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Quem recusar vacina por causa da marca 
terá de assinar termo de responsabilidade

EM RIO PRETO

Câmara vota 
novo teto de 

aposentadoria do 
servidor municipal

Sérgio SAMPAIO

Saúde criou termo de responsabilidade para quem recusar vacina por causa da marca

Pág. A2

Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou que a 
partir desta terça-feira (29) 
as pessoas que se recusa-
rem tomar a vacina contra a 
Covid-19 por conta da marca 
terão que assinar o Termo de 

Prefeito de Mirassol rebate MP e mantém lockdown menos rígido
O Prefeito de Mirassol, Edson Ermenegildo, respondeu que “não é razoável comparar Mirassol com Rio Preto, como fez o Ministério 
Público para embasar seu pedido”. Assim ele mantém um lockdown menos rígido na cidade até decisão final da ação.      Pág.A2

Recusa e Responsabilidade. 
Esse documento será anexa-
do ao prontuário médico do 
paciente na rede municipal 
de saúde e vai provar que a 
Secretaria ofereceu a vacina 
dentro do calendário. Pág.A5

Propostas pedem para 
ampliar horários vacinação
Os vereadores Odélio Cha-

ves e Robson Ricci protocola-
ram requerimento e indicação 
na Câmara de Rio Preto para 
que os horários da vacinação 
sejam estendidos no município.
Odélio, autor do requerimento, 
pede que horário dos postos 

de atendimento sejam amplia-
dos, haja vista que estes locais 
atendem até às 16h30. Já o 
vereador Robson Ricci, autor da 
indicação, pede que os horários 
sejam estendidos até às 18h 
para todas as categorias de 
vacinação.    Pág.A5

Dupla de 
moto em fuga 

atropela e 
mata cachorro

Na noite deste domingo (27) 
dois homens atropelaram um 
cachorro enquanto fugiam da 
Polícia Militar pelo Conjunto 
Habitacional São Deocleciano. 
O animal morreu no local e os 
dois envolvidos foram levados 
para hospitais, devido a feri-
mentos após  colisão. Pág.A4

Atropelamento 
mata criança de 
um ano e deixa 

pai ferido
O acusado  disse que seu 

pé enroscou no acelerador e 
o veículo partiu em direção ao 
grupo de pessoas que estava 
jogando bola. Para evitar um 
atropelamento em massa aca-
bou guinando o volante para o 
lado contrário, onde estavam 
pai e filho sentados.   Pág.A4

Ladrão invade 
loja e furta 

bicicleta avaliada 
em R$ 24 mil
O proprietário de uma bici-

cleteria procurou a Central de 
Flagrantes na noite do último 
domingo (27) para informar 
que no sábado (26) seu esta-
belecimento, no bairro Jardim 
Walkiria, foi invadido e teve 
uma bicicleta avaliada em 
R$24 mil furtada.     Pág.A4

PISTOLA
PM apre-
endeu uma 
rma cali-
bre 380 
escondida 
no sofá de 
uma casa e 
prendeu um 
casal em 
flagrante.
Pág.A4
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Acusação contra 
deputado Barros 

é grave,
 diz Pauléra

O Executivo incluiu na Ordem 
do Dia da próxima sessão, que 
acontece nesta terça-feira (29), 
um Projeto de Lei Complementar 
(PLC) que trata do teto das aposen-
tadorias e pensões dos servidores 
públicos municipais.   Pág.A3

Empresários já 
doam R$ 1,4 mi 
para reurbanizar 

Vila Itália
MÚSICA
Justiça ne-
gou pedido 

liminar para 
que violo-

nista tenha 
autorização 
para tocar 

no calçadão 
de Rio Pre-

to. Ele agora 
diz que vai 

esperar jul-
gar mérito 

da ação. 
Pág.A2

abner violonists
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Em defesa dos 
servidores 

Em meio a tanto sofrimento, 
perdas e dificuldades enfrentadas 
pelos Servidores e todos os profis-
sionais da saúde no combate ao 
COVID-19, um vírus desconhecido 
e mortal. Disso surgiu a necessi-
dade de mais profissionais para 
atender a uma demanda que não 
diminui, pelo contrário só aumenta 
e se agrava. 

Assim foi realizado o remaneja-
mento de servidores de UBSs para 
estes atendimentos, por mais boa 
vontade que tenham esses profis-
sionais, faltam-lhes experiência; 
afinal, os mesmos são excelentes 
nas áreas a qual trabalham há 
anos, como por exemplo, salas 
de vacinas, pediatria, ginecologia, etc. Mas o atendimento de 
urgência é outra coisa. Vai muito além de apenas conhecimento 
acadêmico, visto que, para realizar procedimentos com qualidade, 
segurança, confiança e de forma correta, a prática e experiência 
são imprescindíveis.  

Infelizmente a inexperiência em um setor como este leva à 
insegurança, desespero e ao não saber o que fazer, como agir 
e como proceder; o que muitas vezes atrapalha e sobrecarrega 
aquele que tem expertise no assunto e a responsabilidade em 
resolver a situação, estamos falando de salvar vidas. Há anos o 
serviço público de nossa cidade sofre com a falta de pessoal, em 
decorrência clara da falta de concursos públicos e vontade política 
em preencher as vagas com servidores de carreira, aqueles que 
terão compromisso com o serviço público por 30 anos no mínimo 
e não só com a gestão do momento.

Serviço público é coisa séria! Tem que ser de qualidade, para 
todos e todas. Além do que, não pode ser cabide de emprego para 
cabos eleitorais. A população merece um serviço amplo, de qua-
lidade que o respeite e entenda suas necessidades. Esta mesma 
população, merece servidores que tenham vínculos com eles, que 
os conheça e conheça suas famílias, principalmente em áreas 
como SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA e SEGURANÇA onde o 
vínculo com a comunidade faz toda a diferença. Foram realizados 
alguns concursos para preenchimento de parte destas vagas, ou 
seja, os realizados não terminariam com toda a necessidade ou 
déficit a tempos existente, mas amenizariam um pouco a falta de 
funcionários.

A atual gestão realizou vários concursos e até com bastante 
vagas, como a muito tempo não ocorria, porém, veio a PANDEMIA 
e infelizmente, mesmo precisando mais que nunca, os concursos 
ficaram parados, muitas pessoas esperando serem chamadas, 
sobraram decepção e angústia mais devido à necessidade já anti-
ga, e considerando a demanda assustadora que apareceu de um 
dia para o outro. Os aprovados no concurso da saúde deveriam 
ter sido chamados desde a primeira hora, de forma a evitar a falta 
de profissionais.

E, em meio a tudo isso, somos surpreendidos com a informação 
que o município pensa em trazer para dentro do serviço público de 
saúde o Serviço VOLUNTÁRIO. Recebemos esta proposta com muita 
estranheza e preocupação, afinal, em que pese à importância e 
nobreza do serviço voluntário em nosso país e em nossa cidade; 
a realização e manutenção dos SERVIÇOS PÚBLICOS é obrigação 
do ente político, em nosso caso do MUNICÍPIO. Entendemos não 
ser adequado e até ser perigoso o voluntariado em serviços pú-
blicos, principalmente em tempos de pandemia, afinal qualquer 
acidente ou incidente ocorrido dentro de um equipamento público 
é de responsabilidade do servidor responsável por aquela unidade 
e pela gestão pública. 

Além do repúdio à está proposta, fazemos o seguinte questio-
namento: Quem em sã consciência no meio de uma PANDEMIA 
que já ceifou milhares de vidas no Brasil, quer trabalhar em uma 
unidade de saúde pública e ainda de graça? Não podemos esquecer 
que a gestão pública é responsável e caberá a ela arcar com tudo 
que ocorrer a esses “voluntários” em suas unidades: todas as res-
ponsabilidades civis. Além do risco à vida e à saúde da população. 
Por isso se faz necessário entender muito bem essa proposta e 
principalmente a quem ela interessa de fato? 

Sanny Lima Braga, presidente do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais (SSPM)

ARTIGO Pandemia 
O crescimento da população 

ocupada e a melhoria da atividade 
econômica não foram suficientes 
para reduzir o impacto provocado 
pela pandemia da covid-19 no mer-
cado de trabalho, que segue em alta 
com o desemprego.

Primeira morte 
Uma mulher grávida, de 42 

anos, tornou-se a primeira pa-
ciente a morrer no Brasil com 
diagnóstico da variante delta 
do novo coronavírus, confirmou 
neste domingo(27) o Ministério 
da Saúde.

PIB
As instituições financeiras consultadas 

pelo Banco Central elevaram a projeção para 
o crescimento da economia brasileira este 
ano de 5% para 5,05%. A expectativa para o 
próximo ano, de Produto Interno Bruto (PIB) é 
de crescimento de 2,11%, ante a previsão da 
semana passada de 2,10%.

NOTAS

Prefeito rebate MP e 
mantém regras menos 

rígidas no lockdown
O Prefeito de Mirassol, Ed-

son Ermenegildo, respondeu à 
Ação Civil Pública, cujo prazo 
de 72 horas determinados pela 
juíza Carolina Castro Andrade 
expirou nesta segunda-feira 
(28), alegando que “não é razo-
ável comparar Mirassol com Rio 
Preto, como fez o Ministério Pú-
blico para embasar seu pedido”.

A defesa ainda ressaltou que 
“não podemos tratar aqueles 
que são nitidamente diferentes 
como se fossem iguais, sob 
pena de ferir a isonomia ma-
terial. Rio Preto tem 450 mil 
habitantes, enquanto Mirassol 
tem pouco mais de 60 mil”.

De acordo com o texto da 
defesa, Mirassol possui índices 
ajustados com a realidade da 
proporção populacional e há 
somente (sic) seis pacientes 
aguardando transferência para 
leito de enfermaria e dois pa-
cientes intubados aguardando 
leito de UTI, totalizando oito pa-
cientes, o que dá, segundo a de-
fesa, um percentual de 0,013% 
da população de Mirassol.

O jurídico da Prefeitura de 

Mirassol frisa que o Ministério 
Público (MP), embora seja 
relevante e tenha papel funda-
mental, não é gestor de política 
pública, mas sim, fiscal do 
ordenamento jurídico. “Trazer 
números isolados de leitos de-
monstra a total incompreensão 
de como funciona a saúde pú-
blica há muitos anos em nosso 
Estado, em especial na nossa 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

MIRASSOL

Divulgação

região”, argumenta o jurídico 
em relação ao MP.

O Prefeito Edson Ermenegil-
do finaliza dizendo que sempre 
esteve atento aos problemas 
da saúde decorrentes da pan-
demia e está tomando todas as 
providências possíveis, tanto no 
aspecto financeiro quanto de 
recursos humanos, editando 
os decretos de sua competên-

cia. “Sempre fiz e faço todo o 
possível e necessário para o 
enfrentamento da grave crise 
de saúde derivado do Covid-19 
que acomete todo o globo ter-
restre. Desta forma, respeitosa-
mente, peço o indeferimento do 
pedido de liminar por parte do 
MP”, afirmou.

O MP agora aguarda a deci-
são da juíza.

O Prefeito de Mirassol, Edson Ermenegildo, respondeu à Ação Civil Pública

VILA ITÁLIA
Empresários já doaram R$ 1,4 mi para revitalização de favela

O projeto Noroeste do Bem, 
do Lide Noroeste Paulista, regis-
trou em sua primeira semana R$ 
1,4 milhão em doações para o 
Favela 3D (Digna, Digital e De-
senvolvida), que prevê a urbani-
zação da Favela da Vila Itália, em 
São José do Rio Preto. Iniciado 
no último dia 15 de junho, o 
Noroeste do Bem tem meta de 
arrecadar R$ 6 milhões.

