesta terça-feira (22), após 
ele mostrar seu órgão genital 
para o proprietário e funcio-
nárias de uma lanchonete, lo-
calizada na estrada Valdomiro 
Lopes, no bairro Dignidade, 
que se recusaram a atender o 
seu pedido presencial devido 
as normas do lockdown notur-
no. O ato ocorreu às 23h15.

Segundo o depoimento do 
proprietário da lanchonete, de 
22 anos, ele, sua esposa e 
uma funcionária do estabele-
cimento estavam montando os 
pedidos realizado por delivery 
quando o acusado chegou e 
pediu um lanche.

Neste momento ele foi 
informado de que os pedidos 

só poderiam ser feitos por 
aplicativo devido o decreto de 
Rio Preto. A vítima acrescentou 
que mesmo assim o homem 
permaneceu na lanchonete e 
por isso foi pedido que ele se 
retirasse do local. Então ele 
exibiu seu órgão genital cinco 
vezes para as pessoas.

Pelo fato de que o homem 
insistiu em sua permanência, 
o proprietário acionou a GCM 
que ao chegar no endereço de-
teve o acusado e o levou para 
a Central de Flagrantes, onde 
o caso foi registrado como ato 
obsceno e encaminhado para 
o 4º Distrito Policial.

O jornal DHoje entrou em 
contato com o D.P responsável 
para mais informações das me-
didas tomadas para este caso, 
porém sem respostas. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Divulgação

EM RODOVIA
Polícia apreende 
caminhão com 

produtos perigosos

Na noite da última terça-fei-
ra (22) policiais rodoviários es-
taduais abordaram o condutor, 
de 39 anos, de um caminhão 
com placa de Neves Paulista/
SP que estava trafegando às 
21h na Rodovia Washington 
Luis, próximo a Rio Preto, sem 
iluminação traseira. No com-
partimento do veículo foram 
localizados sete tambores con-
tendo produto perigoso.

Durante a abordagem os 
policiais observaram que o 

motorista não possuía carteira 
de curso de especialização de 
movimentação dos produtos. 
O fato constitui o crime am-
biental.

No compartimento de carga 
foram localizados sete tambo-
res contendo esmaltes sintéti-
cos e diluentes para limpeza.

O condutor foi liberado e 
o caso registrado na Central 
de Flagrantes como produzir 
substância tóxica, em seguida 
encaminhado para o 5º Distrito 
Policial.(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃOR$ 7,9 MIL
Câmeras flagram dupla 
“pescando” envelopes 

no caixa eletrônico

Uma representante ban-
cária de 43 anos procurou a 
Central de Flagrantes na última 
terça-feira (22) para informar 
que dois suspeitos teriam 
“pescado” no caixa eletrônico 
da agência, localizada no bairro 
Jardim América, dois envelo-
pes com aproximadamente a 
R$7,9 mil.

A representante verificou as 
câmeras de segurança onde 
foi constatado que o crime 
ocorreu no domingo (20) às 
12h30.

No depoimento ela disse 
que estava conferindo os enve-
lopes que são processados nos 
caixas eletrônicos, momento 
em que notou a falta de dois 
envelopes que não foram pro-
cessados e não estavam nos 

caixas.
Durante a procura os dois 

envelopes foram localizados 
na lateral de uma das má-
quinas, amassados e vazios. 
Nas imagens das câmeras de 
segurança, no domingo dois 
suspeitos permaneceram na 
agência por mais de uma hora 
e em seguida saíram com algo 
em mãos.

Ela suspeita de que os 
dois desconhecidos teriam 
pescado os dois envelopes, 
o primeiro no valor de R$6,2 
mil e o segundo no valor de 
R$1.760,24.

Para os policiais da central 
a representante informou que 
fornecerá as imagens para o 
3º Distrito Policial, responsável 
pelo caso. O boletim foi regis-
trado como furto. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

NA SP 310
Carro bate na traseira 
de moto e mata mulher

Uma mulher de 40 anos 
morreu na manhã desta quar-
ta-feira (23) após um acidente 
de trânsito por volta das 6h 
quando um carro bateu na tra-
seira da sua moto na Rodovia 
Washington Luis próximo ao 
município de Cedral.

De acordo com as informa-
ções da Polícia Rodoviária Es-
tadual, após a colisão a vítima 
caiu. Em seguida um segundo 
automóvel colidiu com a moto-

cicleta causando mais ferimen-
tos na mulher. Ela não resistiu 
às lesões e acabou falecendo 
ainda no local do acidente.

O acidente ainda envolveu 
uma segunda moto, que não 
conseguiu desviar e bateu em 
um dos veículos. O condutor foi 
levado para o Pronto Socorro 
de Cedral.

A polícia fez perícia e o caso 
deve ser registrado na delegacia 
de Cedral.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

72 ANOS

Aposentada é encontrada morta em casa no Parque Estoril

Na noite desta terça-feira 
(22) uma aposentada de 72 
anos foi encontrada morta em 
sua casa, localizada no bairro 
Parque Estoril, por policiais 
militares e sua irmã de 66 
anos. O corpo não apresentou 
sinais de violência ou briga e 
segundo o médico do SAMU 
a vítima faleceu aproximada-
mente há quatro dias.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, policiais militares foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de encontro de 
cadáver, assim que chegaram 
ao endereço eles foram rece-

bidos pela irmã da vítima que 
informou ter tentado entrar 
em contato com há alguns 
dias sem sucesso e por isso 
foi até a residência.

Pelo fato de que a casa 
estava trancada e pelo forte 
odor vindo do interior do imó-
vel a testemunha acabou por 
acionar a PM que arrombou 
a porta.

A vítima foi encontrada na 
cozinha já em estado avança-
do de putrefação e sem sinais 
de violência ou briga.

A funerária  foi acionada 
para levar o corpo até o IML, 
para a apuração da causa da 
morte, e por não haver indí-
cios de violência não houve 

a comunicação do ocorrido 
para o Setor de Homicídios 
da DEIC.

Na Central de Flagrantes o 

caso foi registrado como mor-
te suspeita e encaminhado 
para o 5º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Em minha prática clínica, tenho observado um aumento 
do número de pessoas que estão evoluindo com comprome-
timento do sistema circulatório, tanto no segmento venoso 
quanto no segmento arterial do corpo.

É perceptível que uma porcentagem maior de pacientes 
está evoluindo com trombose venosa profunda, embolia pul-
monar e má circulação. Este panorama preocupante serve 
de alerta para nossa população, que deve estar atenta à 
saúde do sistema circulatório, a fim de evitar complicações 
vasculares em decorrência da infecção viral pelo Coronavírus.