“Estamos muito felizes com o 
resultado até o momento e moti-
vados com a garra e envolvimen-

to dos jovens empreendedores 
que estão mobilizando empresas 
de várias partes do país em bus-
ca de uma vida melhor para as 
famílias da favela da Vila Itália”, 
afirmou Marcos Scaldelai, presi-
dente do Lide Noroeste Paulista. 
“Queremos superar essa meta”, 
complementou.

Criado pelo Lide Noroeste 
Paulista, o projeto Noroeste 
do Bem busca contribuir com 
as 240 famílias que vivem em 
situação precária na favela da 
Vila Itália. As doações podem ser 
feitas no site Noroeste do Bem.

Favela 3D - O Favela 3D 
une esforços da Rede Gerando 
Falcões, Instituto As Valquírias, 
Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto, Governo do Estado 
de São Paulo, Agência Tellus, Ac-
centure, Lide Noroeste Paulista e 
iniciativa privada.

Consultores e especialis-
tas de várias partes do Brasil 
estudam a melhor maneira de 
mudar a realidade dos morado-
res da Vila Itália. A ideia é fazer 
um modelo a ser replicado em 
várias outras favelas espalhadas 
pelo país.

Para chegar à meta do 
Noroeste do Bem, jovens em-
preendedores ligados ao Lide 
Futuro Noroeste Paulista ini-
ciaram uma gincana em busca 
de doações no último dia 15 de 
junho. Divididos em seis grupos, 
de 15 a 20 pessoas cada, os 
filiados estão convidando em-
presários da região a doar R$ 
694,45 mensalmente pelos 
próximos três anos. O valor cor-
responde a parte dos recursos 
necessários para a construção 
de casas para as famílias que 
vivem no local.

Da REDAÇÃO 

RIO PRETO TRABALHO

Justiça nega pedido para 
violonista tocar no calçadão

O violonista Abner Tofanelli 
entrou na Justiça após ser 
notificado por estar tocando 
o instrumento no calçadão no 
sábado (20). Abner chegou a 
gravar as cenas e postou nas 
redes sociais o que acabou 
viralizando.

De acordo com o vídeo, 
uma fiscal da Secretaria de 
Meio Ambiente aborda o vio-
lonista alegando que recebeu 
denúncias por perturbação e 
que ele deveria parar de tocar.

Nesta segunda-feira (28) a 
juíza do caso negou a liminar 
para que Abner continue exer-
cendo a música no calçadão. 
“A juíza não concedeu a liminar 

pra eu fazer a mesma coisa que 
faço há seis anos que é tocar 
sem ameaça de ser multado. 
Eu não estou querendo que evi-
te a fiscalização. A fiscalização 
tem que ser feita, mas tem que 

ser feita dentro da lei, com o 
mínimo de preparo, principal-
mente”, explicou Abner.

Abner se refere à lei por 
conta de uma lei municipal em 
que estabelece condições a se-
rem cumpridas pelos artistas. 
“Obedecer aos parâmetros de 
incomodidade e os níveis má-
ximos de ruído estabelecidos 
que regra a execução de som 
e música no município”, diz a 
lei 12.832/2017.

O violonista aguarda a de-
cisão da ação no mérito, para 
só então, voltar a tocar. “Meus 
advogados me orientaram a 
não tocar enquanto não sair 
a decisão, para garantir meus 
direitos. Vamos acompanhar”, 
conclui Abner.

Andressa ZAFALON 

Balcão abre semana com 
300 vagas de emprego

Interessados 
em alguma das 
vagas podem se 
cadastrar no site 

www.riopreto.
sp.gov.br/

balcaoempregos

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta segunda-feira 
(28) está oferecendo 300 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
vendedor (39), telemarketing 
(30), auxiliar de serviços ope-
racionais (24), eletricista (7), 
entregador (7), motorista (7), 
entre outras.

Há também oportunida-
des de estágio.  As vagas 
são para as seguintes áreas: 
atendimento (30), adminis-
trativo (4), designer gráfico 
(2), engenharia/projetos (2), 
pedagogia (2), engenharia 
civil (2), ciências contábeis 

(1), redator (1), social media 
(1) e web designer (1).

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-
feitura www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos e se can-
didatar as vagas oferecidas 

enviando os currículos.
O Balcão de Empregos 

também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico é que a 
demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo. Ao acessar o site 
https://www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos/, a em-
presa pode fazer o cadastro 
e encaminhar uma busca por 
palavra chave “tipo entrega-
dor”. Em seguida, aparecem 
todas as pessoas interessa-
das, com experiência e perfil 
para o cargo.

Vinicius LIMA Divulgação
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PAUTA 

Vereadores querem incluir 
cartorários e funcionários do 

Poupatempo na vacinação

Os vereadores Renato 
Pupo e Bruno Marinho pro-
tocolaram indicações para 
que todos os cartorários e 
funcionários do Poupatempo 
e Ganha Tempo de Rio Preto 
sejam inclusos no grupo prio-
ritário de vacinação contra 
Covid-19.

Pupo, que indicou os car-
torários, argumenta que a 
classe é considerada atividade 
essencial para o município e 
os trabalhos geralmente são 
tratados diretamente com o 
público.

“Os cartorários diariamen-
te recebem inúmeros docu-
mentos de seus clientes para 
analisarem e os mesmos pas-
sam por muitas mãos, criando 
assim um risco enorme de se 
contrair a Covid-19”, explica 
o parlamentar na indicação.

Na indicação, Pupo alega 
então que “os argumentos 
descritos no documento es-

clarecem perfeitamente a 
necessidade de serem atendi-
dos e assim inclusos no grupo 
de prioridades para tomarem 
a vacina e se imunizarem”, 
conclui.

Já Marinho, que indicou os 
funcionários do Poupatempo 
e Ganha Tempo, alegou que 
esta classe atende direta-
mente às pessoas e estão 
expostos à contaminação.

Andressa ZAFALON

GRUPOS

Teto de aposentadoria dos 
servidores será votado hoje

O Executivo incluiu na 
Ordem do Dia da próxima 
sessão, que acontece nesta 
terça-feira (29), um Pro-
jeto de Lei Complementar 
(PLC) que trata do teto das 
aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos 
municipais.

O PLC será votado em 
segunda discussão e prevê, 
em parágrafo único, que o 
valor dos benefícios de apo-
sentadoria e pensão devi-
dos pelo Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS 
- aos servidores públicos 
titulares de cargos efetivos 
de quaisquer dos poderes, 
incluídas suas autarquias e 
fundações, que ingressarem 
no serviço público a partir 
da data de início da vigência 
do RPC de que trata esta 
Lei, não poderá superar o li-
mite máximo dos benefícios 
pagos pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS.

“A contribuição do pa-
trocinador será paritária à 
do participante, observadas 
as condições previstas no 
inciso e no disposto no 
regulamento do plano de 
benefícios ou no contrato, 

e não poderá exceder ao 
percentual de 7,5% sobre a 
parcela que exceder o limite 
máximo”, diz trecho da reda-
ção do PLC.

É importante destacar 
que somente os servidores 
que ingressarem a partir da 
completa implementação 
do RPC é que terão seus 
benefícios limitados ao reto 
do Regime Geral de Previ-

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Vereador propõe multa para bicicletas e 
skates em pistas de caminhada

O vereador Cabo Júlio Doni-
zete protocolou um Projeto de 
Lei (PL) que proíbe o trânsito 
de bicicletas, skates, patins, 
rollers, hoverboards, patinetes 
elétricos ou todo equipamento 
de duas ou três rodas, provido 
ou não de motor de propulsão, 
nas pistas de caminhada de 
Rio Preto.

O PL ainda prevê penali-
dades para quem descumprir 
a lei, como, por exemplo, 
advertência ou multa no valor 
de três UFMs (Unidade Fiscal 
Municipal), sendo dobrado o 
valor no caso de reincidência. 
Cada UFM é equivalente a 
R$62,96.

De acordo com o texto do 
PL do vereador, esse tipo de 
transporte é permitido somen-
te em ciclovias e ciclofaixas e 

desde que compatíveis com a 
legislação específica aplicável.

Este Projeto será votado 
em primeira discussão e de-
termina que a fiscalização seja 
realizada pelo órgão municipal 

discussão, determina que as 
escolas públicas e privadas 
disponibilizem cadeiras em lo-
cais determinados nas salas de 
aulas aos portadores de Trans-
torno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH).

Segundo o vereador, estes 
lugares devem ser disponibi-
lizados na primeira fila asse-
gurando seu posicionamento 
afastado de janelas, cartazes 
e outros elementos que con-
tribuam para qualquer tipo de 
distração.

Para ter direito a tais de-
terminações, os pais deverão 
apresentar um laudo neuroló-
gico comprovando o TDAH já 
no momento da efetivação da 
matrícula ou rematrícula.

Se este PL for aprovado, 
segue para a sanção ou veto 
do Executivo.

Andressa ZAFALON

competente.

Projeto TDAH - Ou-
tro PLC, também de autoria 
do vereador Cabo Júlio Doni-
zete, mas votado em segunda 

Divulgação

PROJETO

MUNICIPAIS

Vereador propõe multa para bicicletas e skates em 
pistas de caminhadas

dência Social (RGPS). “Os 
servidores que já ingressa-
ram no serviço público mu-
nicipal não serão atingidos e 
poderão se aposentar com 
proventos superiores ao teto 
do RGPS”, explica.

Com o Projeto, o valor 
máximo do benefício devi-
do aos servidores públicos 
municipais se igualará ao 
devido aos empregados 

Teto de aposentadoria dos servidores será votado hoje na Câmara

da iniciativa privada e aos 
servidores públicos federais 
e estaduais, proporcionan-
do tratamento isonômico. 
“Como forma de manuten-
ção da qualidade de vida do 
servidor durante a fase de 
sua aposentadoria, haverá 
possibilidade de o servidor 
contribuir para uma pre-
vidência complementar”, 
complementa o Executivo.

Divulgação

Divulgação

Acusação grave 
O presidente do PP, vereador Paulo Pauléra, classificou como 

“acusação grave” a denúncia feita pelos irmãos Miranda à CPI 
da Covid, do envolvimento do deputado Ricardo Barros (PP-PR, 
foto) na intermediação à aquisição da vacina indiana Covaxin. 
Líder do governo Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara Federal, 
Barros apresentou emenda propondo a compra do imunizante, 
que tinha como intermediária a Precisa Medicamentos, o que 
não é comum nesse tipo de negócio que é feito pelo Ministério 
da Saúde. O deputado Luís Miranda (DEM-DF) disse que se 
não fosse o irmão dele, funcionário do Ministério Luís Ricardo 
Miranda, o negócio milionário teria sido consumado. A possível 
‘comissão’, segundo os irmãos Miranda, era de R$ 45 milhões 
de dólares. “A acusação é grave e tem que ser apurada e isso 
vale para todo mundo”, diz Pauléra. Grupo de senadores da 
CPI entrou com notícia-crime contra o presidente, no STF, por 
suposta prevaricação, alegando que ele tinha conhecimento e 
não denunciou.  

Liderança 
Ao ser indagado se Ricar-

do Barros deve sair da lideran-
ça do governo, Paulo Pauléra 
acrescentou que o fato de 
ele ser acusado não significa 
envolvimento com o malfeito. 
Para evitar constrangimento 
ao presidente Bolsonaro, 
entretanto, o progressista 
enfatiza que o ideal seria se 
afastar da liderança até que 
o assunto seja esclarecido 
pelos órgãos competentes. 
“Isso (liderança) fica na cons-
ciência do deputado”, frisou.

Tucano escapa de punição
O Conselho de Ética da Câmara analisou duas representações 

ontem contra os vereadores Bruno Moura e de Renato Pupo, 
ambos do PSDB, por quebra de decoro. Paulo Pauléra (PP), 
presidente do conselho, informou que o pedido de punição ao 
tucano Moura, por ameaça ao João Paulo Rillo (PSOL), foi ar-
quivada. “A decisão foi por unanimidade pela não procedência 
da representação”, contou. Já a representação de Anderson 
Branco (PL), que pede a punição de Renato Pupo, foi acatada. 
Para tanto, foi instaurada uma comissão de inquérito, a fim de 
investigar se o tucano cometeu crime por quebra de decoro 
em debate áspero recentemente durante sessão da Câmara. 
Pupo disse que foi atacado primeiro, portanto, a comissão vai 
investigar para decidir se propõe punição ou se a representação 
será arquivada. Na foto, membros do conselho reunidos sob o 
comando de Paulo Pauléra.

Desfecho 
Sobre o afastamento do 

presidente do Patriota, Adil-
son Barroso, o vereador Pedro 
Roberto Gomes diz que con-
corda com a punição imposta 
na convenção nacional, na 
semana passada. “Penso que 
o Adilson (Barroso) conduziu 
de forma equivocada o pro-
cesso e foi penalizado”, pon-
tuou. Sobre a possibilidade de 
o presidente Jair Bolsonaro se 
filiar ao Patriota, o vereador 
diz que vai aguardar o desfe-
cho para se manifestar.

Cassar
Ivan Valente (PSOL) disse 

que vai acionar o Conselho de 
Ética para pedir a cassação 
de Ricardo Barros. “Nós do 
PSOL vamos exigir a cassação 
porque está claro que Barros 
cometeu ato de corrupção 
por agir em favor da Precisa 
Medicamentos no contexto 
fraudulento da Covaxin”, rela-
tou o psolista no seu tuite. A 
denúncia dos irmãos Miranda 
veio à tona sexta-feira em 
depoimento à CPI da Covid. O 
deputado Barros nega! 

Cheiro 
O presidente do PSD, Gil-

berto Kassab, se posicionou 
contra o voto audtável como 
defende grupo político, lidera-
do pelo presidente Jair Bolso-
naro. “Eu não tenho nenhum 
constrangimento em dizer que 
eu estou muito preocupado, 
e a minha experiência me diz 
que: o cheiro não é bom”, 
profetizou, em entrevista à 
Globonews. Kassab teme con-
fusão nas eleições em 2022.  
Presidentes de 11 partidos 
assinaram contra a iniciativa. 

Lidera
Geraldo Alckmin (PSDB) 

lidera pesquisa de intenção 
de voto em dois cenários se 
as eleições para o governo do 
estado fossem hoje, segundo 
sondagem da revista Exame/
Ideia divulgada ontem. No 
segundo turno, o ainda tucano 
venceria qualquer um dos pos-
tulantes com folga. A prova de 
fogo seria no primeiro turno. 
Alckmin lidera, porém, aparece 
tecnicamente empatado com 
Márcio França (PSB), com Fer-
nando Haddad (PT) em terceiro.

Fica chato!
A tentativa de a fiscal Fa-

biana Pazin da Secretaria do 
Meio Ambiente proibir o ins-
trumentista Abner Fantonelli 
de tocar no Calçadão foi uma 
‘bomba’ no próprio pé. Abner, 
exímio violoncelista, ganhou 
apoio de colegas que fizeram 
uma bela apresentação no 
último sábado. Bons cantores 
também fazem seus shows 
principalmente aos sábados 
para alegrar o povo e ganhar 
uns trocados. O Calçadão, sem 
uma boa música, fica chato!

Veto a projeto que obriga 
câmeras em prédios 

públicos será analisado

O Executivo vetou total-
mente três projetos aprovados 
pela Câmara de Rio Preto. Um 
vai ser analisado já nesta ter-
ça-feira (29) e os outros dois 
devem entrar na pauta poste-
riormente. O desta terça é do 
vereador Celso Luis Peixão que 
dispõe sobre a instalação de 
câmeras de monitoramento de 
segurança em todos os prédios 
e espaço públicos municipais.

Os outros dois vetos são 
um do vereador Cabo Júlio 
Donizete, que determinava o 
fornecimento de kit maternida-
de para gestantes em situação 
de vulnerabilidade, e o outro 
do vereador Jean Charles que 
cria o Sistema de Atendimen-
to Call Center, nos casos de 
edição e decretos e outras 
normas emergenciais, visando 
esclarecer a população sobre 
dúvidas de interpretação da 
referida norma.

Todos os vetos tiveram 
como argumento do Executivo 
a invasão de poderes. “São 

atividades tipicamente inseri-
das na esfera da Administração 
Pública, isso significa invasão 
da esfera de competências do 
Poder Executivo por ato do Le-
gislativo, configurando-se cla-
ramente a violação do princípio 
da separação de poderes”, diz 
trecho dos documentos dos 
vetos.

Vale ressaltar que os vere-
adores podem rejeitar os vetos 
e, assim, promulgar as leis.

Andressa ZAFALON

Cabo Júlio Donizete Vereador Renato Pupo 

Divulgação
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Carro desgovernado mata criança 
de um ano e deixa pai ferido 

No final da tarde deste 
domingo (27), às 16h50, 
policiais militares foram acio-
nados para atender uma 
ocorrência em uma chácara 
no bairro Estrela do Oriente, 
em Bady Bassitt, onde um 
homem que estava com seu 
filho de um ano e quatro me-
ses foi atropelado. A criança 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu.

O caso aconteceu após 
uma partida de futebol. O mo-
torista acusado pelo atropela-
mento estava manobrando o 
carro ao final do jogo para ir 
embora, quando aconteceu o 
acidente. Ele tem 25 anos e 

é de Mirassol
Para os policiais, o homem 

disse que seu pé enroscou en-
tre o acelerador e o freio fazen-
do com que o veículo ficasse 
em alta rotação e partindo em 
direção ao grupo de pessoas 
que estava jogando bola. Para 
evitar um atropelamento em 
massa ele acabou guinando o 
volante para o lado contrário, 
onde estava a vitima sentada 
no gramado junto com o seu 
filho.

Após o atropelamento o 
carro foi parar apenas no alam-
brado da chácara.

As duas vítimas foram so-
corridas até o Posto de Saúde 
de Bady Bassitt, onde a criança 
não resistiu aos ferimentos e 
faleceu. O pai foi transferido 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

BADY BASSITT

Divulgaçãopara o Hospital de Base de Rio 
Preto com suspeita de fratura 
na perna esquerda e bacia.

O condutor do carro foi 
submetido ao exame do bafô-
metro, com resultado negativo, 
e em seguida levado para a 
delegacia onde ele foi preso 
em flagrante. O condutor é 
boliviano e está no Brasil há 
dois meses.

O DHoje entrou em con-
tato com a assessoria do HB 
que em nota informou “que 
o paciente encontra-se em 
atendimento no hospital. A 
instituição, porém, não tem 
autorização para informar so-
bre o caso”.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES) Tragédia ocorreu enquanto vítimas assistiam partida de futebol no final da tarde de domingo

VICTOR HUGO TEIXEIRA MOUTINHO, 
natural de Belo Horizonte/MG, faleceu 
aos 25 anos de idade. Era casado com 
Alexa Caroline de Assis Lourenço e deixou 
sua fi lha Emanuely. Foi sepultado no dia 
27/06/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Parque Renascer para o cemitério 
Parque Renascer.

EROSINA EGIDIA DA SILVA, natural de 
Jequeri/MG, faleceu aos 61 anos de idade. 
Era divorciada e deixou seus fi lhos Rachel, 
Rodney, Ronny, Renata. Foi sepultada no 
dia 27/06/2021 às 11:00 saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

JOSÈ CARLOS DIAS SOARES, natural 
de Itariri/SP, faleceu aos 54 anos de idade. 
Era casado com Maria José Roque Dias 
Soares e deixou seus fi lhos Gabriel, Rael, 
Rafaela. Foi sepultado no dia 27/06/2021 às 
11:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

DEUSIMAR DA SILVA OLIVEIRA,  natu-
ral de Novo Echú/PE, faleceu aos 90 anos de 
idade. Era viúvo e deixou seus fi lhos Celia, 
Airton, Maria Regina, Adirson. Foi sepultado 
no dia 27/06/2021 às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

WILLIAM HENRIQUE TROMBONI, na-
tural de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 27 anos de idade. Era solteiro e deixou 
sua fi lha Antonella. Foi sepultado no dia 
26/06/2021 às 13:00, saindo seu féretro 
do velório de Engenheiro Schmidt para o 
cemitério de Engenheiro Schmidt.

SEBASTIANA GARDINI DA SILVA, natu-
ral de Monte Alto/SP, faleceu aos 82 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos Pedro, 
Edmilson, Edna Maria, Fabio (falecido). Foi 
sepultada no dia 26/06/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NADIA ABUDI DANIEL, natural de 
Neves Paulista/SP, faleceu aos 81 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos Daniela, 
Henrique. Foi sepultada no dia 26/06/2021 
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Municipal de Mirassol.

MANOEL SIMÂO, natural de Leopoldi-
na/MG, faleceu aos 84 anos de idade. Era 
viúvo e deixou suas fi lhas Cátia, Simara, 
Manoela. Foi sepultado no dia 26/06/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
o São João Batista.

ALZIRA DE GRANDIS, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 92 anos 
de idade. Era viúva e deixou sua fi lha Silvia 
Aparecida. Foi sepultada no dia 26/06/2021 
às 16:30, saindo seu féretro do velório de 
Uchoa para o cemitério Municipal de Uchoa.

  FALECIMENTOS

SÃO DEOCLECIANO
Dupla de moto atropela e 

mata cachorro durante fuga

Na noite deste domingo (27) 
dois homens, um de 28 anos e 
outro de 20 anos, atropelaram 
um cachorro enquanto fugiam 
da Polícia Militar pelo Conjunto 
Habitacional São Deocleciano. O 
animal morreu no local e os dois 
envolvidos foram levados para 
hospitais, devido a ferimentos 
após  colisão.

Policiais militares estavam em 
patrulhamento quando avistaram 
a dupla conduzindo a moto. De-
ram sinal para que o veículo fosse 
estacionado, porém a dupla em-
preendeu fuga até o momento em 
que atropelou um cachorro, que 
fez com os dois  caíssem da moto.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência o 
animal morreu no local enquanto 
o mais jovem quebrou o pé direito 
e o homem na garupa se queixou 
de dores na costela. 

Foi constatado de que o rapaz 
de 20 anos não possui Carteira 
Nacional de Habilitação, ele foi 
socorrido por uma Unidade de 
Resgate até o Hospital de Base, 
enquanto o garupa foi socorrido 
por uma viatura do SAMU até o 
UPA Norte.

Até o momento do registro 
do boletim de ocorrência não foi 
apurado se o animal teria um 
dono, sendo o seu corpo deixado 
aos cuidados de uma moradora 
próxima do local. A moto foi dei-
xada aos cuidados da namorada 
de um dos envolvidos.