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

Os mais vulneráveis aos fenômenos trombóticos e em-
bólicos são aqueles mais propensos a manifestar sintomas 
clínicos graves da Covid-19, ou seja, pacientes obesos, hi-
pertensos, diabéticos, imunodeprimidos e cardiopatas. 

Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular 
divulgou uma pesquisa em que foi demonstrado que todo 
paciente Covid positivo pode desenvolver trombose venosa 
profunda e embolia pulmonar em até quatro semanas após 
a alta hospitalar.

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

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

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

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

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

Portanto, cuide da sua saúde vascular. Na presença de 
sintomas de alerta, mantenha o acompanhamento médico 
com seu cirurgião vascular e realize seu check-up vascular 
pós-Covid. Para mais informações sobre importantes assuntos 
referentes a medicina vascular, acesse o site www.drsthefa-
novascular.com.br.

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

Você já realizou o seu 
check-up vascular pós-Covid?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

Estado e Rio Preto superam meta de 
vacinação em idosos contra a Covid

O Estado de São Paulo 
superou a meta de vacinação 
contra Covid-19 em idosos, 
ultrapassando a cobertura va-
cinal de 90% dos públicos-alvo, 
indicada para a campanha em 
andamento. Rio Preto tam-
bém está com índice acima 
da meta.

Houve cobertura de 100% 
dos públicos nas faixas de 90 
anos ou mais, de 85 a 89 
anos, e de 75 a 79 anos. Na 
sequência, aparece o público 
de 70 a 74 anos, com 97,39%. 
Por fim, mas ainda acima da 
meta, a faixa de 80 a 84 anos, 
com 94,49% de cobertura 
vacinal. Todos estes públicos 
integraram a campanha entre 
fevereiro e março e ultrapas-
sam 3,1 milhões de pessoas.

Em Rio Preto, a Secretaria 
de Saúde informou que está 
com 99% de cobertura em ido-
sos com mais de 70 anos na 

primeira dose e 96,3% na se-
gunda. De acordo com os dados 
do Vacinômetro, o município já 
aplicou 271.740 doses, sendo 
197.476 na primeira etapa e 
74.264 na segunda.

A partir do final de março até 
o início de maio, a campanha 
avançou para os demais idosos. 
Entre as pessoas com idade 
de 65 a 69 anos, a cobertura 
já é de 42,46% e crescerá 
até agosto, com a aplicação 
da segunda dose nas pessoas 
que receberam vacinas com 
intervalo de 12 semanas entre 
a primeira e a segunda dose. O 
mesmo se aplica à faixa etária 
de 60 a 64 anos, que atualmen-
te tem 11,44% de cobertura 
vacinal. Somados, estes grupos 
totalizam mais de 4 milhões de 
pessoas.

Os dados de imunização em 
pessoas acima dos 60 anos 
com esquema vacinal completo 
foram apresentados na coletiva 
de imprensa desta quarta-feira 
(23).

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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Estado e Rio Preto superam meta de vacinação em idosos

HOJE COVID

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto registrou nesta quar-
ta-feira (23) mais 348 casos 
de Covid-19, sendo 254 diag-
nosticados por exame PCR, 12 
por TR sorológico e 82 por TR 
antígeno. No total são 84.622 
casos.

Foram contabilizadas tam-
bém mais oito mortes pela 
doença, sendo três na segunda-
-feira e cinco nesta terça-feira. 
Desde o início da pandemia 
são 2.402 óbitos, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 49.859 casos e 
1.480 mortes.

Nas últimas 24 horas, 119 
pessoas foram consideradas 
curadas da Covid-19, totali-
zando 71.646 recuperados, o 
equivalente a 84,6% dos ca-
sos. A cidade soma 293.162 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 260.831 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 18.198 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente o município 
conta com 975 pacientes com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 469 na UTI e 
506 na enfermaria, sendo 543 
residentes de Rio Preto e 432 
de outras cidades da região. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19 são 735 pacien-
tes internados, com 395 na UTI 
e 340 na enfermaria. A taxa de 
ocupação em leitos de UTI na 
região é de 89,3%.

Saúde informa 
mais 348 

casos
Vinicius LIMA

Pessoas com 46 e 47 anos 
começam ser vacinadas

A partir desta quinta-feira 
(24), a faixa etária de 46 anos 
se junta a de 47 anos para 
receber a vacina contra a Co-
vid-19 em Rio Preto. As doses 
continuam sendo aplicadas nas 
unidades de saúde, das 8h às 
16h, e na Swift, das 8h às 17h.

Para receber a dose, é ne-
cessário apresentar documento 
de identidade com foto e CPF e 
comprovante de residência de 

Rio Preto. É importante que os 
munícipes também preencham 
antecipadamente o cadastro 
do Vacina Já (www.vacinaja.
sp.gov.br) para reduzir o tempo 
de espera nas filas.

Os demais grupos incluídos 
anteriormente na campanha 
podem continuar recebendo a 
primeira dose nesses mesmos 
locais. As segundas doses da 
vacina estão disponíveis so-
mente nas unidades de saúde.

Para as faixas etárias de 43 

a 45 anos, o município aguarda 
a chegada de novas doses para 
divulgar o próximo cronograma 
de vacinação.

A cobertura vacinal de pri-
meira dose para a faixa etária 
de 50 a 59 anos de idade de 
residentes de Rio Preto está em 
99,5%, com 51.942 pessoas 
vacinadas contra a Covid-19. 
Rio Preto segue entre as dez 
cidades do Estado de São Paulo 
que mais vacinaram contra a 
doença.

Da REPORTAGEM

DIA DE PREVENÇÃO

85% das internações de 
idosos são por quedas

Nesta quinta-feira, dia 24 
de junho, é celebrado o Dia 
Mundial da Conscientização 
da Prevenção de Quedas. Se-
gundo as informações do setor 
de Ortogeriatria do Hospital de 
Base, há uma alta incidência de 
pacientes recebidos por conta 
de quedas.

“Mais de 80% das interna-
ções em nossa ala, hoje, de 
pessoas com mais de 65 anos, 
são em decorrência de uma 
queda. Se isso acontece com 
um idoso acima de 85 anos, a 
chance deste paciente morrer 
é de uma em cada cinco, de 
acordo com estudos”, afirmou 
a médica Laura Cardoso, que 

atua no setor.
A funcionaria pública de 

José Bonifácio, Maria Isaura 
Siqueira da Cruz, relatou que 
precisou levar a mãe de 88 anos 
ao ambulatório do HB após ela 
sofrer uma queda. “Ela estava 
no sítio e quando estava vindo 
da cozinha acabou caindo e 
fraturando o fêmur”, comentou.