O caso foi registrado como 
lesão corporal culposa em direção 
de veículo e dirigir sem habilitação, 
posteriormente foi encaminhado 
para o 3º Distrito Policial. O jornal 
DHoje entrou em contato com as 
instituições que informaram não 
poder fornecer detalhes sobre a 
situação dos pacientes. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

VILA TONINHO

COM CASAL

LOJA INVADIDA

Bandidos invadem casa, agridem casal e roubam R$ 1,3 mil

Policiais militares foram 
acionados na madrugada 
desta segunda-feira (28) 
para atender uma ocorrência 
de roubo em uma residência 
no bairro Vila Toninho. Um 
casal, um homem de 47 
anos e uma mulher de 27 
anos, foi agredido durante 
o crime.

Segundo as informações, 
o casal estava assistindo te-
levisão na sala quando ouviu 
um barulho e em seguida a 
porta da cozinha foi arromba-
da, por onde entraram dois 
homens armados.

O casal foi rendido e leva-
do para cômodos diferentes, 
onde eles foram agredidos 
com coronhadas e em segui-
da questionados onde estava 
o dinheiro.

Assim que a dupla sub-
traiu R$1.300 que estava 
guardado em uma pochete, 
um celular e duas chaves de 
carro, eles fugiram da resi-
dência a pé.

As vítimas foram socor-
ridas por vizinhos e levadas 
até o UPA Vila Toninho com 
ferimentos na cabeça. Para 
os policiais o casal não soube 
informar maiores caracterís-
ticas dos criminosos, apenas 
que eram brancos e um era 
mais alto que o outro. Na 
casa também estavam duas 
crianças que foram entre-
gues a avó materna.

O caso foi registrado 
como roubo e em seguida 
encaminhado para o 7º Dis-
trito Policial que investigará 
o ocorrido. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Dupla invade casa na Vila Toninho, agride casal e rouba 
R$ 1,3 mil

mata cachorro durante fuga

Na noite deste domingo (27) 
dois homens, um de 28 anos e 
outro de 20 anos, atropelaram 
um cachorro enquanto fugiam 
da Polícia Militar pelo Conjunto 
Habitacional São Deocleciano. O 
animal morreu no local e os dois 
envolvidos foram levados para 
hospitais, devido a ferimentos 
após  colisão.

Policiais militares estavam em 
patrulhamento quando avistaram 
a dupla conduzindo a moto. De-
ram sinal para que o veículo fosse 
estacionado, porém a dupla em-
preendeu fuga até o momento em 
que atropelou um cachorro, que 
fez com os dois  caíssem da moto.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência o 
animal morreu no local enquanto 
o mais jovem quebrou o pé direito 
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traiu R$1.300 que estava 
guardado em uma pochete, 
um celular e duas chaves de 
carro, eles fugiram da resi-

As vítimas foram socor-
ridas por vizinhos e levadas 
até o UPA Vila Toninho com 
ferimentos na cabeça. Para 
os policiais o casal não soube 
informar maiores caracterís-
ticas dos criminosos, apenas 
que eram brancos e um era 
mais alto que o outro. Na 
casa também estavam duas 
crianças que foram entre-

O caso foi registrado 
como roubo e em seguida 
encaminhado para o 7º Dis-
trito Policial que investigará 
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PM apreende pistola calibre 
380 escondida em sofá

Na madruga desta segun-
da-feira (28) um homem de 37 
anos e uma mulher de 40 anos 
foram presos pela posse de 
uma arma calibre 380. A pis-
tola estava escondida na casa 
da namorada do envolvido, de 
44 anos, que fica localizada 
na Avenida Domingos Falavina.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
policiais militares estavam em 
patrulhamento quando ob-
servaram o carro do homem 
estacionado em via pública e 
decidiram abordar. Em revista 
pessoal nada de ilícito foi en-
contrado, porém ao questiona-

rem sobre algo ilícito o acusado 
confessou estar guardando 
uma arma em sua casa.

No endereço os policiais 
localizaram a pistola calibre 
380 no sofá da casa, o local 
foi indicado pelo homem. Ele 
foi levado para a Central de 
Flagrantes junto com a arma e 
as munições.

Na central o homem disse 
que a arma era da mulher de 
40 anos e que ele seria pago 
para esconder a pistola, assim 
ele concordou e escondeu o 
objeto na casa de sua namo-
rada sem ela saber. Porém 
quando a segunda envolvida 
foi levada para a central ela 
informou que pagaria a namo-

rada do homem para guardar 
a pistola.

Em pesquisa foi constatado 
que o acusado já possui pas-
sagem pela polícia devido aos 
crimes de roubo, receptação, 
tráfico de drogas e posse de 
arma de fogo. Ele foi preso 
em flagrante. Por não possuir 
passagem policial a proprietá-
ria da arma teve uma fiança 
de R$4 mil, porém pela falta 
de pagamento ela foi mantida 
à disposição da justiça.

O caso foi registrado como 
posse irregular de arma de fogo 
de uso permitido e posterior-
mente encaminhado para a 
Delegacia Seccional. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

O caso foi registrado como posse irregular de arma de 
fogo de uso permitido

Divulgação

Ladrões furtam 
bicicleta avaliada 

em R$ 24 mil

Um homem de 31 anos, 
proprietário de uma bici-
cleteria, procurou a Central 
de Flagrantes na noite do 
último domingo (27) para 
informar que no sábado 
(26) seu estabelecimento, 
localizado no bairro Jardim 
Walkiria, foi invadido e teve 
uma bicicleta avaliada em 
R$24 mil furtada.

Para os policiais a vítima 
informou que tinha acabado 
de chegar de viagem quando 
foi conferir sua loja e per-
cebeu que uma das portas 
laterais estava arrombada, 
assim que entrou no esta-
belecimento ele notou que 
uma bicicleta avaliada em 

aproximadamente R$24 mil, 
um celular e dois notebooks 
foram furtados.

O homem ainda acres-
centou que a loja possui 
sistema de alarme, que 
foi acionado por volta das 
23h40 no sábado, porém a 
Central de Monitoramento 
não o informou sobre o ocor-
rido e ele só ficou sabendo 
do alarme pelo histórico de 
acionamento.

A vítima se comprometeu 
a encaminhar as imagens 
das câmeras de segurança, 
que flagraram o furto, para 
o 5º Distrito Policial que é 
responsável pelo caso.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Ladrões furtam bicicleta avaliada em R$ 24 mil; casos erá investigado pela polícia
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Pessoas que recusarem vacina por 
causa da marca terão de assinar termo

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou que a 
partir desta terça-feira (29) 
as pessoas que se recusa-
rem tomar a vacina contra a 
Covid-19 por conta da marca 
terão que assinar o Termo de 
Recusa e Responsabilidade. 
Esse documento será anexa-
do ao prontuário médico do 
paciente na rede municipal 
de saúde e vai constar que a 
Secretaria ofereceu a vacina 
dentro do calendário, mas se 
recusou a tomar.

Por nota, a Saúde infor-
mou que ainda não há um 
percentual de recusa e que 
os casos verificados até agora 
ocorreram em apenas algu-

mas unidades de vacinação. “A 
partir de agora, com a adoção 
do termo, esses casos serão 
acompanhados estatisticamen-
te”, diz a Saúde.

A gerente de imunização 
Michela Barcelos comentou 
sobre os casos de recusa na 
vacinação. “A Saúde lamenta 
que as pessoas estejam se 
mantendo vulneráveis ao ví-
rus por conta de escolha de 
vacinas. Todas as doses dis-
poníveis são aprovadas pela 
Anvisa e são eficazes contra 
a Covid-19. Esse tipo de ação 
causa atraso na cronograma 
de imunização. Reforçamos 
que as doses que serão apli-
cadas são as que estiverem 
disponíveis”, afirmou.

Nesta segunda-feira (28) 
teve início a imunização em 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

RESPONSABILIDADE

Sérgio SAMPAIO

Pessoas que recusarem vacina por causa da marca terão de assinar termo de responsabilidade

pessoas de 43 anos. Na re-
pescagem no sábado (26) 
foram 1.770 doses aplicadas. 
A Saúde aguarda a chegada 
de novas doses para confir-
mar as próximas etapas. No 
Vacinômetro, Rio Preto conta 
com 286.447 doses aplicadas, 
sendo 211.859 na primeira 
etapa e 74.588 na segunda. 
As doses já disponibilizadas no 
município foram CoronaVac, 
AstraZeneca, Pfeizer e Janssen.

A partir desta terça-feira 
(29), a vacinação contra a 
Covid-19 será centralizada 
nas unidades de saúde e de-
mais equipamentos público, 
enquanto a Swift estará tempo-
rariamente fechada. As doses 
serão aplicadas de acordo com 
o estoque disponível em cada 
unidade.

PROPOSTAS
Requerimento e indicação pedem extensão 

de horários de vacinação em Rio Preto

Os vereadores Odélio Cha-
ves e Robson Ricci protocola-
ram requerimento e indicação 
na Câmara de Rio Preto para 
que os horários da vacinação 
sejam estendidos no município.

Odélio, autor do requeri-
mento, pede que horário dos 

postos de atendimento sejam 
ampliados, haja vista que estes 
locais atendem até às 16h30, 
mas o vereador não determina 
nenhum horário como suges-
tão. Além disso, o vereador 
também pede que o sábado 
seja incluso como dia normal 
de vacinação.

“Fui procurado por pessoas 
que encontram dificuldades 
para deixarem suas atividades 
no emprego ou parar suas 
atividades mais cedo como 
autônomos ou profissionais 
liberais. Aos sábados boa parte 
dos trabalhadores estão de fol-

Andressa ZAFALON 

Sérgio SAMPAIO

ga ou trabalham apenas meio 
expediente”, explica Odélio.

Já o vereador Robson Ricci, 
autor da indicação, pede que os 
horários sejam estendidos até 
às 18h para todas as categorias 
de vacinação.

“Além de o tempo ser pouco 
e muita pessoas não estarem 
conseguindo ir, a gente tem 
também a questão da aglome-
ração: aumentando o horário 
vai diminuir a aglomeração”, 
comenta Ricci.

Ambos os pedidos incluem 
as vacinas contra Covid-19 e 
também da gripe.

Propostas querem mu-
dar e amplair horário de 
vacinação em Rio Preto

NACIONAL RELATÓRIO

Brasil ultrapassa 71 
milhões de vacinados

A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 atingiu 
mais uma marca importan-
te: mais de 71 milhões de 
brasileiros já receberam a 
primeira dose da imunização 
contra a doença. O número 
representa que as vacinas 
covid-19 chegaram a cerca de 
44% da população vacinável, 
isso é, quase 160 milhões de 
brasileiros com mais de 18 
anos no país.

Do total de pessoas que 
receberam a primeira dose, 
36,2% também já receberam 
a segunda dose das vacinas. 
São 25,5 milhões de brasilei-
ros que já completaram a se-
gunda etapa da vacinação. Ao 
todo, o Brasil já aplicou mais 

de 96,7 milhões de doses da 
vacina covid-19.

Pfizer -  O Ministério 
da Saúde recebeu, nesse 
domingo (27), mais um lote 
de vacinas covid-19 fabrica-
das pela Pfizer. A remessa 
desembarca no Aeroporto 
Internacional de Viracopos, 
em Campinas (SP). No total, 
são 936 mil doses, que refor-
çarão o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) no enfren-
tamento à doença.

Com a entrega, o labora-
tório atinge a marca de 2,4 
milhões de imunizantes forne-
cidos ao Brasil em menos de 
uma semana. Na terça-feira, 
foram 529 mil doses entregues 
ao Ministério da Saúde. Outras 
936 mil chegaram na quinta.