Para conscientizar os pa-
cientes sobre a prevenção de 
quedas, o HB preparou uma 
ação. “Faremos um teatro com 
os pacientes do ambulatório, 
ofereceremos aula de nutrição 
aos pacientes e de orientações 
aos multiprofissionais, além de 
distribuirmos, na instituição, 
uma cartilha de prevenção 
destes acidentes”, fala Laura.

As medidas de prevenção em 
domicílio são simples e começa 
por se identificar os riscos. Os 
principais fatores são a idade 
avançada, o sexo feminino e 
quedas prévias. Os fatores ex-
ternos são a iluminação do lugar, 
piso escorregadio ou molhado, 
escadas, obstáculos nos cami-
nhos e banheiro sem barra de 
proteção, por exemplo.

“Não podemos deixar de 
ressaltar a importância do uso 
de dispositivo adequado para 
a locomoção (bengalas, anda-
dores e etc), a suplementação 
de vitamina D quando baixa, 
tratamento da osteoporose e 
de outras doenças metabólicas 
relacionado com o metabolismo 
ósseo”, ressaltou Laura.

Vinicius LIMA

INOVAÇÃO

HB cria polo de telemedicina para 
atender pacientes em Santa Fé do Sul

O Hospital de Base de Rio 
Preto e a Prefeitura de Santa 
Fé do Sul apresentaram nesta 
quarta-feira (23) uma parceria 
que resulta na instalação de um 
posto avançado de telemedici-
na. A iniciativa vai permitir aos 
moradores do município terem 
consultas de acompanhamento 
com os médicos do HB através 
de vídeo.

O termo de compromisso 
para a concretização do projeto 
foi assinado, na manhã des-
ta quarta-feira, pelo prefeito 
Evandro Mura e a diretora admi-
nistrativa do Hospital de Base, 
Amália Tieco. “Este projeto vai 
facilitar ainda mais o acesso dos 
moradores de Santa Fé do Sul 
aos nossos médicos, sobretudo 
neste momento de pandemia. 
Temos certeza de que ele dará 

certo e iremos replicar em ou-
tras cidades de nossa região”, 
declarou a diretora do HB.

O posto de telemedicina 
será instalado no segundo 
semestre deste ano, possibi-
litando que o morador, com 
agendamento prévio, tenha 
consulta de acompanhamento 
com o médico através do com-
putador dotado de câmera de 
vídeo.  A prefeitura cederá o 
espaço físico e o HB viabilizará 
o projeto através de seus pro-
fissionais e da tecnologia que 
permite a consulta online.

“Importante frisar que a 
primeira consulta continuará 
sendo presencial, no hospital, 
as posteriores, de acompanha-
mento, é que serão na moda-
lidade telemedicina”, explicou 
Fernando Augusto Batista, 
gerente administrativo e de 
projetos do HB. 

Com este posto, os morado-
res não precisarão percorrer os 
400 quilômetros (ida e volta) en-
tre Santa Fé do Sul e Rio Preto 
que, somados à espera no am-
bulatório e consulta, demandam 
um dia inteiro. “Iremos oferecer 
a mesma assistência médica, 
proporcionando conforto e qua-
lidade para estes milhares de 
pacientes”, afirmou. Amália.

Da REPORTAGEM

O Ambulatório do Hospi-
tal de Base registra 7.500 
agendamentos de consultas de 
moradores de Santa Fé do Sul, 
em média, por ano. O índice de 
falta de pacientes às consultas 
reforça a importância do posto 
de telemedicina. No ano pas-
sado, das consultas marcadas, 
em 16% os pacientes não com-
pareceram.

Divulgação
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SEM FRIO NA BARRIGA A VIDA NÃO TEM GRAÇA. Sorria, beba 
muita água e seja feliz! ABADIA CURY Megid, o mé-

dico João Batista Trabulsi e o 
decorador Eziquiel Gonsalves, 
estão aniversariando nesta 
quinta-feira, Dia de São João. 
Parabéns!

RUY LUCATO, empresário, 
educador e a advogada pau-
listana Regina Mansur partici-
param no Copacabana Palace 
Hotel, Rio de Janeiro, da recep-
ção ao embaixador da Geórgia, 
organizada pela Cônsul Car-
mem Ruete, dias atrás.

ANA PAULA Domingues 
inaugurou a “Queijaria Paula” – 
queijos artesanais, no centro da 
cidade de Potirendaba. Uma de-
licia! Vários rio-pretenses estão 
fazendo pedidos. 99191-5458.

A ORGANIZAÇÃO do 57º 
Festival do Folclore da Estância 
Turística de Olímpia, manda avi-
sar que o evento contará com 
apresentações ao vivo, trans-
mitidas por lives, e exibições 
gravadas de músicas e danças 
inéditas, com a participação de 
grupos folclóricos e parafolcló-
ricos convidados de diversos 
estados brasileiros. Além disso, 
a edição terá nova data, com 
programação de 11 a 15 de 
agosto, ou seja, de quarta-feira 
a domingo.

AS IRMÃS GALVÃO, dupla 
sertaneja, chega ao fi m devido 
ao Alzheimer, após 74 anos 
levando alegria para seus fãs. 
Que pena!

SAÍDA DE FAUSTÃO Silva 
da Rede Globo, que estava 
previsto para dezembro, foi 
antecipada. Tiago Leifert assu-
miu interinamente o comando 
do Domingo do Faustão até a 
estreia do projeto em desenvol-
vimento de Luciano Huck para o 
horário. Faustão não volta ao ar 
para se despedir de seu público, 
após 32 anos no comando do 
programa. 

TUDO CERTO. O advogado 
Rodrigo Segantini, já está no 
quarto depois da cirurgia bari-
átrica que decidiu realizar na 
terça feira pela manhã, sob o 
comando médico do Dr. Thiago 
Sivieri. O voltar pra casa está 
programado para o fi m de se-
mana.

 SEM MUDANÇAS. O go-
vernador João Dória anunciou 
ontem a prorrogação da fase de 
transição do Plano São Paulo, 
para todo o Estado, até o dia 15 
de julho. A medida é amparada 
por recomendação do Centro de 
Contingência, com base nos da-
dos de evolução da pandemia 
do Coronavírus. Edinho Araújo, 
nosso prefeito deve também 
ratifi car o nosso plano.

QUE FELICIDADE. Depois 
de 12 dias de luta, assustar 
e preocupar os amigos, Eloy 
Gonçalves Junior, fi lho de Ne-
ves Paulista, está zerado e 
de volta ao comando da sua 
AGROMONTE. Pra felicidade 
de todos nós, a vida segue e o 
Vírus foi baixar em outro lugar. 
Felizmente!

NO MERCADÃO. Com cara 
nova e expectativa para inau-
guração, encontrei por lá Ivan 
Rodrigues, o primeiro diretor de 
jornalismo da TV GLOBO em 
Rio Preto, hoje TVTEM. Veio 
para matar saudade dos amigos 
e comunicar que assume, nos 
primeiros dias de julho, a dire-
ção geral do SBT em Santos.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

Família Cene
Nas três últimas edições, o Grupo Cene foi 
contemplado com Ouro na categoria empresa 
de médio porte, e nesta edição foi contemplado 
com o “Diamante”, reconhecimento máximo do 
prêmio Wep´s. Para a presidente da empresa, 
Sueli Kaiser, o prêmio é também de todos os 
colaboradores e colaboradas do grupo. “Obrigada 
família Cene”.

High Redentora
Sucesso entre investidores 
na cidade de Rio Preto, o 
High Redentora, projeto das 
incorporadoras Stéfani Nogueira 
- RNI, util iza a tecnologia 
como principal aliada para 
proporc ionar  a inda mais 
facilidade para quem busca 
morar em um dos endereços 
mais valorizados da cidade, com 
toda a jornada de atendimento 
remoto aos c l ientes que 
procuram maior conveniência 
na hora de escolher um imóvel. 
Desde a visita ao apartamento 
decorado até à assinatura 
do contrato, a tecnologia 
auxilia as equipes de vendas 
durante toda a jornada do 
cliente, que tem a oportunidade 
de aproveitar taxas de juros 
do crédito imobiliário que 
seguem na mínima histórica, 
proporcionando o aquecimento 
do mercado imobiliário.

DiáriodoBob
Bolsa de valores. È incrível o valor institucional da ACIRP- 

Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto para ganhar 
prêmios pela competência administrativa. E não é de hoje 
que a entidade representativa do empresariado rio-pretense 
vem batendo recordes. Ha quase 10 anos é campeã na FA-
CESP- Federação das Associações Comerciais do Estado de 
São Paulo, entidade formada por líderes criativos e competiti-
vos, com 7 láureas consecutivas ganhando o prêmio ACMAIS, 
portanto HEPTA invicta, com 5 vitórias na categoria “Gestão” e 
2 na categoria “Desenvolvimento Local” , em município de 
grande porte. Presidida por Kelvim Kaiser e um grupo de quase 
40 empresários vencedores, a ACIRP, uma entidade centená-
ria, que não perde a sua capacidade motoro, sua criatividade 
e seus valores, acaba de receber pela primeira vez, o prêmio 
WEPs 2021 da ONU MULHERES. A premiação representa a 
convergência de interesses de todas as instituições envolvidas 
na sua criação em contribuir com a valorização e o EMPON-
DERAMENTO das mulheres nas empresas, no ambiente de 
trabalho e na comunidade. A ACIRP congrega hoje, homens e 
mulheres de diferentes naipes e atividades tornando-se uma 
instituições que serve de modelo para todas similares pelo 
Brasil. É uma honra ser seu diretor. Projeto inédito. O Hospital 
de Base terá posto de TELEMEDICINA em Santa Fé do Sul para 
realizar consultas aos moradores via internet, numa parceria 
com a prefeitura de lá. O termo de compromisso foi assinado 
ontem, pelo prefeito Evandro Mura e a diretora administrativa do 
Hospital de Base, Dra. Amália Tieco. Papo no ponto. Entreouvido 
em papo de ponto de ônibus sobre a participação do Brasil na 
Copa América: “Eu torci pela Seleção até o dia em que passei a 
torcer contra, mas hoje eu não consigo torcer nem contra nem 
a favor.” Silêncio na praça. O LOCKDOWN noturno, também 
conhecido como bloqueio total (confinamento) é um protocolo 
de isolamento que impede movimento nas ruas, mas também 
um grande vetor do ronco das motos que trabalham na entrega 
de comidas e objetos. Como o setor foi penalizado com o ato, 
tem muita gente dormindo mais cedo. Solstício de Inverno. Pra 
quem não está acostumado, as roupas de frio estão de volta ao 
cenário metropolitano. Liberdade condicional. Na saidinha dos 
detentos para testar Covid 19 do lado de fora, 38 não retornaram 
ainda aos seus APes. Livres das grades esperamos que eles não 
tenham tido um confronto com o VÍRUS. Ponto e basta!

Diamante
A empresária e presidente Sueli Noronha Kaiser 
está comemorando. Grupo Cene foi reconhecido, 
na última segunda-feira, dia 21, na categoria 
Diamante do prêmio WEPs Brasil 2021 – 
Empresas Empoderando Mulheres. A premiação, 
que significa Princípios de Empoderamento 
das Mulheres, está em sua 4ª edição no 
Brasil e é promovida pelo Programa Ganha-
Ganha: Igualdade de Gênero Significa Bons 
Negócios, parceria entre a ONU Mulheres e a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), com 
financiamento da União Europeia.

Fique Informado
Há mais de um ano, uma força-
tarefa internacional do segmento 
Farma da BASF vem colaborando 
com empresas farmacêuticas no 
desenvolvimento de vacinas 
e terapias para combater a 
Covid-19. A empresa está 
a t ua lmen t e  apo i ando  o 
desenvolvimento global de mais 
de 80 terapias, fornecendo 
ingredientes e conhecimentos 
fundamentais. Hoje, essa força-
tarefa continua analisando 
diligentemente os pedidos de 
patente, os estudos clínicos, 
as publicações científicas e 
médicas e as notícias para 
identificar e analisar potenciais 
colaborações com empresas 
que desenvolvem vacinas e 
tratamentos da Covid-19.

henriforne@gmail.com

80 anos de história
O Sindirepa-SP – Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos 
e Acessórios do Estado de São Paulo, completa 80 anos de 
história, reunindo inúmeras conquistas e marcos importantes 
que ajudaram no desenvolvimento do setor de reparação de 
veículos. A entidade, que surgiu muitos antes de a indústria 
automobilística se instalar no Brasil, está sempre inovando para 
atender as necessidades do segmento ao longo de sua trajetória.

A arte da música
O projeto apresenta uma viagem 
ao mundo sonoro de dois 
músicos e artistas brilhantes e 
sensíveis: do americano Randy 
Lee (trompete, flügelhorn, 
trompete pícollo) e do rio-
pretense Welson Tremura (violão, 
voz e assovio). O repertório 
definido durante uma serie de 
turnês dos dois pela Europa, ao 
longo dos últimos anos, vem 
sendo apresentado com várias 
vertentes artísticas e tradições 
da música ocidental, tal como 
o choro brasileiro, a bossa 
nova até a “nueva canción” 
na Argentina. Ontem, a minha 
entrevista na TV Rio Preto, no 
programa Gente Interessante, 
foi com Welson Tremura, que 
veio visitar parentes por aqui.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Criptomoedas
Histórias de pessoas que se tornaram milionárias em poucos 
anos investindo em têm atraído uma leva de interessados a este 
mercado na última década. O Bitcoin foi o primeiro ativo do tipo a 
ser criado, cuja primeira transação ocorreu em 2009. Entretanto, 
assim como nesses anos surgiram inúmeras histórias de pessoas 
que prosperaram, há centenas de relatos de investidores que 
fracassaram. O administrador da rede PP de investimentos em 
criptomoedas, Patrick Abrahão, afirma que este mercado é 
promissor, mas como qualquer investimento, exige cuidados e 
paciência.