Da REDAÇÃO

Brasil ultrapassa a marca de 71 milhões de pessoas 
vacinadas contra a Covid-19

Divulgação

Saúde confirma mais dez 
mortes e 80 casos de Covid

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto confirmou nesta segunda-
-feira (28) mais dez óbitos por 
Covid-19 no município, sendo 
uma na quarta-feira (23), seis 
no domingo (27) e três nesta 
segunda. Desde o início da 
pandemia foram contabilizadas 
2.455 mortes, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%.

Também foram registrados 
mais 80 casos da doença, sen-
do 68 diagnosticados por exame 

PCR, um por TR sorológico e 11 
por TR antígeno. No total são 
86.348 casos. A média móvel 
de casos leves está em 262 ca-
sos por dia e a de casos graves 
em 38. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 51.585 
casos e 1.533 óbitos.

O número de curados che-
gou a 79.328, o equivalente 
a 91,8% dos casos. A cidade 
soma 295.840 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 263.772 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 

18.570 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente a cidade conta 
com 887 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 442 em 
UTI e 445 em enfermaria, sendo 
que 479 são residentes de Rio 
Preto e 408 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 652 internações, com 373 
na UTI e 279 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 88,9%.

Vinicius LIMA 
Divulgação

PANDEMIA

Olímpia vacina 
pessoas de 45 anos 

a partir de hoje

A secretaria de Saúde 
de Olímpia informou que 
abrirá nesta terça-feira 
(29), a vacinação para 
pessoas com 45 anos, 
tendo em vista que o mu-
nicípio irá receber novas 
doses pela manhã, ainda 
sem o tipo de imunizante 
definido.

Com isso, as pessoas 
entre 45 anos e 49 anos, 
que ainda não se imuni-
zaram, podem procurar 
o drive-thru do Recinto e 
no Salão da Fenossa, das 
8h às 16h. Para receber 
a dose, é necessária a 
apresentação dos docu-
mentos pessoais (RG, CPF, 
Cartão Cidadão Olimpiense 
ou comprovante de resi-
dência) e, se possível, a 
ficha cadastral preenchida 
pelo morador (http://bit.ly/
CadastroeAtestadoVacina) 

para agilizar o processo de 
imunização.

Cabe ressaltar que o 
escalonamento por idade 
tem sido adotado, uma vez 
que o Governo do Estado 
não tem enviado doses 
suficientes para vacinar 
todo o público contempla-
do e que, desta forma, a 
Saúde aguarda a chegada 
de mais vacinas para poder 
ampliar a imunização para 
os moradores de 43 e 44 
anos, bem como para os 
demais públicos previstos 
no cronograma de vacina-
ção do Estado.

Da REDAÇÃO

Olímpia começa vacinar 
hoje pessoas a partir 
dos 45 anos

Divulgação

A Saúde aguarda a chegada de mais va-
cinas para poder ampliar a imunização 

para os moradores de 43 e 44 anos

“

”
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Roberto
 Toledo

OS INFELIZES SÃO INGRATOS:- ISSO FAZ PARTE DA INFELICIDADE 
DELES. Sorria, beba muita água e seja feliz!

O EMPRESÁRIO Fernando 
Colla e sua elegante esposa 
Ana Colla participaram do 
luxuoso casamento do Dr. 
Gabriel Delbem Bellon e Karla 
Tomáz Faria, psicóloga, no 
cinematográfico Club Med 
Lake Paradise, em Mogi das 
Cruzes, no último sábado. No 
domingo, o casal rio-pretense 
seguiu para dias de férias em 
seu apartamento no Guarúja.

NESTA TERÇA-FEIRA, 
das 8h às 17h, as escolas 
do Sesi-SP realizarão o Dri-
ve-Thru da Esperança, um 
dia especial da Campanha 
do Agasalho para arrecadar 
roupas de frio, mantas e 
cobertores, que serão dis-
tribuídos para centenas de 
comunidades carentes do 
estado de São Paulo. São 
mais de 500 organizações 
parceiras cadastradas, que 
juntas atendem cerca de 100 
mil pessoas.  

NO MESMO DIA, as es-
colas também receberão as 
doações de alimentos não 
perecíveis, itens como arroz, 
feijão, açúcar, sal, óleo, ma-
carrão, com a continuidade 
da campanha Contra Fome 
na Pandemia, Doe Alimentos.  

GLÓRIA, ALELUIA. As 
vacinas aplicadas pelo Brasil 
seriam sufi cientes para dar 
uma dose a todos os habitan-
tes em 180 dos 195 países 
no mundo. Você sabia disso?

 
GISLAINE FRANZOTTI, 

Prefeita da vizinha cidade de 
Potirendaba, testa positivo 
para Covid-19. Muito cuidado 
pessoal. Use máscara!

FRIGORÍFICO Eldorado. 
Vale à pena conferir as ofer-
tas.  Kit Churrasco, Kit Kids, 
Kit Frios e Kit Mistura com 1kg 
– acém moído, 1kg – paleta 
em cubos, 1kg – coxão mole 
em bife, 1kg – frango à passa-
rinho (temperado), 1kg – fi lé 
de frango em bife, 1kg – coxa 
sobre coxa, 1kg – linguiça 
T.C (fi ninha) e 1kg – bisteca 
suína. Tudo isso por um preço 
bastante econômico (super 
promoção), rua Aparecida 
do Tabuado 2906. Telefone – 
17 – 3236-6795. @frigorifi co.
eldorado.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Fique por Dentro
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  en t i d ade ,  que  su r g i u 
muitos antes de a indústria 
automobilística se instalar no 
Brasil, está sempre inovando 
para atender as necessidades 
do segmento ao longo de sua 
trajetória.

DiáriodoBob
Está coluna é CRINGE? Eis a questão. Como a tradução 

da gíria adaptada do inglês para designar alguém que é visto 
como brega, vergonhoso, ultrapassado e fora de moda, então,  
NÃO! Aqui, o que está na onda tem que ser bom, solidário, 
verdadeiro e, como CRINGE, vem do Inglês e não possui uma 
tradução definitiva em português, vamos então colocá-la no 
saco de lixo para o pessoal da CONSTROESTE Ambiental jogar 
no incinerador de lixo e pronto! Ato de grandeza. Professores, 
coordenadores e colaboradores da START ANGLO se encontram 
mais tarde no Hemocentro de Rio Preto para doar sangue. 
Pelo menos 35 pessoas vão extrair o precioso líquido viscoso e 
vermelho impulsionado pelo coração com o objetivo de cons-
cientizar alunos e familiares não apenas no ato de solidariedade, 
mas um ato de vida e cidadania. Que fique bem claro. Com 
a abertura na Praça Leonardo Gomes, frontal ao Terminal dos 
ônibus circulares, iniciando a fase pós incêndio,o presidente 
da Associação do Shopping Azul, João Willian, em entrevista 
ontem ao Show do Roberto, fez uma avaliação da obra cons-
truída pela prefeitura. Deu nota 7 e deixou claro que faltam 
alguns detalhes para complementar o circuito de venda popular.  
Melhor instalada, com mais espaço para os permissionários 
e para quem freqüenta, o novo ponto comercial da cidade, 
vai permanecer por ali, provavelmente, até o fim do mandato 
deste governo. Tudo que fica bom a tendência e se fixar no 
local provisório. Mas, quem conhece o Edinho sabe que não é.  
Bandeira branca. Embora a família do político e seus advoga-
dos afirmam que o ex-governador Paulo Maluf deve receber o 
indulto humanitário, que é o perdão da pena por doenças graves 
permanentes, os peritos médicos que examinaram o estado de 
saúde do ex-prefeito Paulo Maluf, a caminho dos seus 90 
anos, não necessita de indulto humanitário. Fim da picada. 
O Brasil será apenas o quarto país a ultrapassar a marca de 
100 milhões de doses de vacinas aplicadas na população. 
Os outros são China, EUA e Índia. Marca é marco. Devido à 
alta média diária da vacinação, há grande expectativa de que 
a marca seja atingida antes mesmo do fim do mês. Procon e 
Saturação. Jean Dornelas, levou um tremendo susto no final da 
semana. Como está portador de Covid 19, a “saturação” dele 
foi lá pra baixo e a ordem foi de internação. No mesmo dia a 
respiração dele subiu novamente para 95 e, felizmente, não 
precisou ser internado. Ao Supremo. O Ministro Marco Aurélio 
remarca aposentadoria do STF para 12 de julho. O Decano 
deixaria a Corte em 5 de julho. O adiamento em uma semana 
servirá para diminuir o número de processos ao seu sucessor 
e por “apego ao ofício”. Ponto e basta!

Rancho no Texas
O rio-pretense Paulo Renato Gouveia, 
cowboy e ex-competidor em touro, que já 
faturou vários prêmios, e reside há mais de 
25 anos no Texas, com a esposa Rachel 
Dawn, e os amigos americanos Anissa Mayer 
e o namorado Jason Grimes passaram 15 
dias de férias revendo familiares e amigos 
em Rio Preto. Eles, aproveitaram para curtir 
a festa de aniversário de Claudinha Gouveia, 
e já retornaram para seu Rancho no Texas. 

henriforne@gmail.com

Visitando familiares
Elis Lorecin, filha do empresário Marcelo 
Lorecin e de Gilda Correa, está chegando 
dos Estados Unidos para mini férias em Rio 
Preto, rever a familia e amigos e segue para 
temporada de estudos em Paris, na area 
de saúde pública e relações internacionais! 
Um orgulho desta familia!

SPOTlight

(17) 99181-4336

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)

Colando grau em medicina
O jovem Marco Mesquita Filho, que é filho 
da dra. Dermatologista Claudia Arroyo e o 
pai, cirurgiao Vascular Marcos Mesquita, 
está colando grau em medicina neste fim 
de semana. Segue a tradiçao de médicos 
na familia, neto do grande e inesquecível 
médico da nossa cidade , José Arroyo 
Martins!

C/ Luizinho BUENO 

O arquiteto Fabiano 
Hayasaki e Tania 

retornaram de mini 
temporada de férias no 
luxuoso seis estrelas 
Hotel Fairmont Rio de 