Podem apostar
O futuro político do sempre caladão e pensativo Geraldo 
Alckmin virou motivo de apostas no PSDB. Tucanos alojados 
no Bandeirantes pagam 10 por 1: acham que o ex-governador 
jamais deixara o partido que ajudou a fundar. Ontem, mais uma 
vez durante entrevista na Jovem Pan, Dória reafirmou quando 
perguntado: “sou candidato e presidente e o Rodrigo Garcia é o 
meu candidato a governador.

C/ Luizinho BUENO 

Ilna de Jorge, sempre elegante, brindou 
“aniversário” na noite do Dia dos 

Namorados

A empresária Vanessa Melo e Luiz (Chulapa) ex-
jogador do São Paulo F.C., visita sua loja Óticas 

Diniz Redentora. Foto Arnaldo Mussi
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: AMPLA COBERTURA E EVENTOS LTDA
EMPENHOS 10143/21 E 10144/21
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
EMPENHO 10514/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: PLASTIMED DO BRASIL LTDA
EMPENHO 11022/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, I do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, MULTA de 0,2% 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: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 8479/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2, 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: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
CONTRATO PRE/0146/20
Considerando a recorrência na ausência de coberturas 
dos postos de trabalho, bem como previsão contratual na 
cláus. 4ª, 4.2, 4.2.11 e 4.2.15. Considerando os princípios 
da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e 
da moralidade administrativa, DECIDO: Com fundamento no 
Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 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.
DECISÃO
CONTRATADA: WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL 
EIRELI
CONTRATO PRE/0410/19
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, da legalidade e da moralidade administrativa, 
DECIDO: manter na íntegra a decisão anteriormente prola-
tada, por não existir fatos novos que possam ensejar a mo-
difi cação da decisão anterior, e por seus próprios e jurídicos 
fundamentos nego provimento ao recurso. SMS ALDENIS 
BORIM.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletronico nº 44/20 Contrato: PRE/0087/20
Contratada: LM Serviços de Agenc. De Mão de Obra Eireli.
De acordo com a cláus.6ª, item 6.5 fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
6,36384%, correspondente ao índice do IPC-FIPE, apurado 
no período de Mar/20 a Fev/21. SME – Fabiana Zanquetta 
de Azevedo.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletronico nº 147/20 Contrato: PRE/0106/20
Contratada: WWS Services Prestadora de Serviços Ltda
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 

por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo.
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 81/2021 
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A.
Objeto: Aquisição de 1.320 Kit’s para sondagem vesical des-
cartável que serão utilizadas no enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente 
da disseminação do “CORONAVIRUS” no município– Empe-
nho nº 11740/2021 – R$31.740,45 – Entrega Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 81/2021 
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A.
Objeto: Aquisição de 1.320 Kit’s para sondagem vesical des-
cartável que serão utilizadas no enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente 
da disseminação do “CORONAVIRUS” no município– Empe-
nho nº 11741/2021 – R$33.216,75 – Entrega Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2021
CONTRATO nº PRE/0081/21
CONTRATADA: RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI
OBJETO: Aquisição de notebook a gerencia de educação 
digital – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$4.125.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2021
CONTRATO nº PRE/0082/21
CONTRATADA: TIM S/A
OBJETO: Prestação de serviço de telefonia móvel (sms, voz 
e dados) com cobertura em S. J. do Rio Preto – SMS- Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$34.958,40
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021
ATA Nº 0510/21
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (carne) para 
abastecimento do corpo de Bombeiros - Valores Unitários 
– Item 01 - R$33,89;- Item 02 - R$43,99; Item 03 - R$22,90;- 
Item 08 - R$34,99– Gab. Pref. – José Roberto Moreira - Pra-
zo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021
ATA Nº 0511/21
CONTRATADA: SAPE CARNES LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (carne) para 
abastecimento do corpo de Bombeiros - Valores Unitários 
– Item 05 - R$16,95;- Item 07 - R$17,00– Gab. Pref. – José 
Roberto Moreira - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 072/2021 
CONTRATO nº DIL/0032/21
CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA 
UNESP - VUNESP
OBJETO: Prestação dos serviços técnicos especializados de 
planejamento, organização e execução do processo sele-
tivo, para preenchimento das vagas constantes no Anexo 
I– SME - Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de vigência: 
12 meses. 

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 162/2021, processo 12.251/2021, objetivando a aquisição 
de veículos para a Frota Municipal. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 08/07/2021, 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° 274/2021, processo 12.182/2021, objetivando a aquisição 
de veículos para a Frota Municipal. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 08/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 

disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
296/2021, processo 12.299/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de cama, mesa e banho em atendi-
mento as unidades escolares da rede municipal. Secreta-
ria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 08/07/2021, 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
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
111/2021 – PROCESSO Nº 1.999/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras e lon-
garinas para Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 24/06/2021 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio -Pregoeira.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - EMURB

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
001/2021 - PROCESSO Nº 014/2021
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - EMURB, torna público aos interessados, que 
se acha aberta a presente licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR 
ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para aquisi-
ção de produtos de limpeza. O recebimento das propostas, 
envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de 
preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no ende-
reço www.comprasgovernamentais.gov.br. A abertura da 
sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 
12 de julho de 2021 às 08h30min, no site www.comprasgo-
vernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no 
Edital. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através 
do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br ou solicitado através do e-mail: contratos@emurbriopreto.
com.br.

São José do Rio Preto, 22 de junho de 2021.
__________________________________
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

DECRETO Nº 18.950
DE 23 DE JUNHO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.684, de 19 de 
dezembro de 2020;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.422.023,88 
(seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, vinte e três 
reais, oitenta e oito centavos), para reforço de dotação orça-
mentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 447 R$ 6.500,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
II – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 8 R$ 1.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.002.05.153.0002.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
III – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 9 R$ 9.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.002.05.153.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 565 R$ 500.000,00



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
24 de junho de 2021

Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1003.4490.51.03 – Obras e instalações
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 277 R$ 400.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 475 R$ 125.761,18
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VII – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 11.762,70
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 63 R$ 700.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2005.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 52 R$ 54.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
X – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 46 R$ 10.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.010.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XI – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 593 R$ 54.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.010.04.123.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 119 R$ 4.550.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
05.001.04.123.0002.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação - PJ
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 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 647 R$ 6.500,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.002.23.695.0016.1012.3390.30.01 – Material de consumo
II – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 1 R$ 10.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.001.04.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 231 R$ 500.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1004.4490.51.03 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 278 R$ 400.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 240 R$ 891.523,88
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2006.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172 R$ 4.614.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
02.001.28.845.0000.0001.3391.97.01 – Aporte para cobertu-
ra do défi cit atuarial
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais), para reforço de dotação orçamen-
tária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 317 R$ 4.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3350.43.05 – Subvenções Sociais
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 23 de junho 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 ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.742
DE 23 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre a deliberação de modalidade de ensino, duran-
te a vigência de estado de calamidade pública da pandemia 
de COVID-19, para estudantes com Transtorno do Espectro 
Autista matriculados na Rede Pública ou Privada do ensino 
Infantil e Fundamental I, no Município de São José do Rio 
Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Durante a vigência do estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia de COVID-19, será estabelecido 
a opção de modalidade de ensino a distância, híbrido ou 

presencial para os alunos da Rede Pública e Privada, do 
ensino Infantil e Fundamental I, no Município de São José do 
Rio Preto, quando enquadradas no Transtorno do Espectro 
Autista.
Parágrafo Único. A preferência pela escolha da modalidade 
de ensino deverá ser feita exclusivamente pelos pais ou 
responsáveis legais do aluno.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 23 de junho 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 15.244/2021
Projeto de Lei nº 053/2021
Autoria da propositura: Vereadora Karina Caroline

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 
19/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/2017 – PROC. nº 
38/2017 - Contratada: LEILA PATRICIA MOURA ME.
Objeto: Readequação qualitativa sem alteração de valor da 
contratação de empresa para procedimentos de restaura-
ção e manutenção corretiva, com fornecimento de peças e 
acessórios genuínos/originais, em equipamentos de hidro-
jato/sucção por autovácuo, guindaste veicular da frota do 
SeMAE. 
Data da assinatura: 23.06.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 41/2019 – 
PREGÃO ELETRÔNICO 45/2019
Contratada: TELEBRASIL – TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
EPP.
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajuste 
de preços referente ao objeto de contratação de empresa 
especializada para prestação de Serviços de assistência 
técnica e manutenção preventiva e corretiva para as centrais 
privadas de comutação telefônica – PABX e componentes do 
SeMAE, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e 
materiais.
Valor: R$ 32.416,82 Prazo: 12 meses Assinatura: 
23.06.2021.
S. J. Rio Preto, 23.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 
ELETRÔNICO 42/2021.
OBJETO: Registro de Preços de empresa especializada 
para fornecimento de 120.000 kg (cento e vinte mil quilogra-
mas) de Cloro Liquefeito (CAS 7782-50-5) acondicionado em 
cilindros com capacidade de 900 kg para uso na desinfecção 
do efl uente fi nal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e servi-
ços de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro 
liquefeito (manifold) e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de 
propriedade do SeMAE de São José do Rio Preto – SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021
DETENTORA DA ATA: SABARÁ QUIMICOS E INGREDIEN-
TES S.A. 
Valor total Registrado: Item 1 - R$ 1.716.000,00. Prazo de 
Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 23.06.2021. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 23.06.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 50/2021, 
Processo SICOM 3200/2021 objetivando a Contratação de 
empresa para lavagem e lubrifi cação dos veículos da frota 
do SeMAE.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 06.07.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 21.06.2021 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo-Financeiro.
S. J. Rio Preto, 23.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A ASSOCIA-
ÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA – (AMAI – TEIA)
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 05 – ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUS-
TRIAL – METAL FERREIRA (PATRIMÔNIOS: 256948, 
256949, 256951, 256952 e 256953). PARA SEU USO EX-
CLUSIVO, VEDADO A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, 
LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO 
GRATUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2019 
E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, SENDO QUE O CE-
DENTE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, REQUERER A 
DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA:   23 DE JUNHO DE 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME N° 10/2021

Altera as Resoluções SME Nº 18/2020 e Nº 01/2021, que 
dispõem sobre diretrizes para a elaboração do Calendário 
Escolar para o ano letivo de 2021, das unidades escolares 
da rede municipal de ensino, escolas parceiras e escolas 
privadas.
A Secretária de Educação, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo Artigo 73, da Lei Orgânica do Município, 
considerando o Decreto Municipal Nº 18.943, de 16 de junho 
de 2021, que dispõe sobre os pontos facultativos nas repar-
tições públicas municipais para o segundo semestre do ano 
de 2021;
RESOLVE: 
Art. 1º  A reunião pedagógica e as reuniões de Conselho 
de Ciclo/Termo, previstas no dia 11 de outubro de 2021, no 

calendário escolar das escolas da rede municipal de ensino 
e escolas privadas, conforme artigo 3º, inciso IV, alínea a, 
da Resolução SME nº 18/2020, de 12 de dezembro de 2020, 
fi ca transferida para o dia 08 de outubro de 2021.
Art. 2º  A reunião pedagógica prevista no dia 11 de outu-
bro de 2021, no calendário escolar das escolas parceiras 
da rede municipal de ensino, conforme artigo 3º, inciso IV, 
alínea a, da Resolução SME Nº 01/2021, de 21 de janeiro de 
2021, fi ca transferida para o dia 08 de outubro de 2021.
Art. 3º  O dia 11 de outubro de 2021 passa a ser considera-
do como ponto facultativo.
Art. 4º  Fica transferido o ponto facultativo previsto no dia 
28 de outubro de 2021 para o dia 01 de novembro de 2021, 
sendo o dia 28 de outubro considerado dia letivo.
Art. 5º  Conforme disposto no artigo 5ª da Resolução SME 
Nº 18/2021 e da Resolução SME Nº 01/2021, as unidades 
escolares deverão encaminhar interno próprio constando a 
adequação do calendário escolar, nos termos desta Resolu-
ção.
 Art. 6º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Educação de São José do Rio Preto, 23 de 
junho de 2021.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretária de Educação

Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulhe-
res, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia

PORTARIA Nº 04/2021

Dispõe sobre a designação de Gestor e Fiscal de Contrato 
no âmbito da Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas 
para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia.
Considerando a necessidade de acompanhamento da 
execução dos contratos celebrados pelo Município de São 
José do Rio Preto/SP, através da Secretaria Municipal dos 
Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, 
Raça e Etnia, conforme as disposições da Lei Federal nº 
14.133/2021 e a Instrução Normativa nº 002/2021 da Unida-
de de Controle Interno;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam DESIGNADAS as servidoras Ediane da Silva 
Alves, como GESTORA DE CONTRATO e Ana Paula Martins 
Joazeiro Fenerichi, como FISCAL DE CONTRATO:
a) CONTRATO: DIL/001/17, fi rmado com a empresa 
Empresa Municipal de Processamento de Dados (Em-
pro) Tecnologia e Informação, vigência de 01/02/2017 a 
31/01/2022, tendo como objeto a prestação de serviços de 
tecnologia da informação e comunicação. 
b) CONTRATO: DIL/0018/18, fi rmado com a empresa 
Massi & Vilela Participações Ltda, vigência de 04/10/2018 a 
03/10/2022, tendo como objeto a locação do imóvel desti-
nado às instalações da sede da Secretaria Municipal dos 
Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, 
Raça e Etnia. 
c) CONTRATO: DPL/0082/19, fi rmado com a empre-
sa Stef Lifts Industria e Comercio de Elevadores Ltda Me, 
vigência de 01/11/2019 a 31/10/2022, tendo como objeto a 
prestação de serviços para manutenção mensal de elevador. 
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua expe-
dição, estendendo-se a sua validade até o fi nal de eventual 
aditamento do contrato.
São José do Rio Preto/SP, 23 de junho de 2021.
Maria Cristina de Godoi Augusto
Secretária Municipal
.

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5930/2021

        Fica notifi cada, Maria Aparecida Carbognin Lucas, 
compromissária do imóvel sito à Rua Gertrudes Conceição 
Fernandes, quadra 17, lote 18, Jardim Campo Belo, que 
em virtude de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 
005930, datada em 11/06/2021, assinada pelo agente fi scal 
de posturas Nazareno Marinho De Souza Junior, tratando 
de construção sem alvará (construção em desacordo com 
o alvará aprovado em fase de alvenaria de elevação) em 
desacordo com a Lei de Zoneamento e Código de Obras e 
Edifi cações em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo 
com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 
e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR BR 39155935 6 BR 
acusando "mudou-se”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 23 de junho de 2021.
Nazareno Marinho de Souza Junior
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5975/2021

        Fica notifi cado, Fernando Addiny Ziroldo, proprietário 
do imóvel sito à Rua Felício Antonio Siqueira, 2052, quadra 
09, lote 13-14P/, Higienópolis, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo nº 005975, datada em 
17/05/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Rodrigo 
André Morsillo, tratando de construção por falta de alvará de 
construção (reforma com acréscimo em elevação de alve-
naria) em desacordo com a Lei de Zoneamento e Código 
de Obras e Edifi cações em vigor e/ou projeto aprovado, 
em desacordo com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 
649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que 
foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR 
BR 39155785 4 BR acusando "não procurado”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis 
para o caso.
São José do Rio Preto, 23 de junho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO: PORTARIA Nº 002 DE 21 DE JUNHO DE 2021. 
NOMEIA SERVIDORES EFETIVOS PARA FIGURAREM 
COMO GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONTRA-
TO: PRE/0136/18 VIGÊNCIA: COM INÍCIO EM 03/09/2018 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE 
CONSERVAÇÃO DE VAIS, OPERADOR DE ROÇADEIRA, 
OPERADOR DE TRATOR E RECEPCIONISTA GESTOR 
DESIGNADO: JAQUELINE IZIDORO ROCHA PEREIRA- 
MATRÍCULA Nº62062. FISCAL 01 DESIGNADO: MARCOS 
ROGÉRIO DE CASTRO- MATRÍCULA Nº51228. FISCAL 02 
DESIGNADO: VINICIUS ISIQUE VITERBO- MATRÍCULA 
Nº60163. ENTRADA EM VIGOR: A PARTIR DA DATA DA 
PUBLICAÇÃO. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO: PORTARIA Nº 003 DE 21 DE JUNHO DE 2021. 
NOMEIA SERVIDORES EFETIVOS PARA FIGURAREM 
COMO GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONTRA-
TO: PRE/0083/17 VIGÊNCIA: COM INÍCIO EM 03/07/2017 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, PINTOR, 
SERRALHEIRO, MARCENEIRO, CARPINTEIRO E ELE-
TRICISTA GESTOR DESIGNADO: JAQUELINE IZIDORO 
ROCHA PEREIRA- MATRÍCULA Nº62062. FISCAL 01 
DESIGNADO: MARCOS ROGÉRIO DE CASTRO- MATRÍ-
CULA Nº51228. FISCAL 02 DESIGNADO: VINICIUS ISIQUE 
VITERBO- MATRÍCULA Nº60163. FISCAL 03 DESIGNADO: 
JULIO CESAR DA SILVA- MATRÍCULA Nº5454. FISCAL 04 
DESIGNADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS- MATRÍ-
CULA Nº50977 ENTRADA EM VIGOR: A PARTIR DA DATA 
DA PUBLICAÇÃO. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO: PORTARIA Nº 004 DE 21 DE JUNHO DE 2021. 
NOMEIA SERVIDORES EFETIVOS PARA FIGURAREM 
COMO GESTOR E FISCAIS DE CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONTRATO: 
COC/0006/18 VIGÊNCIA: COM INÍCIO EM 14/05/2018 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA UR-
BANA E SERVIÇOS CORRELATOS PARA OBTENÇÃO DE 
SALUBRIDADE NA AREA URBANA E A PRESERVAÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE GESTOR DESIGNADO: JAQUELINE 
IZIDORO ROCHA PEREIRA- MATRÍCULA Nº62062. FISCAL 
01 DESIGNADO: CARLOS ALBERTO SAVAZO- MATRÍCU-
LA Nº51074. FISCAL 02 DESIGNADO: DONIZETTI GERAL-
DINO DA ROCHA- MATRÍCULA Nº4225. ENTRADA EM 
VIGOR: A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
SECRETARIA DE CULTURA 
EDITAL 03/2021-SMC – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO PRÊMIO NELSON SEIXAS 2021 
HABILITADOS – LISTA FINAL 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto divulga ao público interessado, a lista final de 
candidatos habilitados, inscritos no Edital 03/2021-SMC – Comissão de Avaliação e Seleção do Prêmio 
Nelson Seixas 2021. 
 