Janeiro, em Copacabana

Giseli Haddad e o fi lho Octávio no 
casamento do Dr. Gabriel Delbem Bellon 

e Karla Tomáz Faria, psicóloga, no 
cinematográfi co Club Med Lake Paradise, 

em Mogi das Cruzes, no último sábado, dia 
26. O Club Med, tem heliporto e campos de 

golfe.  Foto Luizinho Bueno



Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira

29 de junho de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
CONTRATADA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 7732/21
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,  IV do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: A P N INDÚSTRIA E CONFECÇÕES EIRELI
EMPENHO 5507/21
CONTRATADA: MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITA-
LARES LTDA
EMPENHO 10777/21
CONTRATADA: MEMFS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
EMPENHO 10705/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: F A GOMES
EMPENHO 11294/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  V do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: PERSOA LAB PRODUTOS PARA LABORA-
TORIOS EIRELI
EMPENHO 8482/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
disposto na solicitação de orçamento aplicar pena de AD-
VERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência im-
plicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, bem como 
disposto na solicitação de orçamento, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 11318/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
disposto na solicitação de orçamento aplicar pena de AD-
VERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência im-
plicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, bem como 
disposto na solicitação de orçamento, aplico-lhe ao descum-
primento contratual, multa de 30% do valor referente ao atra-

so 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: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 7152/21
Considerando retorno da empresa, bem como entrega total 
do empenho supramencionado, DECIDO: MITIGAR a pena-
lidade anteriormente aplicada de MULTA de 30% do valor, 
referente ao atraso das obrigações contratuais, permanecen-
do a empresa advertida. SMS ALDENIS BORIM.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 85/21
Contratada: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS FARMACEUTICOS LTDA.
Objeto: aquisição de 1.000 frascos (10ml) de Cetamina 
Cloridrato 50 mg/ml injetável que serão utilizadas no enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da disseminação do “CORONAVI-
RUS”, no município. Fund. ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 86/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
Objeto: Aquisição de 6.000 frascos/ampolas (5ml) de Ro-
curônio Brometo, 10mg/ml injetável que serão utilizadas no 
enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da disseminação do “CORO-
NAVIRUS”, no município. Fund. ART. 24, IV DA LF 8666/93. 
SMS.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade nº 05/20 Contrato: INL/0006/2020
Contratada: Med Rio com. e Represent. Ltda
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 02 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Concorrencia nº 13/19 Contrato: COC/0024/19
Contratada: Coplan Construtura Planalto Ltda
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 1,36% do valor atual do contrato su-
pramencionado. SMO. Israel C. Junior
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 30/18– Contrato: PRE/0093/18
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serv. Eireli
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMMAU. Kátia R. P. Casemiro.
EXTRATO 
6º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 30/18– Contrato: PRE/0093/18
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serv. 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. SMMAU. Kátia R. P. Case-
miro.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2021
CONTRATO nº PRE/0083/21
CONTRATADA: JOEL GIBERTONI ME
OBJETO: Instalação e aquisição de sistema modular de 
cobertura com estrutura metálica e lona tensionada para o 
estacionamento do parque tecnológico – Semplan – Orlan-
do José Bolçone- Prazo de vigência: 60 meses. Valor Total: 
R$63.050,00
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa De Licitação Nº 85/21
Contratada: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS FARMACEUTICOS LTDA
Objeto: aquisição de 1.000 frascos (10ml) de Cetamina 
Cloridrato 50 mg/ml injetável -  Empenho nº 12191/2021 – 
R$45.000,00 – Entrega Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa De Licitação Nº 86/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
Objeto: Aquisição de 6.000 frascos/ampolas (5ml) de Rocurô-

nio Brometo, 10mg/ml injetável -  Empenho nº 12093/2021 
– R$195.000,00 – Entrega Imediata. 

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

                                 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
215/2021 – PROCESSO Nº 11.822/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição materiais de lim-
peza e higiene Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 29/06/2021 às 15:00hs 
para continuidade dos trabalhos. Celia Candida Faria - Pre-
goeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
205/2021 – PROCESSO Nº 11.755/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição materiais hos-
pitalares no combate ao Covid 19. Secretaria Municipal de 
Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 30/06/2021 às 10:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fer-
nandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
165/2021 – PROCESSO Nº 11.441/2021
Objeto: contratação de empresa para fornecimento e insta-
lação de aparelhos de ginástica para academias ao ar livre 
(ATI). Secretaria Municipal de Serviços Gerais. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 30/06/2021 às 09:30hs para continuidade dos 
trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
ERRATA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade; Pregão eletrônico 294/2021 Processo: 
12289/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de instalação com fornecimento de materiais de câmeras 
de monitoramento nos prédios da UBSF Vila Mayor e UBSF 
Renascer. Secretaria Municipal de Saúde.
Houve um equívoco na publicação do dia 25/06/2021, consi-
derar conforme segue: Onde se lê: “contratação de empresa 
para prestação de serviços de instalação com fornecimento 
nos prédios da UBSF Vila Mayor e UBSF Renascer. Secre-
taria Municipal de Saúde”. O correto é: “ Contratação de 
empresa para prestação de serviços de instalação com for-
necimento de materiais de câmeras de monitoramento nos 
prédios da UBSF Vila Mayor e UBSF Renascer. Secretaria 
Municipal de Saúde”. Mariana Correa Pedroso Fernandes- 
pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 175/2021 – Processo 
11.560/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de LM, solupan 
e shampoo automotivo para limpeza dos veículos da frota 
municipal. Secretaria Municipal de Administração. Sessão 
pública realizada on line com início dia 18/05/2021, sen-
do adjudicado os itens a empresa declarada vencedora: 
WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP itens 1, 2 e 3 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Adilson Vedroni - Secretário 
Municipal de Administração
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 226/2021 – Processo 
11.878/2021
Objeto: aquisição de notebook e software pacote offi ce. 
Secretaria Municipal de Planejamento. Sessão pública rea-
lizada on line com início dia 15/06/2021, sendo adjudicado 
o item a empresa declarada vencedora: BELA BELI STORE 
LTDA item 1. O item 2 foi fracassado. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Orlando José Bolçone - Secre-
tário Municipal de Planejamento Estratégico Ciência tecnolo-
gia e Inovação
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COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
233/2021 – PROCESSO Nº 11.945/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de conjunto 
escolar padrão FDE em atendimento as unidades escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
30/06/2021 às 15:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
AVISO
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO E REDESIGNAÇÃO DE 
DATA DA SESSÃO
Modalidade; Pregão eletrônico 189/2021 Processo: 
11618/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços para fornecimento de software para gerenciamento de 
processos de licenciamentos de obras, com a inclusão de 
implantação, manutenção, treinamento, infraestrutura em 
nuvem e suporte. Secretaria Municipal de Obras.
IMPUGNANTE: INMOV INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO 
LTDA
Julgo improcedente a impugnação lançada, fi ca redesignada 
a data de processamento da sessão, conforme segue:  en-
caminhamento da proposta comercial: até as 08:30 horas do 
dia 02/07/2021 e abertura das propostas comerciais: a partir 
das 08:32 horas do dia  02 /07/2021. A integra encontra-se 
disponibilizada no linl “Edital completo e anexos” a disposi-
ção de todos os interessados.
AVISO
ESCLARECIMENTO E RETIFICAÇÃO DO EDITAL
Modalidade: Pregão eletrônico 264/2021 Processo: 
12123/2021
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços 
de serviços de limpeza hospitalar e predial, visando a ob-
tenção de adequada condição de salubridade e higiene em 
dependências médico-hospitalares, com a disponibilização 
de mão-de-obra qualifi cada, produtos  saneantes domissa-
nitários, materiais e equipamentos. Secretaria Municipal de 
Saúde.
Informamos que em razão de esclarecimentos feitos ao 
edital, foram retifi cadas as alíneas ”b”, e “c” do  Item 1.4 do 
Capítulo VI , os itens 2.1 e 2.1.1 do capítulo IX e os ane-
xos VII e VIII do edital, para que não se alegue prejuízo na 
elaboração das propostas fi ca redesignada a data para o 
processamento do pregão para o dia 13/07/2021, às 08:30 
hs, no Portal de Compras". Vai a presente retifi cação dis-
ponibilizada no Portal de Compras juntamente com o Edital 
retifi cado a todos os interessados. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes-pregoeira
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 200/2021 Processo: 
11688/2021
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços 
de fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipais e 
interestaduais em âmbito nacional . Secretaria Municipal de 
Assistência Social.
Revogo a presente licitação para melhor readequação das 
especifi cações às necessidades da administração. Helena C 
Rozales da Silva Marangoni- Secretária municipal de Assis-
tência Social

Sindicância Acusatória nº. 002/2021
DECISÃO

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, RODRIGO ILDEBRANDO 
JULIANO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decre-
to n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando o 
apurado na instrução do Sindicância Acusatória nº. 002/2021 
e nos fundamentos constantes no art. 148 do Ato Normativo 
n.º 01/2018 e demais disposições legais correlatas, RESOL-
VE:
Acolher o Relatório Final da Comissão Processante, consi-
derando as razões expostas na citada manifestação jurí-
dica e determinar face ao princípio da proporcionalidade a 
penalidade de SUSPENSÂO de 03 (três) dias nos termos 
do Art. 75 do Ato Normativo n° 001/2018, ao funcionário: 
A. G. N., matricula funcional n.º 1718, pela infringência aos 
deveres do Art. 48, alínea “e” e a prática de irregularidades 
constantes no art. 50, §2º alíneas “d” e “f” do Ato Normativo 
nº 001/2018 c.c. art. 482, alínea “b” da CLT.
Intimem-se os interessados  para ciência desta decisão 
abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis ao funcionário para 
apresentar Recurso Administrativo e  encaminhe-se cópia da 
respectiva decisão ao departamento de recursos humanos 
para ciência e providências necessárias, e por fi m,  restitu-
am-se os autos do processo à Comissão Sindicante para 
seu devido arquivamento. 
Publique-se. 
 Cumpra-se. 
   Arquive-se.
São José do Rio Preto, 28 de Junho de 2021.
________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Diretor Presidente
EMURB

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

PORTARIA N.º 35.337 DE 24 DE JUNHO DE 2021
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ADRIANA RODRI-
GUES CARBELLO, Psicóloga, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, afastamento por 2 (dois) anos, 
sem vencimentos ou remuneração, com prejuízo das demais 
vantagens do cargo, para tratar de interesses particulares, 
conforme o artigo 117 da Lei Complementar n.º 05/90, surtin-
do os efeitos desta a partir de 19 de julho de 2021.
PORTARIA N.º 35.339 DE 28 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, ELLEN CRISTINA ROYO 
para substituir o(a) servidor(a) CRISTIANA DO AMARAL – 
ocupante da função de confi ança gratifi cada – GERENTE 
NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
29/06/2021 a 08/07/2021.
PORTARIA N.º 977 DE 28 DE JUNHO DE 2021
ANULA, a Portaria nº 647 de 20 de março de 2017, em res-
peito a decisão transitada em julgado, lançada no Processo 
nº 1011543-06.2020.8.26.0576 do Anexo do Juizado Espe-
cial da Fazenda Pública, com anulação dos efeitos, conforme 

determinados nos dispositivos da r. decisão.
PORTARIA N.º 35.340 DE 28 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, DEBORA MARIA JUNQUEI-
RA DE CARVALHO para substituir o(a) servidor(a) MIRIAM 
WOWK DOS SANTOS SILVA – ocupante da função de 
confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL IV – FG.101.5, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquan-
to durar seu período de férias, de 12/07/2021 a 21/07/2021.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão su-
perior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em 
conformidade com o disposto no seu Regimento Interno, faz 
saber que na reunião ordinária realizada no dia 25/06/2021, 
foi deliberado (a):
a) pela aprovação das atas nº 273 e 274;
b) pela Eleição dos membros Angelo Bevilacqua Neto, 
Wilclem de Lazari Araujo e Leandro Jamil Morgado para 
as funções de presidente, vice-presidente e secretário do 
colegiado, respectivamente, no período de 01/06/2021 a 
31/05/2022;
c) pela aprovação do plano de ação de capacitação da 
RIOPRETOPREV;
d) pela aprovação das informações sobre os investi-
mentos da entidade no mês de maio de 2021;
e) pelo referendo das decisões do Comitê de Investi-
mentos tomadas nas reuniões ordinárias e extraordinárias 
realizadas no mês de junho de 2021;

São José do Rio Preto, 25 de junho de 2021.
(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
44/2021 – PROCESSO SICOM 3184/2021
Objeto: Aquisição de tubos PVC-Esgoto-100/150mm e peças 
do tipo Selim-Compacto-Esgoto-PVC-150x100mm, para 
utilização em obras de melhoria na rede de esgoto do distrito 
municipal de Talhado.
Fica designado o dia 02.07.2021, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 28.06.2021 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
45/2021 – PROCESSO SICOM 3185/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
760.000 kg de Cloreto Férrico para tratamento de água para 
utilização na Estação de Tratamento de Água – Palácio das 
Águas do SeMAE de São José do Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 23.06.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora NHEEL QUÍMICA LTDA. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
45/2021 – PROCESSO SICOM 3185/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 25.06.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 051 de 25/06/2021 – RESOLVE: Exo-
nerar a pedido, a servidora ISABELLA FERREIRA CAMA-
CHO DA COSTA, matrícula 1036, do cargo de Agente de 
Saneamento, lotada na Gerencia de Operação e Manuten-
ção - Água do SeMAE, criado pela Lei Complementar n° 266 
/ 2008, com alteração dada pela Lei Complementar n° 375 / 
2013, que reestruturou o quadro de pessoal do SeMAE. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
efeitos a partir de 01 de julho de 2021.
S. J. Rio Preto, 28.06.2021 – 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 O INSTITU-
TO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 02 – CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUS-
TRIAL MÓVEL – MUNDIAL BRYSA (PATRIMÔNIOS: 256073 
e 256074) e 03 – NOBREAK – TS SHARA  (PATRIMÔNIOS: 
256462, 256463 e 256464). PARA SEU USO EXCLUSIVO, 
VEDADO A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCA-
ÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRA-
TUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2019 
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:   28 DE JUNHO DE 2021.