 Nome CPF / CNPJ 
1 

Adriana Belic 
076.137.268-
78 

2 Andrea Capelli 174.617.508-
79 

3 Andrea Lopes Lemos 855.162.791-
00 

4 
Creuza Arruda 

159.366.248-
38 

5 
Emerson Bastos Sereni 

283.507.478-
38 

6 
Esdras Nunes 

307.485.718-
84 

7 
Evandro Cesar Oliva 

109.256.758-
57 

8 
Fernando da Silva Ferreira 

172.501.278-
29 

9 
Fernando Martins Fiori 

379.449.888-
70 

10 José Luiz Silva 062.214.668-
81 

11 Juliana Medeiros Pinheiro 349.779.008-
71 

12 Júlio Cesar Rodrigues 
Verdi 

098.291.418-
02 

13 Luciana Leme Souza e 
Silva 

133.315.808-
48 

14 Luciana Rezende Pequim 041.257.276-
19 

15 Marcelo Dos Santos Matos 118.115.668-
80 

16 Marcos Jose Fabri 133.506.018-
98 

17 Marlon José Morelli 151.993.188-
37 

18 Pablo Simpson Kilzer 
Amorim 

013.651.797-
88 

19 
Patricia Andrik de Simone 

290.951.448-
01 

20 Perpétuo Peralta 293.082.108-
65 

21 Reinaldo José Volpato 677.624.928-
87 

22 Ricardo Alexandre 
Galhardo 

221.713.158-
30 

23 Rodolfo Eduardo Branco 334.961.168-
Kfouri 03 

24 
Santiago Naliato Garcia 

292.427.598-
99 

25 
Vinicius Francisco da Silva 

369.957.498-
98 

 
São José do Rio Preto, 23 de junho de 2021. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura 

 

 

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

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

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 
5979 de 10 de outubro de 1995, ficam convocados a comparecerem 
na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares 
das pessoas abaixo relacionadas inumadas nas sepulturas, 
localizada na Quadra nº 06 e 08 do Cemitério Municipal do Distrito 
de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados 
ou os restos mortais serão transferidos para ossário comum, 
conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do 
Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento 

Nome da 
Mãe 

Nome do 
Pai 

KEVIN DAVI DE 
SOUZA 
SCHIMENDES – 
Q8/Sep.6323 18/02/2019 11/03/2019 

Rita 
Gabriele 
Lisboa de 
Souza 

Ivan Luiz 
Schimendes 

MARIA ESTELA 
DA SILVA-Q 
8/Sep. 6315  02/04/2019 03/04//2019 

Mariana 
Alessandra 
da Silva 
Rodrigues n/c 

Natimorto da 
mãe Q 8 / Sep. 04/04/2019 05/04/2019 

Flávia 
Perpétua de n/c 

 

 

6313 
FLÁVIA 
PERPÉTUA DE 
JESUS 

Jesus 

Natimorto de 
KAREN 
CRISTIANE 
RIBEIRO 
STANICHESKI Q 
6/Sep. 6192 30/042019 10/05/2019 

Karen 
Cristiane 
Ribeiro 
Stanicheski 

Wagner 
Stanicheski 

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

São José do Rio Preto, 21 de junho de 2021. 
 
               ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
SECRETARIA DE CULTURA 
EDITAL 03/2021-SMC – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO PRÊMIO NELSON SEIXAS 2021 
HABILITADOS – LISTA FINAL 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto divulga ao público interessado, a lista final de 
candidatos habilitados, inscritos no Edital 03/2021-SMC – Comissão de Avaliação e Seleção do Prêmio 
Nelson Seixas 2021. 
 
 Nome CPF / CNPJ 
1 

Adriana Belic 
076.137.268-
78 

2 Andrea Capelli 174.617.508-
79 

3 Andrea Lopes Lemos 855.162.791-
00 

4 
Creuza Arruda 

159.366.248-
38 

5 
Emerson Bastos Sereni 

283.507.478-
38 

6 
Esdras Nunes 

307.485.718-
84 

7 
Evandro Cesar Oliva 

109.256.758-
57 

8 
Fernando da Silva Ferreira 

172.501.278-
29 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
INTIMAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
TANABI




         
               




               
                
 

              
 

 
 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-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:

WELLINGTON PEREIRA e PRISCILLA LAZZARINI PEREI-
RA. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, 
nascido em Pouso Alegre, MG, no dia 23 de julho de 1982, 
fi lho de PAULO PEDRO PEREIRA e de LUCIA ADÉLIA 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira de 
produção, solteira, nascida em Juiz de Fora, MG, no dia 16 
de maio de 1985, fi lha de RENATO PEREIRA RAMOS e de 
SANDRA REGINA LAZZARINI PEREIRA. 

ISAEL CORDEIRO DA SILVA e LEYDI LAURA OLIVEIRA 
GARCIA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
solteiro, nascido em CÁCERES, MT, no dia 27 de setembro 
de 1989, fi lho de ISAIAS CORDEIRO DA SILVA e de MARIA 
ELZA FERREIRA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
farmacêutica, solteira, nascida em Cuiabá, MT, no dia 15 de 
julho de 1998, fi lha de LUIZ ANTONIO GARCIA e de ODA-
LÉIA ARAÚJO DE OLIVEIRA. 

RAPHAEL CARLOS RAMOS PERECIN e MAYSA FER-
NANDA DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, assis-
tente técnico, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 18 de maio de 1996, fi lho de CARLOS DA SILVA 
PERECIN e de JÉSSICA GABRIELA PEREIRA RAMOS. 
Ela, de nacionalidade brasileira, manicure, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de janeiro de 1997, 
fi lha de GEOVANE FERREIRA DE SOUZA e de ANA MARIA 
DE SOUZA. 

WAGNER FELIX SEBASTIÃO e ISABELA LORRANE FON-
SECA LEONEL. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
24 de outubro de 1986, fi lho de DOMINGOS APARECIDO 
SEBASTIÃO e de IZILDA APRÍGIO FELIX SEBASTIÃO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 22 de novembro de 2000, fi lha 
de MARCOS PEREIRA LEONEL e de IZABEL APARECIDA 
DE ASSIS FONSECA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado 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, 23 de junho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
25.2021.  Objeto: Contratação de empresa para a presta-
ção de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, 
copeiragem, com o fornecimento de mão de obra, visando à 
obtenção adequadas condições de salubridade e higiene nas 
escolas, creches, ESFs e UBSs, conforme especifi cações 
constantes no presente edital. Entrega de envelopes, creden-
ciamento e negociação): 06 de julho de 2021, as 09h00min. 
O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 24 de junho de 2021. Norair Cassia-
no da Silveira - Prefeito.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 32/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 51/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 22/2021
OBJETO: Aquisição de artefatos de cimento destinados a 
manutenção geral.
Data da realização da Sessão Pública: 08/07/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 23 de junho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 33/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 23/2021
OBJETO: Aquisição de papel sulfi te A4 destinado ao consu-
mo dos setores.
Data da realização da Sessão Pública: 13/07/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 23 de junho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial