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 O INSTITU-
TO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 01 – GELADEIRA COMERCIAL (PATRIMÔ-
NIO: 256546) e 01 – FREEZER VERTICAL (PATRIMÔNIO: 
256547). PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADO A POS-
SIBILIDADE 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° 02/2019 
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:   28 DE JUNHO DE 2021.

 
 
 
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 
RESULTADO FINAL 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto, por meio da Comissão de Avaliação formada por 
Ana Polotto, Fabio Amaral, Jorge Vermelho, Rafael Nogueira Santos e Josy de Sá, divulga ao público 
interessado, a homologação do resultado final do Edital 03/2021-SMC – Comissão de Avaliação e Seleção 
do Prêmio Nelson Seixas 2021: 
Selecionadas(os): 
Adriana Belic  
Juliana Medeiros Pinheiro  
Marcelo dos Santos Matos  
Pablo Simpson Kilzer Amorim  
Santiago Naliato Garcia  
 
Suplentes:  
1º - Vinicius Francisco da Silva  
2º - Reinaldo José Volpato  
3º - Ricardo Alexandre Galhardo  
4º - Rodolfo Eduardo Branco Kfouri  
5ª - Andrea Capelli 
São José do Rio Preto, 28 de junho de 2021. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional n° 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL n° 
27/2021
Com fundamento no parágrafo 6° do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 42.253.079/0001-02
Razão Social: BARGIN GASTRO PUB LTDA
CNPJ: 41.716.516/0001-14
Razão Social: CLINICA E COWORKING BERGAMO LTDA 
CNPJ: 42.286.350/0001-06
Razão Social: AUGUSTO E SANTOS REPRESENTACOES 
LTDA CNPJ: 42.232.833/0001-28
Razão Social: ENTREGA JA APOLO COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 42.088.274/0001-24
Razão Social: JDL LOPES MATERIAIS HOSPITALARES 
CNPJ: 42.239.870/0001-68
Razão Social: FC SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ: 42.004.939/0001-74
Razão Social: EDGAR FREITAS CABELEIREIROS LTDA 
CNPJ: 42.083.978/0001-04
Razão Social: QUELIANE DE MORAES MIGUEL EIRELI 
CNPJ: 42.350.920/0001-80
Razão Social: LB SANCHES PRODUTOS NATURAIS LTDA
CNPJ: 42.361.195/0001-45
Razão Social: MTS COFFEE COMPANY LTDA
Conforme processamento realizado, em 28 de Junho de 
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal 
irregular.
Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da Lei Com-
plementar Nacional n° 123/06 e inciso XXIV do artigo 15 da 
Resolução CGSN n° 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 28 de Junho de 2021.

     Carlos Alberto Paula Alves    Auditor-Fiscal Tributário 
Municipal Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000134696 01049/21
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR DE 

BETÂNIA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2084

2021000142303 01090/21 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2088

2021000142296 01089/21 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2087

2021000099218 00872/21 COMERCIAL EKSA BRAS LTDA ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2086

2020000291126 02650/20 G DOS SANTOS FERNANDES
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2089

2021000132759 00341/21 LUCAS PEIXOTO JANCE ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2083

2021000142218 01088/21
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2085

       São José do Rio Preto, 29 de Junho de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

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

Oficiais do
Registro de Imóveis

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico n° 022/2020 (Processo n° 7612/2020)

(SEGUNDO) 2° T.A.: 020/2021
CONTRATO ORIGINÁRIO N° 001/2021.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
CONTRATADA: MICROCITY COMPUTADORES E SISTE-
MAS LTDA.
OBJETO: O prazo de entrega estabelecido no Contrato n° 
001/2021, T.A. 009/2021 fi ca prorrogado até 30 de julho de 
2021, conforme solicitação feita por ofício pela empresa, em 
virtude do atraso da entrega do equipamento devido à Pan-
demia Covid, sem qualquer alteração do valor inicialmente 
ajustado.  

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de junho de 
2021

São José do Rio Preto/SP, 28 de junho de 2021. Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

ABANDONO DE EMPREGO 

(** NOTIFICAÇÃO **)  

MJ CASTILHO CONSTRUCOES LTDA ME                
R COSTA RICA, 780 - SALA B - JARDIM AMERICA     CEP : 15.055-410  
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP  
C.N.P.J. / C.E.I. : 11.096.032/0001-59  
 
MANOEL FERNANDES GUIMARAES 
RUA IRIRITIBA, 557 - VILA ANCHIETA     CEP : 15.050-330  
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP  
C T P S : 00023767-083/BA  
 
Ilmo Sr(a): MANOEL FERNANDES GUIMARAES  
C T P S : 00023767-083/BA  
 

                             Vimos pela presente,  requerer  seu  comparecimento  na  Empresa acima 
citada no  PRAZO DE 072 (SETENTA E DUAS) HORAS para justificar o motivo pelo qual não vem 
comparecendo ao serviço. sob pena do seu contrato de trabalho ser rescindido por justa 
causa, nos termos do Artigo 482, letra i da CLT.  

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP, 25 de JUNHO de 2021  

MARCIO JOSE CASTILHO 

WVJP Holding S.A. - CNPJ Nº 24.303.425/0001-38- NIRE 35.300.489.357
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária 

Data: 30.04.2021. Horário: 08H30min. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Sala 13, Vila Imperial, CEP 15.015-700, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: A totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Waldemar Verdi Junior - 
Presidente; Giuliano Finimundi Verdi - Secretário. Deliberações: (i) o exame, a discussão e votação das contas 
da administração e das demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 
31/12/2020; e (ii) a aprovação da destinação dos resultados da Companhia, apurados no exercício social findo 
em 31/12/2020. Registro JUCESP: nº 268.533/21-0, em sessão de 09/06/2021.

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR 
– TRT DA 15ª REGIÃO – São José do Rio Preto, SP – 1ª 
Vara.
PROCESSO: 0188700-96.2002.5.15.0017, AUTOR: JAS-
SON CASTRO JUNIOR e outros (190), RÉU: HOSPITAL 
NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA.
DEVENDO NO QUE COUBER SER OBSERVADO O 
PROVIMENTO GP-CR N.º 04/2014 DO EG. TRT DA 15ª 
REGIAO. A Excelentíssima Doutora ANA PAULA SILVA 
CAMPOS MISKULIN - Juíza do Trabalho, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a abertura da realização de 
“ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR” do bem 
penhorado nos autos em epígrafe e discriminado a seguir, 
para tanto nomeia o Corretor, Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, 
CRECI/SP 52891-F, CPF 077.049.438-20, telefone 017 
99619-9362 e 19 98363-2151, e-mail julio@asolucaoimoveis.
com.br, site www.alienacaojudicialdebens.com.br, Av. Miguel 
Damha 1540 – Residencial Gaivota I em São José do Rio 
Preto- SP e Rua Bolívia n.112, bairro Moacyr Arruda, Indaia-
tuba, SP corretor cadastrado junto ao TRT da 15ª Região, 
que deverá observar os seguintes critérios. IDENTIFICA-
ÇÃO: Matrícula do imóvel nº 11933 do 2º CRI de São José 
do Rio Preto - SP. DESCRIÇÃO DO BEM: Uma gleba de 
terra com total de 12.030,00 m² e que na AV 3/11933, consta 
averbação conforme alvará de construção nº 2233, de 28 de 
novembro de 1977, e habite-se nº.403, de 26 de março de 
1980, foi construído um prédio destinado a hospital com área 
construída de 9.295,00 m² e com acréscimos de área não 
averbada na matrícula, perfazendo uma área total de 
11.675,71 m². LOCALIZAÇÃO; Avenida Anísio Haddad, nº 
6.565, São José do Rio Preto/SP, antigo local do Hospital 
Nossa Senhora da Paz. AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 
39.240.000,00 (trinta e nove milhões e duzentos e quarenta 
mil reais), em julho de 2017. PROPOSTA MÍNIMA: R$ 
23.544.000,00 (vinte e três milhões quinhentos e quarenta e 
quatro mil reais). ÔNUS/OBSERVAÇÃO: R.8/11933 Hipoteca 
R.9/11933 Hipoteca R.10/11933 penhora R.11/11933 Penho-
ra R.12/11933 Penhora R.13/11933 Arrolamento do Imóvel, 
R.14/11933 Penhora, R.15/11933 Penhora, R.16/11933 
Penhora que deu origem a esta ALIENAÇÃO processo 

1887/2002 da 1 Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, 
R.17/11933 Penhora, R.18/11933 penhora, R.19/11933 
Penhora, R.20/11933 Penhora, R.21/11933 Penhora, 
R.22/11933 Penhora, R.23/11933 Penhora, R.24/11933 
Penhora, R.25/11933 Penhora, R.26/11933 Penhora, 
R.27/11933 Penhora, R.28/11933 Penhora, R.29/11933 
Penhora, R.30/11933 Penhora, R.31/11933 Penhora, 
Av.33/11933 Indisponibilidade do Bem, R.34/11933 Penhora, 
R.35/11933 Penhora, R.37/11933 Penhora, R.38/11933 
Penhora, R.39/11933 Penhora, R.40/11933 Penhora, 
R.41/11933 Penhora, R.42/11933 Penhora, Av.43/11933 
Indisponibilidade do Bem, Av.46/11933 Indisponibilidade do 
Bem, Av.47/11933 Indisponibilidade do Bem. DA VISITAÇÃO 
DO IMÓVEL: Ficou autorizada pelo despacho da excelentís-
sima Juíza a visitação do imóvel pelos interessados, desde 
que acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele 
indicado, devendo ser apresentada cópia do despacho, 
devidamente assinada, à qual se dá força de MANDADO 
JUDICIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel 
a ser alienado. É vedado aos depositários, criar embaraços 
à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao 
artigo 77, inciso IV, do novo CPC, fi cando desde logo 
autorizado o uso de força policial, caso a providência se 
mostre necessária. PRAZO DA ALIENAÇÃO: Esta alienação, 
por iniciativa particular, perdurará pelo período de 
28/06/2021 a 10/08/2021. RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: de 28/06/2021 a 10/08/2021 até as 18h00; As propos-
tas deverão ser entregues diretamente ao Sr. JÚLIO CÉSAR 
CARDOSO, no período, não haverá encerramento presen-
cial, fi ca autorizada a realização de alienação, na modalida-
de eletrônica e as propostas caso tenha seja juntada ao 
processo pelo corretor Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, ou 
informando caso não tenha proposta. Após, juntada as 
propostas ao processo ato contínuo concluso ao juízo para 
apreciação; Eventuais propostas que forem apresentadas 
diretamente ao processo não serão conhecidas (serão 
desconsideradas). DA COMISSÃO: Acolhida a proposta pelo 
Juízo o proponente (adquirente) deverá pagar ao corretor Sr. 
JÚLIO CÉSAR CARDOSO, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da aliena-
ção; A comissão devida não integra o valor da proposta, e 
não será devolvida ao proponente (adquirente) em nenhuma 
hipótese, salvo se a alienação for desfeita por determinação 
judicial, por razões alheias à vontade do proponente; A 
comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponen-
te no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, após 
a homologação da proposta, através de depósito diretamen-
te em conta bancária indicada pelo corretor devendo apre-
sentar o comprovante ao juízo. Ressalva-se a possibilidade 
de pactuação direta com o corretor, pelo proponente (adqui-
rente), para pagamento em prazo diverso. LOCAIS PARA 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Com agendamento de 
horário na Av. Miguel Damha nº 1540 - em frente ao Cond. 
Residencial Gaivota I, São José do Rio Preto, SP e Rua 
Bolívia nº 112, bairro Moacyr Arruda, Indaiatuba, SP, e-mail 
julio@asolucaoimoveis.com.br, site www.alienacaojudicialde-
bens.com.br. DA PREFERÊNCIA NOS LANCES: Ocorrendo 
propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: 
A) O pagamento à vista. B) A proposta com menor número 
de parcelas. FORMAS DE PAGAMENTO DOS LANCES: 1- 
À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias 
a contar da intimação da homologação da proposta vence-
dora. 2 - A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada e 
o restante em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecuti-
vas, atualizadas monetariamente, pela Tabela Prática de 
Atualização dos Débitos Judiciais, na data do efetivo paga-
mento, sempre por meio de depósito judicial. OBS - Em caso 
de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer 
das parcelas, a multa pela mora será de 20% sobre o valor 
da venda e execução do valor remanescente será dirigida ao 
patrimônio dos adquirentes, com responsabilidade solidária 
de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, dispensando 
qualquer citação para tanto, por se tratar de dívida líquida e 
certa. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que 
não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebi-
das "condicionalmente", fi cando sujeitos a posterior aprecia-
ção do Juiz responsável, desde que não inferiores a 50% da 
avaliação. Propostas abaixo de 50% da avaliação serão 
rejeitadas de plano. FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO: A 
alienação do bem será formalizada por termo nos autos da 
execução, no qual o licitante deverá declarar "estar ciente 
das regras da alienação por iniciativa particular, principal-
mente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais 
que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assu-
midas; e declarar também a total veracidade das informa-
ções prestadas.”. * Será expedida carta de alienação do 
imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º do art. 
880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, o imóvel fi cará 
gravado com hipoteca, nos termos do artigo 895, §1º do 
CPC. CONDIÇÕES GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão 
os exequentes também ADJUDICAR ou ARREMATAR os 
bens, em igualdade de condições com outros interessados, 
prevalecendo o maior lance, nos termos do art. 892, pará-
grafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os 
pedidos de arrematação e adjudicação serão apreciados 
pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura do auto. 
Os referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de 
fraude ou lance vil, este avaliado pelo Juiz (a) no momento 
oportuno, considerando as condições e peculiaridades dos 
bens alienados. * A partir da publicação do Edital, na hipóte-
se de adjudicação/arrematação do(s) bem(s) pelo exequen-
te, este fi cará responsável pela integralidade da comissão 
do Sr. Júlio César Cardoso. DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO 
- Se o (a) executado (a) pagar a dívida antes de adjudicado 
ou alienado o bem, na forma do artigo 826, do Novo Código 
de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora 
designadas para a abertura dos envelopes, a guia compro-
batória do referido pagamento, acompanhada de petição 
fazendo menção expressa quanto à remição da execução. 
Neste caso, deverá o (a) executado (a) pagar a importância 
atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advoca-
tícios, além da comissão do Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO. 
DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD COR-
PUS" e no estado em que se encontra. A descrição detalha-
da e as fotos do imóvel a ser apregoado estão disponíveis 
no site www.alienacaojudicialdebens.com.br (as fotos 
disponíveis no referido site são meramente ilustrativo-exem-
plifi cativas). DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessa-
dos examinar o imóvel a ser apregoado, podendo valer-se 
de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura 
Municipal. ÔNUS: Aos interessados em arrematar o bem 
imóvel, fi ca esclarecido que os créditos relativos a impostos, 
cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
29 de junho de 2021

serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e 
multas, não serão de responsabilidade do adquirente, já que 
a arrematação de bem através de alienação judicial, é 
considerada como aquisição originária, inexistindo relação 
jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem 
(aplicação do artigo 130, parágrafo único, do CTN). Caberá à 
parte arrematante indicar nos autos referidos débitos, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da carta de alienação a fi m 
de que seja retido de eventual valor remanescente da 
execução e paga a dívida, observada a gradação legal ou, 
inexistindo valores, seja expedido ofício ao órgão público 
competente a fi m de promover a cobrança e/ou inscrever a 
dívida em dívida ativa, em responsabilidade do anterior(es) 
proprietário(s). IMPORTANTE: a) Publicação deste edital 
suprirá eventual insucesso das notifi cações/intimações 
pessoal dos respectivos patronos, executados, coproprietá-
rios, cônjuges e credores com penhora anterior.  b) Qualquer 
inconsistência das informações poderá ser sanada até a 
assinatura do auto. Reservamo-nos o direito à correção de 
possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das 
informações apresentadas até a assinatura do auto. São 
José do Rio Preto, 26 de junho 2021.

JÚLIO CÉSAR CARDOSO
CRECI S/P 52891-F

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

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 exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:

EDUARDO ALVES DE LIMA e LAíS REGINA HENRIQUE 
LUCIANELLI. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, 
divorciado, nascido em Maringá, PR, no dia 26 de março de 
1978, fi lho de MAURO ALVES DE LIMA e de IRMA BER-
TELLI DE LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, encarre-
gada de recursos humanos, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 16 de janeiro de 1992, fi lha de 
LUIZ CARLOS LUCIANELLI e de OSMARINA HENRIQUE 
LUCIANELLI. 

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, 14 de junho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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:

EVANDRO DE CASTRO PILÔNI e GISLAINE APARECIDA 
MIGUEL BRAGA. Ele, de nacionalidade brasileira, empre-
sário, divorciado, nascido em Nova Granada, SP, no dia 05 
de janeiro de 1969, fi lho de ALTINO PILONI e de EVANIR 
DE CASTRO PILONI. Ela, de nacionalidade brasileira, em-
presária, divorciada, nascida em Catanduva, SP, no dia 03 
de agosto de 1976, fi lha de WILTON ROCHA BRAGA e de 
MARIA APARECIDA MIGUEL BRAGA. 

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, 28 de junho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. UBIRAY FLORES DA CUNHA e INGRID ALVES 
CASSIANO NOGUEIRA, sendo ELE fi lho de FERNANDO 
DANIEL FLORES DA CUNHA e de REGINA ROZIMAR MAR-
GONI e ELA fi lha de DURVAL CASSIANO NOGUEIRA e de 
MARLI ALVES MESSIAS;

2. CARLOS ALBERTO VITALINO e GIOVANA APA-
RECIDA FERREIRA, sendo ELE fi lho de JOAQUIM PE-
REIRA VITALINO e de MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA e 
ELA fi lha de ANTONIO CARLOS FERREIRA e de RITA DE 
CÁSSIA PEREIRA FERREIRA;

3. ÉRIK FERNANDO DE ASSIS e MARIO CASSARE, 
sendo ÉRIK fi lho de NELSON JOSÉ DE ASSIS e de CLE-
ONICE TRIDICO DE ASSIS e MARIO fi lho de APARECIDO 
CASSARE e de EUNICE ELIOTERIO DO NASCIMENTO;

4. KELVYN ABELLI CAMPOS FREIRE e SIDIELEN 
BATISTA BERNARDES, sendo ELE fi lho de JARBAS DE 
CAMPO FREIRE JUNIOR e de KARINA CARDENAS ABELLI 
FREIRE e ELA fi lha de ULISSES CECILIO BERNADES e de 
CLEONICE BATISTA BERNARDES; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 26/06/2021.
 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. DHEREK HENRIQUE DE SOUZA E SILVA e ESTER 
SOUZA PRADO DELFINO, sendo ELE fi lho de ANTONIO 
ROCHA DA SILVA FILHO e de MARLI REGINA JANUÁRIO 
DE SOUZA E SILVA e ELA fi lha de RENILDO PRADO DEL-
FINO e de LUCIANE DA SILVA SOUZA DELFINO;

2. JÚLIO CESAR DE SOUZA e JULIANA ALVES 
DIAS, sendo ELE fi lho de VANDERLEI JOSÉ DE SOUZA e 
de JUDITH GOUVÊA DE BARROS SOUZA e ELA fi lha de 
VALTER FRANCISCO DIAS e de JAQUELINE ALVES DA 
SILVA DIAS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 28/06/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: J C FACUNDO ASSESSORIA
CNPJ sob nº 20.425.982/0001-70
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reali-
zação de auditoria na Sindicância 002/2019.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá a vigência de 12 meses, 
até o dia 22/06/2022.
VALOR GLOBAL: R$17.000,00 (dezessete mil reais).
Monte Aprazível, 22 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2021
CHAMADA PPÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: JOSÉ LUIZ CREMASCO E OUTROS
CNPJ nº 09.038.161/0002-20
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar, para o atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, neste 
Município de Monte Aprazível/SP,  o item 4 (Banana Nanica 
– 4.850 kg).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31/12/2021 ou na 
entrega total dos produtos.
VALOR GLOBAL: R$19.892,00 (dezenove mil, oitocentos e 
noventa e dois reais).
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CHAMADA PPÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: SERGIO MEDEIRO DA SILVA
CPF nº 114.869.258-47
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar, para o atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, neste 
Município de Monte Aprazível/SP,  o item 06 (Batata Ingle-
sa – 4.000 kg) VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 
31/12/2021 ou na entrega total dos produtos.
VALOR GLOBAL: R$19.120,00 (dezenove mil, cento e vinte 
reais).
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2021
CHAMADA PPÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ROBERTO CARLOS CREMASCO
CPF nº 173.633.748-30
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar, para o atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, neste 
Município de Monte Aprazível/SP,  o item 15 (Maça – 2.475 
kg) 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31/12/2021 ou na 
entrega total dos produtos.

VALOR GLOBAL: R$19.750,50 (dezenove mil, setecentos e 
cinquenta reais e cinquenta centavos).
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2021
CHAMADA PPÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA
CPF nº 202.699.888-40
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar, para o atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, neste 
Município de Monte Aprazível/SP, o  item 25 (Tomate – 1.000 
kg) 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31/12/2021 ou na 
entrega total dos produtos.
VALOR GLOBAL R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 013/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 013/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de preços para recolhimento, trituração e 
destinação fi nal de resíduos vegetais e poda de árvores no 
perímetro urbano do município de Bady Bassit - SP. A Prefei-
tura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interes-
sados a reabertura do Pregão Presencial 013/2021 desig-
nando a sessão para recebimento e abertura dos envelopes 
referente ao processo em epígrafe foi remarcada para as 
09h00 do dia 02/07/2021, na sede da Biblioteca Municipal, 
na Rua Camilo de Moraes, 58. O Edital não foi alterado, per-
manecendo as exigências já divulgadas, sem a necessidade 
de recontagem de prazos conforme §4º do art. 21 da Lei 
Federal 8.666/93. Informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 28 de junho de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal


