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Prefeitura faz edital 
para escolha de 
organização que 
vair gerir hospital

Unesp divulga 
datas e prazos 
de inscrição do 
vestibular 2022

Professora rio-pretense coordena estudo de 
saneamento para futura exploração de Marte

Pág. A3

Contrato da 
Covaxin teve 

prevaricação, diz 
senadora

HB cria canal para paciente 
de quimioterapia tirar dúvidas

Pág. A8

O Hospital de Base e o HB 
Onco lançaram nesta semana 
um canal de comunicação 
exclusivo para tirar dúvidas de 
pacientes em tratamento qui-
mioterápico pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), convênio e 
privado no complexo. O projeto, 

intitulado como “Alô Enfermeiro” 
conta com uma equipe de quatro 
enfermeiras para responder as 
dúvidas e um médico de plantão 
para o caso de alguma questão 
mais especifica. O telefone para 
realizar o contato é (17) 3201-
5086.    Pág.A5
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A professora e engenheira rio-pretense Elia-
ni Marques coordena a Missão 73 do Habitat 
Marte. A tarefa confiada a ela e seu grupo de 
pesquisadores é encontrar e propor soluções 
para montar uma Estação de Saneamento 

Básico que dê suporte à vida e permita a 
instalação da primeira estação espacial e, 
posteriormente, uma colônia humana no 
planeta vermelho quando a Nasa enviar 
missões tripuladas para lá.    Págs.A6e7

Vereadores 
barram sabatina 

semestral de 
secretários

A Proposta de Emen-
da à Lei Orgânica, de au-
toria do vereador Renato 
Pupo, que previa o com-
parecimento obrigatório 
de todos os secretários 
do Executivo a cada seis 
meses para prestarem 
contas das suas respec-
tivas pastas foi rejeitada 
pela maioria dos verea-
dores na sessão desta 
terça-feira (6).   Pág.A3

Sessão tem 
protesto de 

donos de bares 
nas galerias
A 24ª sessão ordinária, 

que aconteceu nesta ter-
ça-feira (6,) foi marcada 
por muita discussão, exal-
tação e protestos. Cerca 
de 30 proprietários de 
bares e restaurantes es-
tiveram presentes no ple-
nário e um representante 
da categoria, Alexandre 
Zanin, usou a tribuna para 
discursar sobre a situa-
ção atual.      Pág.A3

Exportações crescem 50% em junho
EMPRESAS DE RIO PRETO

São José do Rio Preto regis-
trou um novo aumento nas ex-
portações no mês de junho. O 
município contabilizou US$ 3,3 
milhões em vendas para o ex-
terior, alta de 50% em relação 
a maio. No total acumulado do 
ano, a cidade chegou a US$ 
12,3 milhões em exportações.
“É um resultado excelen-
te e acredito que Rio Preto 
consiga superar os índices 
de 2020”, diz Paulo Narcizo 
Rodrigues, despachante adu-
aneiro.                    Pág.A2                  

LUZ DO SOL
Obra de novo 

almoxarifado do 
Semae, com 

investimento de 
R$ 5,3 milhões, 
tem estudo para 

instalação de 
energia solar 

para consumo 
próprio. Técni-

cos já apresen-
taram projeto 

Pág.A2

20 pessoas já assinaram termo de recusa da vacina
Pág. A2

Edital é publicado hoje e traz 
regulamentação para organiza-
ções que pretendem concorrer 
para gerir o novo hospital mu-
nicipal da zona norte.   Pág.A5

Casal é 
esfaqueado ao 
sair de igreja 
em Rio Preto
O casal - pai estava com filho 

de cinco meses no colo - foi sur-
preendido pelo ex-companheiro 
da mulher quando saía da igreja. 
Vítimas estão  internadas. Pág.A4

A Prefeitura de Mirassol 
em parceria com o Senai ofe-
rece de forma gratuita quatro 
cursos profissionalizantes: 
Soldador - Arco Elétrico MAG, 
com início em 17 de julho; 
Costureiro Sob Medida, com 
início em 19 de julho; Opera-
dor de Máquinas de Usinagem 
Convencionais, com início em 
2 de agosto e Eletricista Ins-
talador Residencial, com início 
em 2 de agosto.        Pág.A8

A professora 
e engenheira 
rio-pretense 
Eliani Mar-
ques que 
coordena 
estudo para 
criação de 
uma estação 
de saneamen-
to em Marte

ARMA
 PM apreen-
deu cocaína, 
arma e mu-
nições com 

jovem acusa-
do de tráfico 

de drogas 
durante pa-

trulhamento. 
Pág.A4

Mirassol 
oferece cursos 

profissionalizantes 
gratuitos
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PODER LOCAL
Atualmente a desigualdade na 

pandemia foi aprofundada.
De saída ressaltamos que o 

processo se deslocou no sistema 
capitalista, pois se Marx reclama-
va da ‘mais valia’ hoje o sistema 
financeiro não gera outros inves-
timentos, muito menos empregos 
e assim a paralisia é geral; o 
capitalismo se deslocou da área 
industrial para a área financeira, 
agravado atualmente pela desa-
gregação política que em nada 
contribui para o desenvolvimento 
econômico.

A atual situação do capita-
lismo faz drenagem de riquezas 
aos mais ricos (a esse capitalismo podemos denomin-a-lo ‘neo 
feudalismo’), através de um ‘novo sistema’ (a era do ‘capital 
improdutivo’).

Constatada assim a desagregação política nacional e também 
mundial não há como não invocar urgentemente a necessidade 
de ‘mudanças nas regras do jogo’ ou ‘uma nova visão do mundo’.

Na pandemia houve no mundo um mosaico de diversas formas 
de atuação Estado: na Inglaterra bancou o Estado a folha de paga-
mentos; nos EEUU foi concedida Bolsa aos americanos e no Brasil 
a atuação do governo brasileiro foi pífia, para não dizer sórdida.

A economia decorre, pois de um jogo, de um pacto, é es-
sencialmente política e não de decorre de um mecanismo físico.

Os editorais do Financial Times hoje falam de Renda Básica da 
cidadania e Imposto sobre Fortunas, o que revela a mudança de 
paradigma. Nesse compasso a ignorância e o retrocesso devem 
ser abolidos.

A economia parece funcionar melhor onde ela é descentrali-
zada, permitindo que os municípios (poder local) se desenvolvam, 
liberando o governo central para fazer políticas públicas de caráter 
geral ou nacional.

Na Alemanha, por exemplo, chega-se a colocar dinheiro em 
caixas de popanças locais e o dinheiro é repassado para as cida-
des (40 por cento) e no Brasil (15 por cento) o que representa 
pouco valor.

Para mim se os municípios não funcionarem o Brasil não 
funciona.

No Brasil atualmente a questão da economia é drástica, pois 
temos 212 milhões de brasileiros, com 148 milhões em condições 
de trabalho (16 a 64 anos) e temos só 33 milhões de empregos 
provados formais.

No mundo hoje se discute a possibilidade de um imposto de 
15 por cento para as grandes empresas, independente da locali-
dade. Esse assunto recentemente é tratado no G7, o que revela 
notícias alvissareiras.

Um Imposto Global é necessário, pois as empresas escapam 
e mudam de sede fiscal (geralmente paraísos fiscais), causando 
grande prejuízo a humanidade.

Na história da humanidade houve um constante processo de 
apropriação. No feudalismo os senhores apropriavam-se dos ser-
vos. No capitalismo industrial apropriavam-se da ‘mais valia’. Hoje 
o ‘novo capitalismo financeiro’ continua com o mesmo processo 
de apropriação, sem desenvolver e sem investir, paralisando a 
economia.

Por isso é urgente um novo modelo econômico e o poder local 
poderá ser um caminho.

Gilberto Antonio Luiz, 58, advogado, escritor,  professor 
universitário UNIFUNEC Santa Fé do Sul, procurador jurídico 
da Prefeitura Municipal de Três Fronteiras.

ARTIGO Exportação cresce 50% em 
junho e bate US$ 3,3 mi

Rio Preto registrou um novo 
aumento nas exportações nes-
te mês de junho. O município 
contabilizou US$ 3,3 milhões 
em vendas para o exterior, um 
aumento de 50% em relação a 
maio. No total acumulado do 
ano, a cidade chegou a US$ 
12,3 milhões em exportações.

“É um resultado excelente e 
acredito que Rio Preto consiga 
superar os índices de 2020, 
quando teve US$ 27,2 milhões 
em exportações e US$ 88,3 mi 
em importações. O segundo 
semestre costuma ser mais mo-
vimentado, principalmente nos 
meses que antecedem o Natal, 
embora eu acho que o número 
de importações nesse período 
deve sofrer uma redução por 
conta do dólar”, comentou 
Paulo Narcizo Rodrigues, despa-
chante aduaneiro e especialista 
em comércio exterior.

Os principais produtos ex-
portados são preparações capi-
lares (22%), artigos e aparelhos 
ortopédicos (13%), miudezas 
comestíveis de animais bovinos 

(11%) e plantas vivas (9,9%). 
Os principais compradores de 
Rio Preto são os Estados Unidos 
(29%), Chile (8,9%), Bélgica 
(6,1%) e Mianmar (6,1%).

Com relação às importa-
ções, a cidade registrou US$ 
10,2 milhões em compras, 
totalizando US$ 65,1 milhões 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

COMÉRCIO EXTERIOR

Divulgação

neste primeiro semestre. O sal-
do na balança comercial é ne-
gativo, com um déficit de US$ 
52,8 milhões. Os principais 
produtos importados são peixes 
frescos ou refrigerados (36%) 
e diodos, transistores e dispo-
sitivos (22%). Os países que 
mais vendem para Rio Preto 

são China (40%), Chile (38%) 
e Estados Unidos (8,9%).

Em âmbito nacional, o Bra-
sil bateu recorde. Em junho, 
o saldo da balança comercial 
foi de US$ 10 bilhões, sendo 
o maior para um único mês 
desde o início da série histórica 
em 1989.

CONSUMO INTERNO

Semae estuda instalar energia solar 
em nova obra do almoxarifado

Técnicos do Semae – Ser-
viço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto de Rio Preto 
- elaboram um projeto-piloto 
para produção de energia 
fotovoltaica, ou seja, energia 
elétrica produzida a partir de 
luz solar.

O projeto prevê levanta-
mento de custos e a insta-
lação de placas solares, que 
fazem a captação da luz e uti-
lizam o calor dos raios solares 
para geração de eletricidade, 
no telhado do almoxarifado da 
autarquia que está passando 
por reforma e ampliação.

“O Semae esclarece que o 
foco da sua atuação não é a 
produção de energia elétrica. 
Os investimentos da autarquia 

são voltados para a produção 
e distribuição de água potável, 
captação afastamento e trata-
mento de esgoto. Investir em 
produção própria de energia 
elétrica tem um custo alto, 
que muitas vezes inviabiliza a 
iniciativa”, ressalta a assesso-
ria da autarquia.

A energia elétrica é um dos 
insumos mais dispendiosos 
do Semae. Mensalmente, 
são gastos em média R$ 1,6 
milhão. “A energia elétrica é 
utilizada, por exemplo, nos 
motores e bombas dos poços 
dos Aquíferos Bauru e Guarani, 
responsáveis por 80% da pro-
dução de água de Rio Preto”, 
complementa.

O vereador e presidente da 
Câmara, Pedro Roberto, pro-
tocolou nesta segunda-feira 

(5) um requerimento pedindo 
que o Executivo forneça to-
das as informações sobre tal 
projeto da autarquia, visando 
contribuir na redução do valor 
gasto com energia limpa que 
produz ganhos ambientais 
importantes.

“Tenho sido procurado por 
representantes da sociedade 
civil e organizada que ques-
tionam sobre o uso de energia 
solar no município e, consi-
derando que o SEMAE possui 
espaços que para adaptação 
dos painéis solares que vão 
contribuir com a redução de 
energia, requeiro informa-
ções”, escreveu Pedro em seu 
requerimento.

Ampliação -  No dia 
8 de junho o prefeito Edinho 

Araújo e o superintendente 
do Semae, Nicanor Batista 
Jr., assinaram a ordem de 
Serviço para o início das 
obras de ampliação do al-
moxarifado da autarquia, 
localizado ao lado da ETE 
– Estação de Tratamento de 
Esgoto. A obra será realizada 
pela empresa Constroeste e 
terá um investimento de R$ 
5,2 milhões.

A ampliação terá 3,3 mil 
metros quadrados de cons-
trução e irá aumentar o atual 
espaço de armazenamento 
que é 2,3 mil metros qua-
drados. Depois de concluída 
a ampliação, o almoxarifado 
terá 5,6 mil metros quadra-
dos. A estrutura do telhado 
será adaptada para receber 
e sustentar as placas solares.

Andressa ZAFALON 

INSS Cidade tem 12 mil idosos com 80 anos 
que podem pedir prova de vida em casa

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) publicou 
portaria, no Diário Oficial da 
União nesta segunda-feira 
(5), prevendo a possibilidade 
de seus beneficiários com 
dificuldades de locomoção 
solicitarem a realização de 
prova de vida em casa, me-
diante visita de representante 
do instituto. Idosos acima de 
80 anos também poderão 
solicitar o serviço por meio de 
um requerimento.

Segundo os dados do 
INSS, Rio Preto conta com 
12.026 beneficiários com 
mais de 80 anos. “É impor-
tante destacar que isso não 
significa que essas pessoas 
estão com a prova de vida 
vencida. A prova de vida nunca 
esteve suspensa. O que ficou 
suspenso de março de 2020 
a maio de 2021 foi o bloqueio 
de benefícios por falta de pro-
va de vida. O procedimento 
pôde ser feito ao longo de todo 

esse período”, diz a nota do 
instituto.

As pessoas que se encon-
tram acamadas, hospitaliza-
das ou que sejam maiores de 
80 anos com dificuldade de 
locomoção podem solicitar 
prova de vida domiciliar. O 
pedido de agendamento deve 
ser feito pelo telefone 135 ou 
pelo aplicativo “Meu INSS”.

A pessoa que fizer o agen-
damento deve acompanhar o 
andamento do pedido pelos 
canais remotos (Meu INSS 
ou 135) e ficar atento para 
entregar, via Meu INSS, a 
documentação solicitada. A 
falta da documentação correta 
e completa pode inviabilizar a 
prestação deste serviço.

A portaria esclarece que 
um atestado médico ou decla-
ração emitida pelo profissional 
competente deverá ser apre-
sentado, nos mesmos moldes 
dos documentos exigidos 
para inclusão de procuração 
para fins de recebimento de 
benefício”.

Nos casos de requerimento 
feito por meio do Meu INSS, é 
obrigatório que seja anexada 
a comprovação documental 
da dificuldade de locomoção, 
“sendo dispensada a apre-
sentação de documentação 
original na solicitação”.

Nos casos em que o reque-
rimento é feito pela Central 
135, a própria central fará 
o cadastramento da tarefa. 
Também agendará o cum-
primento de exigência para 
apresentação da documen-
tação comprobatória, “de 
forma que o requerente seja 
cientificado de imediato da 
data para comparecimento ou 
da possibilidade de anexação 
pelo Meu INSS”.

Beneficiários com dificul-
dade de locomoção deverão 
selecionar o serviço “Solicitar 
Prova de Vida - Dificuldade de 
locomoção”, do tipo tarefa, 
modalidade atendimento a 
distância, código 4972, sigla 
PVIDADIFLO, cujo cumprimen-
to deve ser feito de forma 

emergencial e prioritária.
Beneficiários com idade 

acima de 80 anos podem 
solicitar o atendimento por 
meio da tarefa “Solicitar 
Prova de Vida - Maior de 80 
anos” - código 4952, sigla 
PVIDAIDOSO, cujo cumpri-
mento deve ser realizado de 
forma emergencial e prioritá-
ria. (Com informações da 
Agência Brasil)

Da REDAÇÃO
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Portaria esclarece 
que um atestado 

médico ou 
declaração deverá 

ser apresentado, nos 
mesmos moldes dos 
documentos exigidos 

“

”
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CÂMARA
Sessão tem protesto de donos de 

bares contra lockdown noturno

A 24ª sessão ordinária, que 
aconteceu nesta terça-feira 
(6,) foi marcada por muita dis-
cussão, exaltação e protestos. 
Cerca de 30 proprietários de 
bares e restaurantes estiveram 
presentes no plenário e um 
representante da categoria, 
Alexandre Zanin, usou a tribuna 
para discursar sobre a situação 
atual.

Alexandre criticou o Executi-
vo e o Legislativo pelas medidas 
tomadas em relação ao enfren-
tamento da pandemia. No caso 
do Executivo, Alexandre disse 
que o secretário de saúde, Al-
dênis Borim, não está tomando 
as medidas corretas.

“A população está sendo 
enganada durante toda a pan-
demia, somos a cidade com 
maior número de mortes por 
Covid a cada 100 mil habi-
tantes. Como que o secretário 
pode estar tomando medidas 
corretas?”, questiona Alexan-
dre.

Segundo o representante e 
todos os outros manifestantes, 
o lockdown só é válido se for 
para fechar tudo. “Ou é lock-
down e fecha tudo ou não é 
lockdown. Cidades até 20 vezes 
maior que a nossa conseguiram 
administrar a pandemia e aqui 

não”, complementa Alexandre.
Em relação ao Legislativo, 

os manifestantes não ficaram 
satisfeitos com a rejeição de um 
requerimento para convidar o 
Prefeito Edinho Araújo para dar 
explicações sobre o lockdown 
na Câmara. “Vocês (vereado-
res) são coniventes a partir do 
momento que não questionam, 
quem não questiona é cúm-
plice. Uma Câmara que não 
traz um secretário de saúde ou 
um Prefeito para se explicar, 
é cúmplice de mais de 2.500 
mortes por Covid”, ressaltou 
o representante durante o uso 
da tribuna.

Alexandre ainda atribui a 
queda do número de casos da 
doença, não só em Rio Preto, 
como no país todo, à vacinação 
e não ao lockdown. “Os núme-
ros de casos estão em queda 
em Rio Preto, mas não é por 

Andressa ZAFALON

RICCI

Câmara rejeita criar sabatina 
obrigatória de secretários

A Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica, de autoria do verea-
dor Renato Pupo, que previa 
o comparecimento obrigatório 
de todos os secretários do Exe-
cutivo a cada seis meses para 
prestarem contas das suas 
respectivas pastas foi rejeitada 
pela maioria dos vereadores na 
sessão desta terça-feira (6).

O documento tinha parecer 
favorável do departamento ju-
rídico quanto à legalidade e à 
constitucionalidade e determi-
nava que independentemente 
de aprovação de requerimento 
de convocação, os secretários 
compareceriam, no mínimo 
uma vez a cada 180 dias, em 
sessão plenária, mediante 
prévio agendamento com a 
presidência da Câmara, para 
responder questionamentos 
previamente formulados e pro-
tocolados até 24 horas antes 
da sessão.

Outros projetos 
-  Com emenda e em regime 
de urgência, o Projeto de Re-
solução (PR) da Mesa Diretora, 
que altera o regimento interno, 
foi aprovado e a nova resolução 
passa a dispor da declaração 
de voto favorável ou contrário 

pelo vereador na votação de 
projetos e propostas de emenda 
à Lei Orgânica do Município, 
sendo que antes tal prerrogati-
va só era permitida para votos 
contrários.

Aprovado em segunda dis-
cussão o PLC que determina 
o teto máximo da aposenta-
doria e pensão de servidores 
municipais e o PL, ambos do 
Executivo, que dá abertura de 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

MAIORIA CONTRA

Vereador vai a São Paulo receber honraria

Crédito Adicional Especial ao 
Orçamento Fiscal do Semae.

O PL do vereador Paulo Pau-
lera, também aprovado em se-
gunda discussão, altera o artigo 
4° da  Lei nº 9563 que passa a 
ficar facultativo ao  proprietário 
da empresa de transporte esco-
lar, com no mínimo quatro anos 
de efetivo exercício na atividade 
e legalmente regularizado, a 
indicação, através de requeri-

Sessão da Câmara ontem; maioria rejeitou criar sabatina obrigatória para secretários 
municipais a cada seis meses

mento, de pessoa interessada 
para transferência da permissão 
que lhe foi concedida, mediante 
o recolhimento aos cofres pú-
blicos de taxa de transferência.

A sessão ainda teve vários 
projetos com pedido de vistas 
e adiados. Um projeto foi preju-
dicado, ou seja, não foi votado, 
por estar sem a presença da 
autora Karina Caroline que está 
viajando para São Paulo.

Divulgação

Divulgação

Balaio de gatos
Com base no depoimento da servidora Regina Célia Silva 

Oliveira (foto), ontem, à CPI da Covid, o contrato suspenso 
pelo Ministério da Saúde, que visava comprar a vacina indiana 
Covaxin, pode ser comparado a um ‘balaio de gatos’. A fiscal 
responsável pelo contrato tentou atenuar irregularidades detec-
tadas pela comissão, entretanto, não convenceu aos senadores, 
porque foi leniente e liberou a importação. Simone Tebet (MDB-
-MS) cravou que o contrato intermediado pela empresa Precisa 
era fraudulento e estava direcionado. A senadora até profetizou 
que o imunizante nunca ia chegar no braço do brasileiro. “Houve 
prevaricação, só resta saber de quem”, acusou. Estava previsto 
a aquisição de quatro milhões de doses a US$ 15 cada, 1000% 
a mais que o valor inicial, US$ 1,34. O preço total do contrato 
era de R$ 1,5 bilhão. Antes teria de fazer um adiantamento 
de US$ 45 milhões, que segundo Simone, seria propina a ser 
depositada em paraíso fiscal. O contrato foi suspenso após de-
núncia do servidor Luís Ricardo Miranda (se recusou a assinar 
o contrato) e do irmão dele, deputado Luís Miranda (DEM-DF), 
no mês passado.

Alterações
O presidente da CPI, se-

nador Omar Aziz (PSD-AM), 
insinuou que o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, estaria 
fazendo alterações no contrato 
(foi suspenso) da aquisição da 
Covaxin para sanar irregularida-
des, com o objetivo de ameni-
zar suposta culpa do governo 
federal. “Eu não tenho maldade 
no coração, mas acho que isso 
está acontecendo (alteração)”, 
disse, acrescentando que a 
CPI ainda não obteve cópia do 
contrato.

Proíbe reajuste
Bruno Marinho (Patriota, foto) protocolou projeto, caso seja 

aprovado pelo plenário da Câmara, proíbe o Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto (Semae) a majorar a conta de água 
no período que durar a pandemia provocada pelo coronavírus. 
O vereador relata, na justificativa da proposta, que a população 
tem perdido renda devido às medidas restritivas adotadas pelo 
poder público, com o objetivo de controlar o índice de infecção 
e que o momento é inadequado para reajustar a conta da água. 
A autarquia, segundo o vereador, ainda está fazendo estudo para 
definir o percentual que será aplicado na conta. Por ser uma 
autarquia independente, o patriota diz que os reajustes aplica-
dos não passam pelo crivo do plenário da Câmara. “É hora de o 
Semae fazer mais com menos”, sugeriu.

Essência
Os integrantes da comissão 

de inquérito se reúnem hoje 
para analisar representação 
de Anderson Branco (PL) con-
tra Renato Pupo (PSDB). A 
comissão decidirá se acata a 
representação para ser incor-
porada em outra que já está 
em andamento por quebra de 
decoro parlamentar. Debate 
inflamado no plenário geral-
mente dá confusão, quando as 
palavras fogem a essência do 
que está sendo discutido. É o 
que gerou a discórdia em foco!

Selecionar
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) assinou decreto que 
estabelece regras com o ob-
jetivo de definir uma organiza-
ção social para administrar o 
Hospital “Domingo Marcolino 
Braile”, na Zona Norte. Como 
tem experiência nesse setor, 
é provável que a instituição 
comandada pelo Frei Nélio, 
que administra o AME, se 
entrar na disputa, tem grande 
chance de ser selecionada. A 
construção do hospital deve 
ser concluída em agosto.

Medalha
Bruno Moura (PSDB) foi 

agraciado com a medalha 
“Governador Pedro de Toledo” 
concedida pela Sociedade 
Veteranos de 32, M.M.D.C. 
Para receber a medalha, diz o 
vereador, um sócio que cultua 
a Revolução Constitucionalista 
de 1932 tem que apresentar 
a proposta para ser aprovada 
pelo Conselho Estadual de 
Honrarias e Mérito do Estado 
de São Paulo. O tucano vai à 
Capital para receber a meda-
lha na próxima sexta-feira.

Baixo clero
Áudio de Andrea Siqueira 

do Valle, ex-cunhada do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), revela que ele pegava 
parte do salário dos assesso-
res, a chamada ‘rachadinha’. 
Só parlamentar do baixo clero 
adota o esquema para reforçar 
as finanças no fim de cada 
mês. Como diz o ditado po-
pular: “De grão a grão, enche 
a galinha o papo”. A turma 
do alto clero da Câmara está 
em outro patamar: não é uma 
‘fenda’, é ‘planície! ’.

Picaretas
O reverendo Amilton Go-

mes de Paula ficou incumbido 
de fazer tratativas junto a 
Davati para a aquisição de 
400 milhões de doses da As-
trazeneca, no mercado negro. 
Reverendo é para ser reveren-
ciado, mas nesse episódio é 
caso de polícia. Imagens da 
Globo mostraram a sede chin-
frim da empresa Davati, nos 
Estados Unidos. O prédio ser-
via para armazenar material de 
construção e o que se viu por 
lá foi um monte de picaretas.

Proíbe reajuste
Bruno Marinho (Patriota, foto) protocolou projeto, caso seja 

aprovado pelo plenário da Câmara, proíbe o Serviço Autônomo 

O vereador Robson Ricci 
protocolou uma indicação 
nesta terça-feira (6) para 
que bares, restaurantes e 
simulares possam funcionar 
até a meia-noite.

Segundo Ricci, é notório 
que o setor de bares e res-
taurantes foi extremamente 
afetado com os Decretos 
mais recentes que dispõem 
sobre o combate à pandemia 
da Covid-19. “Todos os ou-
tros setores que funcionam 
em horário comercial pude-
ram manter o atendimento 
durante todo o expediente, 
e apenas os setores supra 
ficaram impedidos de tra-
balhar, causando verdadeira 
discriminação a esses tipos 
de atividades”, ressalta o 
autor.

Atualmente os empresá-
rios desse setor podem abrir 
somente até às 19h, com 
limitação máxima de 40% e, 
após esse horário, somente 
delivery ou drive-thru. Aos fi-
nais de semana o horário é o 
mesmo, com a determinação 
de venda de bebida alcoólica 
proibida o tempo todo.

Indicação pede 
abertura de bar 
até meia-noite

Andressa ZAFALON

REVOLUÇÃO 32 Vereador vai a São 
Paulo receber honraria

O vereador Bruno Moura foi 
indicado para receber a Meda-
lha Governador Pedro de Toledo 
concedida pela Diretoria Execu-
tiva da Sociedade Veteranos de 
32 – MMDC.

A Medalha foi criada com 
o fim de galardoar pessoas 
físicas ou jurídicas, nacionais 
ou estrangeiras, que por seus 
méritos e serviços relevantes 
prestados a São Paulo e ao 
culto da Revolução Constitu-
cionalista de 1932, tenham-se 
tornado pessoas dignas de es-
pecial distinção, por apoiarem a 
Epopéia de 1932 e à Sociedade 
Veteranos de 32-MMDC.

“A Medalha Governador Pe-
dro de Toledo é, portanto, uma 
Comenda Emérita definitiva, 
pois perpetuará a gratidão e 

o reconhecimento, para todo 
o sempre, dos que cumpriram 
esta jornada cívica para com 
aqueles que, hoje e no futuro, 
continuarem abraçando os 
mesmos ideais de democracia, 
liberdade e amor à legalidade 
pelos quais se bateram os 
heróis e Veteranos de 32”, diz 
trecho do ofício encaminhado 
ao vereador.

Bruno Moura vai à São Paulo 
na sexta-feira (9) para participar 
da cerimônia de entrega e se 
diz grato pela indicação. “Quem 
me indicou para essa medalha 
foi o Deputado Estadual Arthur 
do Val. Quando ele veio à Rio 
Preto, conheceu nosso traba-
lho com as crianças no projeto 
Maquininha do Futuro e fez a 
indicação. É muito gratificante 
receber uma medalha desse 
porte”, disse o vereador.
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causa do lockdown. No Brasil 
inteiro este número tem caído 
por conta da vacinação”.

Por fim, Alexandre atribui a 
culpa da propagação da doença 
em outros setores, na falta de 
planejamento, no descaso do 
transporte público e na falta de 
testagem rápida.

Votaram contra o convite do 
Prefeito Edinho Araújo os vere-
adores Odélio Chaves, Paulo 
Paulera, Rossini Diniz, Ander-
son Branco, Bruno Marinho, 
Bruno Moura, Cláudia de Giuli, 
Francisco Júnior, Jean Charles e 
Celso Peixão. A favor foram os 
vereadores Cabo Júlio Donizete, 
Jorge Menezes, Renato Pupo, 
Robson Ricci e Elso Grigo.

A vereadora Karina Caroline 
estava ausente devido a uma 
viagem a São Paulo e o pre-
sidente da Câmara, vereador 
Pedro Roberto, não vota.

Andressa ZAFALON
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Casal é esfaqueado; pai estava 
com filho de 5 meses no colo

Um homem de 23 anos e 
uma mulher de 35 anos foram 
hospitalizados nesta segunda-
-feira (5), após o ex-compa-
nheiro dela, um homem de 44 
anos, esfaqueá-los às 20h40 
enquanto o casal saia de uma 
igreja no bairro Vila Anchieta.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, policias militares 
foram acionados para atender 
uma denúncia de agressão 
com faca na Avenida Vinte e 
Cinco de Janeiro, e ao chega-
rem ao local foram informados 
que as duas vítimas já teriam 
sido socorridas e levadas para 
o UPA Norte.

Na UPA,  em contato com o 
casal, os PMs foram informa-
dos de que eles estavam sain-
do de uma igreja quando foram 
abordados pelo agressor, que é 

ex-companheiro da mulher. O 
acusado segurava uma faca e 
partiu em direção do homem, 
que estava segurando o filho de 
cinco meses no colo.

Neste momento, no intuito 
de ajudar o companheiro, a 
mulher tentou intervir e também 
foi esfaqueada. O casal acres-
centou que após as agressões 
o homem fugiu correndo sendo 
que em seguida populares que 
estavam no local chamaram a 
polícia e socorreram as vítimas, 
levando-as até a Unidade de 
Pronto Atendimento.

Segundo as informações for-
necidas, os dois permanecem 
aos cuidados médicos, porém 
não correm risco de morte e 
a criança não teve ferimentos 
sendo que apenas ficou as-
sustada.

Os policiais ainda realizaram 
uma busca pelas redondezas 
da igreja, mas o agressor não 
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de 5 meses no colo

DETRAN

Entre julho de 2020 e junho 
de 2021, mais de 330 mil can-
didatos à primeira habilitação já 
foram beneficiados pelo novo 
sistema de reconhecimento 
facial implantado pelo Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) para 
a identificação de alunos de 
Centros de Formações de Con-
dutores (CFCs) em aulas não 
presenciais.

Das 3,2 mil autoescolas 
credenciadas pela autarquia 
no estado, cerca de 700 já 
possuem a funcionalidade para 
a realização do curso teórico na 
modalidade remota via reco-
nhecimento facial. O sistema 
implementado nos CFCs foi 
adotado no início da gestão do 
diretor-presidente Neto Mas-
cellani.

No Centro de Formação de 
Condutores Rio Preto o sistema 
já esta sendo utilizado para o 
desempenho das aulas online 
e, segundo a instituição, a 
maior dificuldade para adapta-
ção não está em quem ensina, 
mas sim nos alunos.

“As pessoas não estão 
adaptadas para este método 
de ensino, nós utilizamos de 
vários vídeos introdutórios para 
ajudar, mas acaba que as pes-
soas procuram por auxílio em 
pessoas da família que pos-
suem facilidade de entender o 
sistema”, explicou Marcio Junio 
Rodrigues, diretor de ensino 
da CFC.

Até o momento, as autoes-
colas do estado de São Paulo 
formaram 225.345 turmas de 
maneira online, por meio de 
salas de aulas virtuais. O pre-
sidente da Sindautoescola.SP, 
Magnelson Carlos de Souza, 
destaca a importância que as 
ferramentas digitais ganharam.

“Ao completar um ano à 
frente do Detran de São Paulo, 
a atual gestão se caracteriza por 
vários avanços para a socieda-
de, para o cidadão e também 
para os credenciados. Esses 
novos serviços aparecem com 
muita auditoria, fiscalização e 
critérios. Dentre esses critérios 
está a implementação do re-
conhecimento facial, extrema-
mente importante para manter 
a lisura desses serviços e en-
tregar qualidade, seriedade e 
segurança ao cidadão”, destaca 
Magnelson.

Parceiros - Até o fim 
de julho deste ano, o Detran.
SP vai lançar o reconhecimento 
facial para facilitar a perícia de 
médicos e psicólogos creden-
ciados pela autarquia que pos-
suem a exceção digital, ou seja, 
os profissionais que enfrentam 
dificuldades para coletar a 
biometria e validar no sistema 
os laudos que são emitidos 
também serão contemplados 
com o reconhecimento facial, 
que trará mais segurança ao 
processo digital.

Roberto Douglas Moreira, 
presidente da Associação dos 
Médicos do Detran do Estado 
de São Paulo (AMDESP Brasil) 
e da Associação de Médicos e 
Psicólogos Peritos de Trânsito 
do Brasil (Ampetra) reforçou 
que a “implementação da tec-
nologia facilitará o processo e o 
tornará mais seguro, auxiliando 
muitos médicos e psicólogos 
que têm dificuldade em validar 
os seus laudos por meio das 
digitais.”

330 mil alunos usam 
reconhecimento 
facial para aulas 

online 
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foi encontrado. Na Central de 
Flagrantes o caso foi registrado 
como ameaça, violência do-
méstica e tentativa de homicídio 
e posteriormente foi encami-
nhado a Delegacia de Defesa 
da Mulher que investigará o 
ocorrido. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

CANDIDO GOMES PIRES, natural de 
Uberaba/MG, faleceu aos 75 anos de idade. 
Era casado com Nelsina Teodoro de Lima 
Pires e deixou seus fi lhos Nivaldo, Marco 
Antonio, Silmara, Marcio, Eduardo, Valdir 
(falecido), Sirlene (falecida). Foi sepultado 
no dia 06/07/2021 às 13:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

OTACILIA FERREIRA DE ATHAYDE, 
natural de Paulo de Feria/SP, faleceu aos 91 
anos de idade. Era viúva e deixou suas fi lhas 
Onilda, Sonia, Helena. Foi sepultada no dia 
06/07/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

LAYRDE PEGORARO DA SILVA, natural 
de Bady Bassitt/SP, faleceu aos 83 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos José 
Roberto, Sidney, Ivanir, Pedro Junior, José 
Carlos, Marco Antonio. Foi sepultada no dia 
06/07/2021 às 15:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

NA BR 153 BLITZES

De 55 pessoas 
abordadas, mais seis 

são autuadas

Durante a noite desta se-
gunda-feira (5) as fiscalizações 
da Guarda Civil Municipal e da 
Vigilância Sanitária realizaram 
novas autuações pelo descum-
primento das medidas estabe-
lecidas pelo lockdown noturno.

Ao todo foram 55 pessoas 
abordadas e seis foram autua-
das pela falta de justificativa de 
circulação. Seguindo pelo valor 
mínimo de multa, de R$6.296, 
a soma das autuações de se-
gunda-feira foi de R$37.775 
chegando ao valor arrecadado 

de R$2.216.192 desde o co-
meço das restrições.

É válido lembrar que o de-
creto foi prolongado até dia 11 
de julho, assim como passou a 
valer um novo horário de res-
trição que aumentou ao toque 
de recolher e aos estabeleci-
mentos uma hora de limite. A 
proibição de venda de bebidas 
alcoólicas continua valendo a 
partir das 19h e durante finais 
de semana e feriados durante 
24 horas. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Motorista de 
aplicativo vai atender 
corrida e é roubado

Um homem de 36 anos 
procurou a Central de Fla-
grantes nesta segunda-feira 
(5) para informar que por 
volta das 20h do sábado (3) 
foi vítima de um roubo na 
Avenida Philadelpho Manoel 
Gouveia Netto.

A vítima informou que é 
motorista de aplicativo e na 
noite de sábado ele recebeu 
uma mensagem para realizar 
uma corrida na avenida. Ao 

chegar ao endereço ele foi 
abordado por um homem 
com uma faca que anunciou o 
crime e roubou o celular e R$ 
200 da vítima.

O caso foi registrado como 
roubo e encaminhado para o 
3º Distrito Policial que inves-
tigará o ocorrido. A vítima foi 
orientada sobre a efetivação 
do bloqueio do celular e suas 
possibilidades penais.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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PRF captura foragido da Justiça 
com vários documentos falsos

Um procurado pela Justiça 
de 67 anos foi capturado pela 
Polícia Rodoviária Federal 
às 17h30 da última segun-
da-feira (5), na rodovia BR 
153 em Rio Preto. Ele estava 
guardando dentro do carro, 
conduzido por um homem de 
37 anos, vários documentos 
falsificados.

Os policiais estavam re-
alizando a fiscalização de 
combate ao crime quando 
abordaram o carro modelo 
Voyage com os dois envolvi-
dos, foi solicitada a documen-
tação sendo que o condutor 
do carro entregou sua CNH 
e o procurado entregou uma 
certidão da nascimento com 
um nome que não era o seu.

Pelo fato de que o segundo 
envolvido demonstrou nervo-
sismo, os policias realizaram 
uma revista pessoal onde en-
contraram um documento do 
estado do Amazonas com um 
segundo nome. Questionado 
sobre, o acusado informou 
que o primeiro documento 
continha sua verdadeira iden-
tidade e o segundo seria uma 
documentação falsa.

Ainda foi feita uma vistoria 

no veículo onde foram localiza-
dos mais quatro documentos 
de diferentes estados com 
o primeiro nome informado, 
uma certidão de casamento 
com um terceiro nome e uma 
pasta com vários documen-
tos, assim os dois envolvidos 
foram levados para a Central 
de Flagrantes momento em 
que o capturado confessou sua 
verdadeira identidade.

Foi realizada uma pesquisa 
onde foi constatado que o ho-
mem tem contra si um registro 
de procurado que foi expedido 
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PRF captura foragido da Justiça com vários documentos 
falsos

pela 1ª Vara Criminal da Co-
marca de Barretos em março 
de 2018, então ele foi preso 
e encaminhado a carceragem 
da DEIC.

O condutor do carro foi 
ouvido e liberado para poste-
riormente ser investigado pelo 
5º Distrito Policial que recebeu 
o boletim de ocorrência re-
gistrado como falsificação de 
documento público e captura 
de procurado. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

BAEP
Jovem é preso com cocaína, 

arma e munições

Um homem de 25 anos foi 
preso na noite da última segun-
da-feira (5) após ser abordado 
no bairro Vila Elvira por policiais 
da BAEP às 21h50. Com ele 
foram encontradas porções de 
cocaína para serem revendidas 
e em sua casa estavam guar-
dadas mais drogas e uma arma 
de fogo.

Os policiais estavam reali-
zando um patrulhamento pelo 
bairro quando observaram um 
casal conduzindo uma moto 
modelo CG Titan em alta velo-
cidade. Foi feito o acompanha-

mento do veículo e em seguida 
fizeram a abordagem do casal, 
condutor e a garupa sua com-
panheira de 27 anos.

O homem foi submetido à 
revista pessoal onde encontra-
ram R$120, um celular e cinco 
pequenas porções de cocaína. 
Questionado sobre as drogas o 
acusado confessou que estava 
se dirigindo para revender as cin-
co porções a um desconhecido 
no valor de R$ 50 cada.

Indagada sobre as drogas a 
mulher que estava na garupa 
disse não saber que o compa-
nheiro estava guardando como 
também não sabia que esta-
riam se dirigindo a um ponto 
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de revenda. Em seguida para 
os policias o rapaz acrescentou 
que na residência que vive, com 
a companheira e que é da pro-
priedade de sua mãe, estariam 
guardadas mais porções e uma 
arma de fogo.

Na casa os policiais foram 
recebidos pela mãe do acusa-
do, que permitiu a vistoria no 
imóvel, onde foram localizadas 
no quarto dentro de uma caixa 
de perfume um revolver calibre 
38 com 13 cartuchos intactos. 
Ao lado da arma estavam duas 
porções de cocaína e embaixo 
da cômoda, onde estavam os 
objetos apreendidos, ainda 
foram encontradas mais três 
porções do entorpecente.

No quarto os policiais ainda 
apreenderam duas balanças de 
precisão.

O acusado e a companheira 
foram levados para a Central de 
Flagrantes, onde ele foi preso 
e permanece à disposição da 
justiça. A moto e os outros 
objetos foram apreendidos e 
lacrados. O caso foi registrado 
como drogas sem autorização, 
posse irregular de arma de fogo 
e apreensão de veículo, para 
então ser encaminhado ao 7º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)
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No dia a dia do consultório, recebo algumas queixas como “meu 
coração está batendo muito rápido”, “meu coração parece que 
vai sair pela boca”, “parece que meu coração de repente para de 
bater” e “sinto umas pancadas no peito”. Afinal, qual o significado 
clínico destas estranhas sensações? Para compreender melhor estas 
ocorrências, vamos conceitualizar bradicardia, taquicardia e arritmia.

A bradicardia representa um contingente baixo de batimentos 
cardíacos, um número reduzido dos batimentos. Considerando uma 
pessoa adulta, a frequência cardíaca varia entre 50 a 90 batimen-
tos por minuto. Logo, a bradicardia seria quando estes batimentos 
permanecem estacionados abaixo de 50 batimentos por minuto. A 
taquicardia já seria a situação oposta: quando os batimentos cardí-
acos ultrapassam e permanecem acima de 90 por minuto.

O conceito de arritmia é mais abrangente, pois representa um 
descompasso do ritmo, uma desorganização dos batimentos. Uma 
arritmia pode estar associada com a bradicardia ou com a taquicardia. 
Explicando melhor: uma pessoa pode estar apresentando número 
reduzido de batimentos cardíacos e estes estarem muito desorgani-
zados também. Esta condição seria definida como uma bradiarritmia.

Por outro lado, uma pessoa que esteja apresentando aceleração 
dos batimentos e estes estejam desorganizados, seria portador de 
uma condição conhecida como taquiarritmia. 

Para completar este cenário conceitual, muito importante en-
tender que uma arritmia não ocorre somente nas pessoas com 
bradicardia ou taquicardia; ao contrário, muitas pessoas que apre-
sentam batimentos em número normal podem apresentar períodos 
de descompasso. Seria, portanto, uma arritmia com frequência 
cardíaca normal.

Vamos analisar agora as possíveis causas para cada uma das situ-
ações e o que poderia ser feito para melhorar ou corrigir o problema. 

No caso da bradicardia, as principais causas seriam idade avan-
çada, doença de Chagas, infarto do coração, calcificação nas válvulas 
cardíacas, hipotireoidismo e uso inadequado de algumas medicações.

A taquicardia pode ser desencadeada principalmente por crises 
de ansiedade e pânico, doença de Chagas, hipertireoidismo, uso de 
drogas ilícitas e consumo exagerado de bebidas ricas em cafeína. 

Uma arritmia cardíaca é algo um pouco mais complexo e multi-
fatorial, podendo estar relacionada a fatores genéticos e constitucio-
nais, além de todos os fatores da bradicardia e taquicardia.

Quando uma pessoa apresenta bradicardia de forma permanente, 
ela poderá não referir sintomas e conviver relativamente bem com 
esta condição. No entanto, quando existem sintomas como tontu-
ras, turvação visual, sensação de fraqueza e limitação física para 
as atividades diárias, algumas medidas podem ser adotadas para 
corrigir este quadro. 

Primeiramente, avaliar se algum medicamento que a pessoa 
esteja utilizando possa causar efeitos colaterais como a redução 
significativa dos batimentos. Na sequência, fazer exames de sangue 
e verificar algum distúrbio da tireoide.

Como procedimento mais invasivo, com intuito de reajustar os 
batimentos, a opção indicada seria implantar um marcapasso. Este 
dispositivo consegue manter os batimentos cardíacos num patamar 
estável, de forma permanente, sendo que, em intervalos de 10 anos, 
a bateria deste aparelho deve ser trocada. 

A taquicardia pode causar muitos sintomas indesejáveis como 
desconforto no peito, falta de ar e tonturas. Para melhorar ou até 
mesmo inibir completamente esta ocorrência, começamos pela 
mudança do estilo de vida, evitando o uso de drogas ilícitas e o 
consumo exagerado de bebidas ricas em cafeína, como o próprio 
café e alguns tipos de energético.

Mas, em alguns casos, realmente será necessário fazer uma 
pesquisa mais aprofundada por meio de exames complementares 
como o ecocardiograma e o Holter, os quais podem indicar proble-
mas na estrutura do coração e eventuais distúrbios do ritmo natural. 

Dessa forma, existem vários medicamentos já disponíveis para 
uso nestes casos e que podem controlar e normalizar a frequência 
cardíaca. Em alguns casos mais extremos, pode ser implantado um 
dispositivo chamado desfibrilador, como recentemente vimos no caso 
do ator Rafael Cardoso e do jogador dinamarquês Eriksen.

Como destacado anteriormente, quando a pessoa apresenta uma 
arritmia cardíaca, seja ela associada com bradicardia, taquicardia 
ou mesmo com frequência cardíaca normal, o manuseio torna-se 
um pouco mais complexo. 

Uma arritmia pode causar problemas para uma pessoa em decor-
rência dos sintomas desconfortáveis como dor no peito e falta de ar, 
o risco de sofrer uma queda acidental devido às tonturas e também 
a possibilidade de formação de trombos na circulação sanguínea.

Desta forma, uma abordagem preventiva exige mudanças no 
estilo de vida, nos hábitos alimentares e realização periódica de 
exames cardiológicos. 

Em muitos casos, será necessário utilizar medicamentos espe-
cíficos e, quando estes não controlarem estes focos de arritmia, 
será necessário algum procedimento mais invasivo, sendo o estudo 
eletrofisiológico com ablação a medida terapêutica mais empregada.

Ablação consiste em localizar o foco de arritmia e “queimar” 
este ponto, visando eliminar a origem do problema. Em casos mais 
extremos, pode ser necessário implantar algum dispositivo como 
marcapasso ou desfibrilador.

Considerando o risco de formação de trombos, principalmente 
naquelas arritmias de longa duração, temos de usar um medicamento 
anticoagulante, para diminuir a possibilidade de formar um coágulo 
dentro do coração ou mesmo um derrame cerebral.

Interessante destacar que a bradicardia pode ser um achado 
normal e que não requer nenhum tipo de tratamento, naquelas pes-
soas que praticam muito exercício físico ou nos atletas profissionais. 

Jogadores de futebol, por exemplo, podem apresentar bradicardia 
mesmo durante o esforço físico. A taquicardia também pode aconte-
cer de forma transitória e sem repercussão, em algumas situações 
do cotidiano como uma véspera de prova e quando nos assustamos 
com alguma coisa.

As arritmias cardíacas podem também fazer parte da rotina de 
uma pessoa, desde que haja um acompanhamento frequente e uso 
adequado das medicações. 

Podemos então concluir que os conceitos de bradicardia, taqui-
cardia e arritmia não são idênticos, ainda que haja alguns aspectos 
em comum.

Antes do uso de medicamentos, sempre é importante mudar o 
estilo de vida e os hábitos alimentares. 

Quanto as modalidades terapêuticas, existem medicamentos, 
procedimentos como ablação e até o implante de dispositivos, para 
auxiliar em várias vertentes, como restaurar a frequência cardíaca 
normal ou controlar melhor as variações desta frequência, evitando, 
desta forma, repercussões clínicas indesejáveis.

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe no 
Instagram: @edmoagabriel.

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

taquicardia e arritmia
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O prefeito Edinho Araújo 
assinou nesta terça-feira (6), 
ao lado do secretário de Saú-
de, Aldenis Borim, o decreto 
que estabelece regras para 
a qualificação e seleção de 
organizações sociais que po-
derão atuar na área da saúde. 
O decreto institui o Programa 
Municipal de Incentivo às Or-
ganizações Sociais, sendo o 
primeiro passo para definir o 
sistema de administração do 
Hospital “ Domingo Marcolino 
Braile”, na região Norte.

O prefeito Edinho Araújo 
esclareceu que a administra-
ção do futuro hospital será 
entregue a uma organização 
social, a ser definida através 
de chamamento público. “O 
decreto é o primeiro passo 
para concretizar o sistema 
de administração que pre-
tendemos para o hospital”, 
afirmou.

O secretário Aldenis Borim 

Edital regulamenta 
organização para gerir 

hospital municipal

explicou que o processo de 
escolha está dentro do que 
estabelece a legislação em 
vigor. “O edital para o cha-
mamento público está sendo 
elaborado e será lançado em 
breve”, comentou.

Nesta quarta-feira (7) a 
Prefeitura está publicando 
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INFLUENZAONCOLOGIA

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio do Departamento Munici-
pal de Saúde (DMS), ampliou 
a partir desta semana a vaci-
nação contra o vírus influenza, 
causador da gripe, para as pes-
soas que não fazem parte do 
grupo prioritário. Para receber 
o imunizante, basta procurar 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) do Renascença, Regis-
sol, Cohab II e Aeroporto que 
aplicam a vacina. Esses locais 
funcionam das 8h às 16 horas.

Segundo o diretor do DMS, 
Frank Hulder de Oliveira, para 
ser imunizado, é preciso apre-
sentar o cartão de vacina, 
comprovante de residência e 
documento de identidade com 
foto. Caso tenha perdido o 
cartão, um novo será entregue 
na unidade de saúde. A cober-
tura vacinal da campanha, que 
começou em abril, está baixa e 
não atingiu ao menos 50% de 
cobertura nos grupos de risco.

A influenza é uma infecção 
respiratória aguda, causada 
pelos vírus A, B, C e D. O vírus 
A está associado a epidemias e 
pandemias, tem comportamen-
to sazonal e apresenta aumento 
no número de casos entre as 
estações climáticas mais frias. 
A vacina disponibilizada na rede 
pública garante proteção contra 
os vírus influenza A H1N1 e 
H3N2, e Influenza B.

O imunizante é contraindica-
do para crianças menores de 6 
meses de idade e pessoas com 
história de alergia grave (anafi-
laxia) a algum componente da 
vacina ou que tiveram reações 
alérgicas à dose anterior.

Caso tenha recebido a vaci-
na contra a covid-19, é neces-
sário aguardar um intervalo de 
14 dias para se vacinar. O prazo 
também vale no caso de ter re-
cebido a dose contra influenza e 
se tiver chegado a vez de se va-
cinar contra a covid-19. Quem 
recebeu a vacina CoronaVac, 
deve aguardar 14 dias após 
completar o esquema vacinal, 
uma vez que o intervalo entre as 
doses desse imunizante é curto, 
de até 28 dias. Ou seja, no caso 
de quem se vacinou contra a 
covid com CoronaVac, a vacina 
contra a influenza não pode ser 
tomada entre a D1 e a D2.

Mirassol 
libera vacina 

da gripe 
para toda 
população
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HB cria canal exclusivo para 
dúvidas de pacientes em quimio

O Hospital de Base e o HB 
Onco lançaram nesta semana 
um canal de comunicação 
exclusivo para tirar dúvidas 
de pacientes em tratamento 
quimioterápico pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), con-
vênio e privado no complexo. 
O projeto, intitulado como “Alô 
Enfermeiro” conta com uma 
equipe de quatro enfermeiras 
para responder as dúvidas e 
um médico de plantão para o 
caso de alguma questão mais 
especifica.

“Esse projeto foi pensado 

para melhorar e humanizar o 
nosso contato com os pacien-
tes. Através desse número, ele 
pode tirar dúvidas e evita de ter 
que vir ao pronto-socorro”, afir-
mou o chefe da oncologia clíni-
ca do hospital, Daniel Vilarim.

Ele também falou sobre 
as principais dúvidas que são 
relatadas pelos pacientes. 
“Geralmente são dúvidas sobre 
o que pode e o que não pode 
comer, quais remédios tomar, o 
que fazer caso sinta cansaço, 
entre outras. São bem variadas 
“, explicou.

O setor de quimioterapia faz 
1.300 infusões por mês no am-

bulatório, gerando 800 atendi-
mentos destes procedimentos e 
dispensa 130 tratamentos para 
serem aplicados por difusor em 
domicílio.

“O tipo de câncer mais inci-
dente que acompanhamos na 
unidade é o câncer de mama. 
Há outros que também são 
comuns, como câncer de pele, 
mas costumam ser resolvidos 
de maneira mais fácil”, afirmou 
Vilarim.

O atendimento do Alô En-
fermeiro está disponível de se-
gunda a sexta das 8h às 17h. O 
telefone para realizar o contato 
é (17) 3201-5086.
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RIO PRETO
Pessoas com 38 anos começam ser 
vacinadas; imunização chega a 51%

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto começa a vacinar 
pessoas de 38 anos nesta 
quarta-feira (7). A nova etapa 
da campanha teve início nesta 
terça com pessoas de 39 anos 
e será concluída na quinta 
com a imunização do público 
de 37 anos. A divisão por fai-
xas etárias tem o objetivo de 
evitar longas filas nos postos.

A vacinação será nas uni-
dades de saúde, das 8h às 
14h, e na Swift, das 8h às 
16h. Para receber a dose, é 
necessário apresentar docu-
mento com foto e CPF e com-

provante de residência de Rio 
Preto. Para agilizar o tempo de 
espera nas filas, é importante 
preencher antecipadamente o 
cadastro do Vacina Já, disponí-
vel em: www.vacinaja.sp.gov.br.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, Rio Preto já apli-
cou 321.363 doses, sendo 
237.466 na primeira etapa, 
o equivalente a 51% da popu-
lação. Já os que receberam a 
segunda dose somam 77.789, 
além de 6.108 pessoas que 
receberam dose única, totali-
zando 18% dos rio-pretenses. 
O município é o décimo no 
Estado com mais aplicações 
de vacina.

Da REPORTAGEM 

o decreto 18.957/2021 no 
Diário Oficial (DHoje Interior) 
que estabelece regras para 
a qualificação e seleção de 
Organizações Sociais (OS), 
avaliação e fiscalização de 
contratos de gestão, na área 
da saúde.

No edital fica definido quais 

os quesitos para a qualifi-
cação, o que as empresas 
qualificadas poderão fazer, 
como será o processo público 
de seleção, a formatação do 
contrato, a execução e fisca-
lização do contrato de gestão 
e por último as regras que po-
dem causar a desqualificação.
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Professora de Rio Preto 
coordena estudo de 

Centro de Saneamento 
para explorar Marte

A pesquisa, em ambiente virtual, propôs como captar e tratar água 
e esgoto em um Centro de Saneamento em Marte; em 2030 o 
homem desce no Planeta e em 2050 a Nasa projeta uma colônia 
com 1 milhão de habitantes

A professora e enge-
nheira rio-pretense 
Eliani Marques coor-
dena a Missão 73 do 

Habitat Marte. A tarefa confiada 
a ela e seu grupo de pesquisa-
dores é encontrar e propor solu-
ções para montar uma Estação 
de Saneamento Básico, que 
dê suporte à vida e permita a 
instalação da primeira estação 
espacial e, posteriormente, uma 
colônia no planeta vermelho.

A Missão é virtual, formada 
por uma teia composta por 26 
pesquisadores em diferentes 
cidades. Os participantes são 
“astronautas virtuais”. O am-
biente escolhido para ser o 
parâmetro para a pesquisa é a 
cidade de Caiçara dos Ventos, 
no Rio Grande do Norte. Ela é 
o local no Brasil mais próximo 
do meio ambiente marciano, 
principalmente o solo. 

O grupo liderado pela pro-
fessora rio-pretense propôs 
participar e foi definido que a 
ele caberia pesquisar como criar 
e fazer funcionar um Centro de 
Saneamento. É formado por 
ela e 4 estudantes de outras 
regiões.

O projeto da professora e 
engenheira rio-pretense venceu 
uma disputa com outros 90 con-
correntes. Além de ser o projeto 
vencedor, é o único que recebeu 
o patrocínio da Agência Espacial 
Brasileira – AEB. Também faz 
parte do grupo uma estudante 
pesquisadora da Embry-Ridle 

Aeronautical University, Flórida, 
Estados Unidos.

A professora explica que os 
problemas que precisam de 
soluções para o suporte da vida 
em Marte são, basicamente, os 
mesmos encontrados na Terra. 
Um exemplo clássico é o próprio 
saneamento básico brasileiro. 
Apenas 46% dos municípios 
oferecem esse serviço aos seus 
moradores. A diferença é que 
em Marte tudo precisa ser trans-
formado e reutilizado. Não há 
como fazer o descarte.

O projeto da Nasa é conse-
guir realizar o cronograma que 
prevê a chegada do homem à 
Marte em 2030 e uma colônia 
com 1 milhão de habitantes até 
2050. Na verdade, uma cidade 
que tenha todos os equipamen-
tos necessários para o primeiro 
grupo de colonizadores começar 
a ocupar o Planeta. Portanto, a 
estação marciana ou colmeia 
não será uma Estação Espacial 
para pesquisas. Nela, deverá 
haver a universalidade das ati-
vidades humanas.

O processo de pesquisa para 
a colonização de Marte, do pro-

jeto Habitat Marte, envolve 300 
cientistas em 29 países. Cada 
grupo de pesquisa, busca solu-
ções e apresenta projetos para 
todos os problemas propostos. 
Tais como produção de alimen-
tos, geração de energia, saúde, 
psicologia, gestão, engenharia, 
exploração espacial, segurança, 
foguetes e outros itens. 

No Brasil o projeto é um 
projeto da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte 
coordenado pelo professor Júlio 
Resende do Departamento da 
Produção. À Eliani e seu grupo 
coube buscar soluções para o 
saneamento básico.

A colônia, base ou cidade 
marciana, é uma estufa ab-
solutamente lacrada. Como 
aqui, ela vai precisar de água, 
qualidade do ar, energia e ali-
mentação, etc. Para promover 
a pesquisa, portanto, levou-se 
em consideração todos os ele-
mentos que dão suporte à vida. 
A diferença, em Marte, é que 
tais elementos precisam ser 
produzidos artificialmente por 
equipamentos que promovam 
processos químicos.
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Professora de Rio Preto 
coordena estudo de 

Centro de Saneamento 
para explorar Marte

A professora explica que os problemas que 
precisam de soluções para o suporte da vida 

em Marte são, basicamente, os mesmos 
encontrados na Terra. Um exemplo clássico é o 
próprio saneamento básico brasileiro. Apenas 

46% dos municípios oferecem esse serviço aos 
seus moradores

“

”

Eliani Marques Hareton Júlio Rezende Davi Souza

Andressa Ojeda Pedro Pauletti 

Fabricio Lacerda 

Conheço o grupo de pesquisadores 
O trabalho foi proposto e coordenado pela acadêmica e engenheira Eliani Marques, professora 

da escola Amira Homsi Chalella, no Jardim Urano, Rio Preto, e pelos estudantes de outras cida-
des do país e dos Estados Unidos. Aline Fonseca, Eliani Rocha, Wesley Martins e Igor Cristian. 
Após dez anos em sala de aula, a professora e engenheira decidiu pela pesquisa. Se especializa 
como bolsista na UNIP (Universidade de São Paulo).

Assim como a coordenadora, todos são astronautas virtuais e, ao lado de grupos de pesqui-
sas espalhados por 29 países, buscam soluções existentes ou ainda a serem decifradas para a 
colonização de Marte e, por consequência, do resto do Sistema. Mercúrio é o Planeta que, na 
média do ano, fica na maior parte do tempo mais próximo da Terra. No entanto, em um período 
do ano, quem mais de se aproxima é Vênus.

No endereço eletrônico https//youtu.be/2Gtjrm56nUo você pode assistir na íntegra a apre-
sentação do resultado do trabalho de pesquisa do projeto Habitat Marte.

Aline Fonseca 
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delos para a produção dessa 
energia. Basicamente, baterias. 
A mais adequada, é movida 
a energia nuclear. A água e a 
energia devem ser suficientes 
para permanências do pessoal 
no local por no máximo 15 dias, 
para manutenção.

A energia das baterias, en-
tretanto, é apenas para o Cen-
tro de Saneamento. Para a colô-
nia é necessário buscar energia 
solar, eólica ou a produzida por 
geradores.     

Tal qual Galilei Galileu desfez 
o mito de que a terra é o centro 
do Universo, e um grego (ou 
dois) há dois mil e quatrocentos 
anos afirmava que a Terra era 
redonda, os atuais pesquisa-
dores pretendem, a partir dos 
avanços, que a nossa casa seja 
o Sistema Solar. A Lua está 
no radar de todos os países 
que estão nessa corrida para 
colonizar os astros (planetas) e 
satélites (luas). A colonização 
de Marte, com data e hora 

para começar, é apenas o pri-
meiro passo para a ocupação 
e exploração de sistema solar 
e os recursos naturais que ele 
guarda. 

Aristóteles, 400 anos antes 
de Cristo, afirmava que a Terra 
é redonda, a partir de observa-
ção das constelações. E ainda 
cravou que ela é pequena. Um 
africano, que vivia no Egito, 
bibliotecário e pesquisador Era-
tóstene, 250 antes de Cristo, 
descobriu através da observa-

ção dos ângulos dos raios 
solares ao longo de um dia, 
que a Terra não só era re-
donda, como tinha “quase” 
40 mil quilômetros de circun-
ferência. Ele foi o primeiro a 
dividir o círculo terrestre em 
360 graus. Ao descobrir a 
distância entre um grau e 
outro, multiplicou a distância 
por 360, e descobriu o ta-
manho da circunferência da 
Terra. Hoje sabe-se que são 
40.075 quilômetros.

Pesquisa envolve soluções em saneamento, 
reciclagem e sustentabilidade

No caso do saneamento 
básico, o grupo pesquisou 
como construir um Centro de 
Saneamento baseado em 3 
conceitos: saneamento, reci-
clagem e sustentabilidade. O 
trabalho foi pesquisar as tec-
nologias existentes na Terra 
e definir as mais adequadas 
para o problema colocado. 
As tecnologias necessá-
rias para sua construção e 
perfeito funcionamento, já 
existem. No entanto, o gru-
po pesquisou quais as mais 
adequadas para a tarefa. 
Chegou-se ao design de 
uma estrutura criada por um 
grupo alemão composto por 
mulheres, que utiliza a luz do 
Sol para a iluminação interna 
do Centro.

Os pesquisadores che-
garam à conclusão que o 
Centro tem que ter uma es-
trutura que seja, ao mesmo 
tempo um centro produtor de 
água potável, de tratamento 
de resíduos sólidos (esgoto) 
e uma casa provisória, um 
alojamento, para perma-
nências de executores das 
tarefas de, de no máximo, 15 
dias. Dormitórios, banheiro, 
cozinha e um jardim para o 
lazer, conforto e relaxamento.

A tecnologia usada para 
produzir água, o tratar o 
esgoto e fazer a correta 
destinação dos resíduos que 
resultam do processo são ne-
cessários dois equipamentos 
existentes e utilizados. Um 
laboratório de análise de 
água, MOXIE (Mars Oxygen 
In-Situ Resource Utilization 
Experiment – equipamento 
para produzir oxigênio em 
Marte) e o Reator UASB 
(Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket – equipamento para 
produzir tratar o esgoto). O 
laboratório é fundamental 
para transformar a água 
contida na urina, no suor e 
nas fezes em um produto 
para o consumo humano. O 
suor é facilmente captado na 
Estação espacial porque ele 
flutua. Em Marte as condi-
ções são diferentes.

O MOXIE é uma tecnolo-
gia avançada para produzir 
oxigênio a partir do processo 

químico e de engenharia. Ele 
foi utilizado pela primeira vez 
em Marte em uma missão 
em 2021 e produziu oxigênio 
a partir da separação do di-
óxido de carbono. Pesquisas 
mostram que a atmosfera de 
Marte é composta por 95% 
de dióxido de carbono. O 
MOXIE faz a mesma função 
de uma árvore. Absorve o 
dióxido de carbono e libera 
oxigênio. Cada 5,37 gramas 
de oxigênio permitem que 
uma pessoa respire normal-
mente durante 10 minutos. 
A intenção é produzir 122 
gramas hora, no Centro de 
Saneamento.

Para o tratamento de re-
síduos sólidos, o grupo che-
gou a dois equipamentos. O 
primeiro, chama-se Reator 
UASB. Ele trata e separa 
todos os componentes. Ele 
também pode ser substitu-
ído por um Biodigestor. A 
diferença entre eles é que 
o primeiro pode resultar 
em resíduos inadequados 
para o consumo humano, 
como a água, por exemplo.  
Nesse caso, ela é utilizada 
para reuso em banheiros e 
irrigadores.

O biodigestor permite 
que, após um segundo tra-
tamento, tanto os resíduos 
sólidos como a água que re-
sultam do processo, possam 
ser utilizados para o consumo 
humano. O lodo resultante se 
transforma em fertilizante e 
é usado em plantas comes-
tíveis. Num biodigestor, há 
a produção de vários gases. 
Entre eles, o metano, alta-
mente inflamável, que pode 
provocar explosão. Por isso, 
o Centro de Saneamento 
deve ficar distante do “centro 
urbano”. Entretanto, ao lado 
da Estação de Energia, já que 
o metano é um gás combus-
tível que se transforma em 
energia.  

Para que tudo isso fun-
cione, os pesquisadores 
concluíram que o Centro 
deve produzir a sua própria 
energia, até para isolar o 
local caso haja problema de 
energia na “zona urbana”. 
Eles chegaram a alguns mo-

delos para a produção dessa 
energia. Basicamente, baterias. 
A mais adequada, é movida 
a energia nuclear. A água e a 
energia devem ser suficientes 
para permanências do pessoal 
no local por no máximo 15 dias, 
para manutenção.

A energia das baterias, en-
tretanto, é apenas para o Cen-
tro de Saneamento. Para a colô-
nia é necessário buscar energia 
solar, eólica ou a produzida por 
geradores.     

Tal qual Galilei Galileu desfez 
o mito de que a terra é o centro 
do Universo, e um grego (ou 
dois) há dois mil e quatrocentos 
anos afirmava que a Terra era 
redonda, os atuais pesquisa-
dores pretendem, a partir dos 
avanços, que a nossa casa seja 
o Sistema Solar. A Lua está 
no radar de todos os países 
que estão nessa corrida para 
colonizar os astros (planetas) e 
satélites (luas). A colonização 
de Marte, com data e hora 

para começar, é apenas o pri-
meiro passo para a ocupação 
e exploração de sistema solar 
e os recursos naturais que ele 
guarda. 

Aristóteles, 400 anos antes 
de Cristo, afirmava que a Terra 
é redonda, a partir de observa-
ção das constelações. E ainda 
cravou que ela é pequena. Um 
africano, que vivia no Egito, 
bibliotecário e pesquisador Era-
tóstene, 250 antes de Cristo, 
descobriu através da observa-

ção dos ângulos dos raios 
solares ao longo de um dia, 
que a Terra não só era re-
donda, como tinha “quase” 
40 mil quilômetros de circun-
ferência. Ele foi o primeiro a 
dividir o círculo terrestre em 
360 graus. Ao descobrir a 
distância entre um grau e 
outro, multiplicou a distância 
por 360, e descobriu o ta-
manho da circunferência da 
Terra. Hoje sabe-se que são 
40.075 quilômetros.

Pesquisa envolve soluções em saneamento, Pesquisa envolve soluções em saneamento, 
reciclagem e sustentabilidadereciclagem e sustentabilidade
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MIRASSOL
Prefeitura e Senai 

oferecem quatro cursos 
profissionalizantes gratuitos

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Ação Social e 
em parceria com o Senai, 
oferece de forma gratuita 
quatro cursos profissiona-
lizantes: Soldador - Arco 
Elétrico MAG, com início em 
17 de julho; Costureiro Sob 
Medida, com início em 19 de 
julho; Operador de Máquinas 
de Usinagem Convencionais, 
com início em 2 de agosto; 
e Eletricista Instalador Resi-
dencial, com início em 2 de 

agosto.
As inscrições já estão 

abertas e devem ser realiza-
das presencialmente nos se-
guintes locais: Departamento 
de Ação Social, CREAS (Cen-
tro de Referência Especiali-
zada de Assistência Social), 
CRAS I (Centro de Referência 
de Assistência Social, CRAS II 
ou CEMCA (Centro Municipal 
de Captação do Adolescente). 
Para efetuar a inscrição, o 
interessado deve levar cópia 
do RG, CPF e comprovante de 
residência. Vale lembrar que 
as vagas são limitadas.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Prefeitura de Mirassol e Senai abrem cursos profissio-
nalizantes

CURSOS OFERECIDOS

Soldador – Arco Elétrico MAG
Carga Horária – 168h
Dias: Sábados
Horários: 7h30
Início: 17/07/2021
Vagas: 16 (dezesseis)
Requisitos: mínimo 18 anos de idade 
e 6ª série do Nível Fundamental com-
pleto.
Local: Escola SENAI

Costureiro Sob Medida
Carga Horária – 160h
Dias: Segunda – Terça – Quinta – Sexta
Horários: 13 às 17h
Inicio 19/07/2021
Vagas: 16 (dezesseis)
Requisitos: mínimo 16 anos de idade 
e completado a 4ª série do Nível Fun-
damental
Local: Praça PEC – COABH III

Operador de Máquinas de Usinagem 
Convencionais
Carga Horária – 220h
Dias: Segunda à Sexta
Horários: 19 às 22h
Início: 02/08/2021
Vagas: 16 (dezesseis)
Requisitos: 16 anos de idade e comple-
tado a 4ª série do Nível Fundamental
Local: Escola SENAI Mirassol

Eletricista Instalador Residencial
Carga Horária – 160h
Dias: Segunda à Sexta
Horários: 19 às 22h
Início: 02/08/2021
Requisitos: ter no mínimo 18 anos de 
idade e completado a 4ª série do Nível 
Fundamental

20 pessoas já assinaram 
termo de recusa da vacina

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que até 
esta terça-feira (6) 20 pessoas 
assinaram o Termo de Recusa 
e Responsabilidade da vacina 
contra o Covid-19. O documento 
está disponibilizado desde o dia 
29/06 e passou a ser exigido 
em casos em que as pessoas se 
negam ser vacinadas por deter-
minada marca.

“Reiteramos que precisamos 
avançar na proporção de pessoas 
vacinadas para conseguir conter 
a transmissão do vírus e reduzir 
os casos, aliviar a pressão nas 
unidades de UTI e enfermaria 
e abaixar a taxa de óbitos por 
Covid. Todas as vacinas disponi-
bilizadas são seguras, eficazes e 
aprovadas pela Anvisa”, informou 
a Saúde por nota.

Esse documento após ser 

assinado é anexado ao prontu-
ário médico do paciente na rede 
municipal de saúde e vai constar 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

Divulgação

que a Secretaria ofereceu a va-
cina dentro do calendário, mas 
a pessoa se recusou a tomar. O 

Partec abre nova seleção para empresas em agosto

objetivo da Saúde é acompanhar 
estaticamente o número de recu-
sas no município.

INCUBADORA

Partec abre nova seleção 
para empresas em agosto

O Conselho Gestor do Par-
que Tecnológico de Rio Preto 
aprovou nesta segunda-feira 
(5) uma nova abertura em 
agosto de um ciclo do edital de 
fluxo contínuo para selecionar 
empresas de base tecnológica.

No ultimo edital, em janei-
ro, participaram 26 empresas, 
das quais 13 foram seleciona-
das e já estão instaladas na 
área do Partec e que incluiu 
dois Centros Incubadores, um 
Centro Empresarial e o Distrito 
Tecnológico.

Atualmente o Parque abriga 
38 empresas, gerando mais 
de 400 empregos diretos. O 
conceito do Parque Tecnoló-
gico é integrar empresas e 
universidades para a melhora 
e desenvolvimento de novos 
produtos e serviços.

“O objetivo é ter um proces-
so seletivo de extrema qualida-

de na escolha das empresas, 
que encontram na estrutura do 
Parque Tecnológico todo o su-
porte necessário para crescer 
e se desenvolver, um trabalho 
que tem o total apoio do pre-
feito Edinho Araújo”, afirma o 
presidente do Conselho Gestor 
e secretário de Planejamento 

Andressa ZAFALON 
Divulgação

Estratégio, Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Orlando Bolçone.

O Conselho Gestor do Par-
que Tecnológico é composto 
por representantes do poder 
público, secretarias municipais, 
universidades, associação co-
mercial e empresaria e socie-
dade civil.

O Partec não é um espaço 
elitizado, reservado apenas 
para grandes investidores. Pelo 
contrário, possui a incubadora 
de empresas Karina Bolçone 
que ajuda o empresário da área 
tecnológica sem dinheiro, mas 
com uma ótima ideia, a come-
çar o seu negócio praticamente 
do zero.

Por este motivo, eles são 
sempre instalados em locais 
com mão de obra especiali-

zada, centros tecnológicos, 
universidades e laboratórios 
de Tecnologia de Informação. 
Ficam próximos à indústria de 
matéria prima com alto valor 
agregado como processadores 
e microchips. Outro fator impor-
tante é a isenção de impostos 
sobre a indústria de tecnologia.

Podem se cadastrar pessoas 
físicas ou jurídicas que tenham 
projetos para utilizar espaços 
ou recursos relacionados à ins-
tituição. Não é necessário nem 
mesmo ter uma empresa cons-
tituída para se candidatar, basta 
que o projeto seja de base tec-
nológica ou incorpore novidades 
a setores tradicionais.

Para mais informações: 
contato@parquetecnologico.
riopreto.br

O objetivo é ter um processo seletivo de 
extrema qualidade na escolha das empresas, 

que encontram na estrutura do Parque 
Tecnológico todo o suporte necessário para 

crescer e se desenvolver, um trabalho que tem 
o total apoio do prefeito Edinho Araújo

“

”2022
Unesp divulga datas e inscrições do vestibular

A Unesp definiu as datas 
dos principais eventos do 
Vestibular 2022. O período 
de inscrições será de 8 de 
setembro a 7 de outubro de 
2021, pelo site da Fundação 
Vunesp (www.vunesp.com.
br). Os pedidos de isenção e 
redução de 50% da taxa de 
inscrição deverão ser feitos de 
31 de agosto a 7 de setembro, 
também na página da Vunesp.

O exame da primeira fase 
acontecerá nos dias 14 e 15 
de novembro de 2021, um 
domingo e uma segunda-feira. 
O primeiro dia de prova será 
específico para candidatos dos 
cursos da área de biológicas, 
geralmente metade do total 
de candidatos do Vestibular 
Unesp. A prova de 15 de 
novembro, o segundo dia de 
exame, será para os inscritos 
nas carreiras de exatas e hu-
manidades, além dos treinei-

ros. A divisão dos candidatos é 
uma das medidas de combate 
à pandemia de Covid-19.

Os candidatos habilitados 
e convocados para a segunda 
fase farão nova prova em 19 de 
dezembro de 2021, dia único, 
um domingo. No exame para 
ingresso em 2021, as provas 
foram aplicadas para 80.476 
candidatos em 35 cidades, 
sendo 31 destas no Estado de 
São Paulo, incluindo Rio Preto.

O resultado final do Vestibu-
lar Unesp 2022 será divulgado 
em 27 de janeiro do próximo 
ano. Os câmpus estão locali-
zados nas seguintes cidades: 
Araçatuba, Araraquara, Assis, 
Bauru, Botucatu, Dracena, 
Franca, Guaratinguetá, Ilha 
Solteira, Itapeva, Jaboticabal, 
Marília, Ourinhos, Presidente 
Prudente, Registro, Rio Claro, 
Rosana, São João da Boa Vista, 
São José do Rio Preto, São José 
dos Campos, São Paulo, São 
Vicente, Sorocaba e Tupã.

Da REDAÇÃO

O Sistema de Reserva de 
Vagas para a Escola Básica 
Pública (SRVEBP) garante um 
mínimo de 50% das vagas 
de cada curso da Unesp para 
alunos que tenham feito todo 
o ensino médio em escola 
pública, maioria entre os in-
gressantes desde o Vestibular 

Unesp 2017.
Para tirar dúvidas sobre o 

vestibular, o candidato pode 
fazer contato pelo link “Fale 
Conosco” do site da Vunesp: 
https://www.vunesp.com.br/
faleconosco. Ou então acessar 
os sites vestibular.unesp.br e 
www.vunesp.com.br.

Arquivo DHOJE

Unesp divulga datas e inscrições do vestibular 2022
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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. RENATO ALEXANDRE LELO DA SILVA e PATRI-
CIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, sendo ELE fi lho de 
ADHEMAR ALEXANDRE DA SILVA e de INÊS DA SILVA e 
ELA fi lha de ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA e de RA-
QUEL RIBEIRO DA SILVA;

2. PATRICK FERRAZ ORSINI e ELAINE CRISTINA 
TOFANELI, sendo ELE fi lho de MARCOS ORSINI DE SOU-
ZA e de ZULEICA MARIA DE MAIO FERRAZ ORSINI e ELA 
fi lha de JOANA TOFANELI;

3. EDUARDO SACOGNE FRACCAROLI e ALYNE 
TOSCANO MARTINS, sendo ELE fi lho de BRASIL FRAC-
CAROLI e de MARISA SACOGNE FRACCAROLI e ELA fi lha 
de EURIDES TOSCANO MARTINS e VERA MARIA ROSSI 
TOSCANO MARTINS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/07/2021.

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:

FABRICIO HENRIQUE GALERA RIBEIRO e CRISTIANE 
BUCCA. Ele, de nacionalidade brasileira, metalúrgico, soltei-
ro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de julho 
de 1992, fi lho de FABIANO RIBEIRO e de GISLAINE GALE-
RA. Ela, de nacionalidade brasileira, costureira, divorciada, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de dezem-
bro de 1987, fi lha de ALÉCIO BUCCA e de ROSANGELA 
GASPARINI BUCCA. 

WAGNER DE SOUZA SILVA e JULIA LETÍCIA DE OLIVEI-
RA SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, programador, 
solteiro, nascido em DIADEMA, SP, no dia 17 de dezembro 
de 1995, fi lho de WILIAS APARECIDO SERAFIM SILVA e 
de MARIA ANA DE SOUZA SANTOS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 05 de julho de 1997, fi lha de MARCOS 
DOS SANTOS e de GEUSA DE OLIVEIRA SANTOS. 

VICTOR HUGO BONIN e CÁSSIA REGINA DE LIMA PIVE-
TA. Ele, de nacionalidade brasileira, uber, solteiro, nascido 
em Campo Grande, MS, no dia 19 de setembro de 1982, 
fi lho de JOSE MARCO BONIN e de CECILIA IGNEZ SIGO-
LO BONIN. Ela, de nacionalidade brasileira, diarista, solteira, 
nascida em Votuporanga, SP, no dia 10 de julho de 1978, 
fi lha de GERALDO PIVETA e de APARECIDA JESUS DE 
LIMA. 

WALDEMAR DIEGO DE SOUZA e LIGIANE SILVA FRAN-
ÇA. Ele, de nacionalidade brasileira, supervisor, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de julho de 
1989, fi lho de WALDEMAR ALVES DE SOUZA e de APARE-
CIDA ROSA RAMIM DE SOUZA. Ela, de nacionalidade bra-
sileira, técnica de farmácia, divorciada, nascida em Jequié, 
BA, no dia 17 de abril de 1990, fi lha de ERIVELTO BATISTA 
FRANÇA e de MARIA LUCIA GOMES DA SILVA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
 
O Sindicato dos Contabilistas de São José do Rio Preto e Região  – SINDICONT 
– SJRP,  usando das prerrogativas definidas no Estatuto Social, CONVOCA toda 
a categoria dos contabilistas de sua base territorial, para comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14/07/2021, às 08:00 
horas, em primeira convocação, na sede do Sindicato à Rua Itália, 475 – Vila 
Sinibaldi, na cidade de São José do Rio Preto/SP e POR VIDEOCONFERÊNCIA 
através do link: meet.google.com/ggo-hwhh-uki,  a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 
 
a) Leitura, discussão e votação da Pauta de Reivindicação para as negociações 
coletivas da Categoria 2021/2022; 
 
 b) Discussão e votação sobre a fixação de Contribuição para custeio da entidade 
sindical, inclusive disciplinando o direito de oposição para o trabalhador; 
 
 c) Autorização para a diretoria da Entidade celebrar Convenção Coletiva com a 
Entidade Patronal ou suscitar Dissídio Coletivo em caso de malogro das 
negociações coletivas. 
 
Realizada a primeira convocação e não preenchido o “quorum” necessário, 
realizar-se-á segunda convocação no mesmo dia, às 09:00 horas. 
   
São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021. 
 
 
Maria Cecília Fim Lima Cervantes 
               Presidente 
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NO TRONO
Após 17 anos no comando da Fiesp, Paulo Skaf entregou 
segunda-feira, a Presidência a Josué Gomes da Silva, presidente 
da Coteminas e filho de José de Alencar que foi vice-presidente 
de Lula em duas gestões. Josué era chapa única e obteve 104 
dos 113 votos.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
07 de julho de 2021

BABY  

O presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista, Ricardo 
Arroyo e Claudete Arroyo 
souberam que vão estrear como 
avós. Deve nascer em março 
de 2022 o primeiro filho de 
Leandro e Giceli Arroyo. 

BOULANGERIE I

É assinado pela arquiteta 
Denise Gazeta, o projeto do 
novo Zappa’s que deverá ser 
inaugurado no entorno do 
Mercadão, na Antônio de 
Godoy, ao lado do Riacho Doce. 
O projeto acomodará um pátio 
interno ajardinado, com mesas 
e ombrellones. 

    Rosy Verdi que está 
residindo em Londres, embarca 
de volta amanhã, onde a 
espera o namorado Cláudio 
Pelizari. 

    Loira Chic: O El Toro lançou 
um rótulo próprio de cerveja, 
fabricado  em Mogi das Cruzes. 
Tem o nome da casa e não é 
para qualquer bolso: a garrafa 
custa R$ 27,00. O kit com 
duas garrafas custa R$ 50,00.

      Deco e Anira Finimundi 
Verdi reuniram a família para 
um almoço domingo em torno 
de Giuliano Verdi e sua mulher, 
Alessandra, que ganhavam 
idade nova. Imperando no 
cardápio, um rosbife com 
mourilles e pastaciutta. 

     Nas reuniões que têm 
sido feitas online, o Conselho 
Deliberativo do Clube Monte 
Líbano aprovou as contas da 
Diretoria Nadim Cury/Paulo 
Voltarelli. 

     Terá o nome de Vila 
Orgânica, o bar dedicado aos 
atletas bikers que Gustavo 
Malandri e a mulher Viviane 
Conte inauguram em agosto a 
100m do Villa Conte.

      Dois médicos deixaram 
nosso convívio no passado fim 
de semana: o cardiologista 
José Brambatti e Rubinho 
Martucci, meu amigo de 
infância e por quem tinha 
grande admiração. Meus 
sentimentos à família. 

    Martha Raduan Dias chegou 
para uma temporada em sua 
fazenda em Rio Preto. 

     O restaurateur Kuky 
Bonadio completa 60 anos 
em outubro, mas com esse 
vai-vem de isolamento social 
nem sabe ainda se vai poder 
comemorar. 

     Matheus Costantini 
comemorou seu aniversário 
domingo, com um almoço que 
reuniu a família no El Toro.
 
     Baixa temporária no grupo 
de carteado do Harmonia Tênis 
Clube. Luiz Carlos Casseb está 
internado com Covid.

DATA  
Kuky Bonadio e o seu sócio 
David, que já têm o Takoy, um 
restaurante japonês em Olímpia, 
abrem a filial da Takoy rio-
pretense, no Duo JK – ao lado do 
Bocacci- na segunda quinzena 
de agosto. 

O artista plástico Paulo Nimer, o Pjota, cujo avô e um dos 
ícones da advocacia em Rio Preto, que aliás, lhe empres-
ta o nome,  foi convidado pela plataforma de artes grega 
Deo Projects, para participar de um período de pesquisa 
de campo na Ilha de Chios, na Grécia, entre maio e julho 

deste ano. Seu vanguardismo estético tem sido celebrado 
pelos principais críticos de artes plásticas do país. E o re-
sultado dessa investigação é uma exposição de obras iné-
ditas do artista no antigo abatedouro da ilha, com inaugu-
ração prevista para o próximo sábado, dia 10. Pjota é filho 

dos rio-pretense  José Francisco (Kiko) Abilel Jr e Paula 
Márcia Cassetari Nimer.

BONITA SOLENIDADE II 

Um detalhe curioso e simpaticíssimo nessas ocasiões, é a presença 
dos filhos – meninos e meninas – a partir de 1 ano de idade, vestindo 
o mesmo uniforme que seus pais, integrantes da corporação. 

BONITA SOLENIDADE I 
É uma pena que, por conta do lockdown, este ano não seja 
realizada a bonita solenidade que por tradição, a Polícia Militar de 
Rio Preto realiza todas as manhãs dos dias 9 de julho, em frente 
ao Fórum da rua Marechal Deodoro, pois ali existe um monumento 
em homenagem aos Voluntários da Revolução de 32. E para quem 
gosta de uma banda militar, o espetáculo merece a atenção. A 
banda do nosso Batalhão da PM é excelente e suas marchas 
emocionam até os mais distraídos, pois inclui aqueles hinos que 
muita gente aprendeu a cantar na escola. A execução do Hino 
Nacional é irretocável. 

QUEM CHEGA

Com uma mala cheia de afagos e carinhos para tentar amenizar 
o luto da família, Patrizia Bonfá Martucci Dallemule, cujo pai, o 
médico Rubinho Martucci faleceu no passado finde de Covid, chegou 
domingo dos Estados Unidos, onde mora com o marido e os filhos.

NO PANORÂMICO II   
Os proprietários do restaurante espanhol, informaram Jesus 
Martim que, se tudo correr a contento, pretendem inaugurar 
sua filial no Automóvel Clube, no final de setembro ou início de 
outubro, atendendo para almoços e jantares, inclusive não-sócios 
da entidade, que terão uma entrada separada da sede social. 
Informaram também que deverão fechar a filial da Redentora e 
devolvê-la ao dono do ponto, José Carlos Semenzato que, segundo 
eles, pretende reabrir ali um restaurante. Talvez  reabrir o mesmo 
L’Entrecôte.

NO PANORÂMICO I
Segundo o presidente Jesus Martim Neto, avançam satisfatoriamente 
as negociações para o restaurante Don León se instalar no local 
onde existia o Panorâmico, no andar superior da sede social do 
Automóvel Clube. Famoso por sua paella, o Don León mantém sua 
matriz em Monte Aprazível e inaugurou há alguns anos, uma filial na 
Rua Raul Silva, na Redentora onde existia o L’Entrecôte de Paris. Há 
alguns meses, abriu uma outra filial em Brasília, esta em parceria 
com os vinhos que têm o mesmo nome do restaurante: “Don León”. 
A Chef Angelez Perez mudou-se para a Capital Federal, mas se as 
negociações avançarem, retorna a Rio Preto para organizar a nova 
unidade do Don León.

NOVO BAR II

O nome Bee (abelha) é uma 
brincadeira pela paromasia com 
a expressão “Bi” foneticamente 
parecida pela qual os gays 
masculinos se referem aos 
amigos. As obras de reforma 
f o r am pa r a l i s adas  pe l a 
pandemia e em breve serão 
retomadas. Os proprietários por 
enquanto não querem que seus 
nomes sejam revelados, mas 
têm vasta experiência no setor 
de bares e restaurantes. 

AL MARE
O empresário Gilberto Oliveira está chegando de uma pescaria 
em alto mar, a partir do litoral paulista, onde o grupo embarcou 
na semana passada. A viagem deveria ter sido iniciada dia 20 de 
junho, mas precisou ser adiada porque o piloto náutico foi avisado  
pela Cia. dos Portos, que fortes ventos passariam pela região. Haja 
vista que a força do vento fez um navio cargueiro da Hamburg Sud 
colidir naquele dia com um atracadouro em Guarujá provocando 
até a interrupção dos serviços de balsa entre a ilha e Santos.

INAUGURAÇÃO I 

A Unioftal, da médica Fernanda 
L iedtke recebe para um 
cocktail no feriado do dia 9 de 
julho, sexta-feira, das 15 às 
18 horas, no Medical Center 
Austa, para a inauguração da 
sala de procedimentos. Merci 
pelo convite. 

NOVO BAR III 

A comunidade LGBTI+ anda 
tão desorientada à procura de 
um lugar para se encontrar que 
elegeu os corredores de um 
conhecido shopping center da 
cidade, nos finais de semana, e 
por lá passeiam como se fosse 
a Frei Caneca em Sampa.

NOVO BAR I 
Em breve, a comunidade LGBTI+ 
vai ter um bar para dizer que é 
seu. Nos altos da Saldanha 
Marinho, nas imediações do 
Bar Dom Pedro, o antigo boteco 
Zé Capivara, cujas portas foram 
fechadas pela pandemia, será 
transformado no Bee Friendly 
Bar, depois de receber um tapa 
no vizoo. 

PRESENÇA

O secretário de Estado da Agricultura, Itamar Borges, após 
reunião com heveicultores da Aprabor no recinto da Expo, 
almoçou sábado no El Toro em mesa com a mulher. Thaysa e 
as filhas Bárbara e Rapha. A propósito, o Estado de São Paulo 
é o maior produtor nacional de borracha natural e responde por 
68,2% do volume total produzido no País, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2020, a borracha 
ocupou a 19ª colocação no ranking do Valor da Produção 
Agropecuária do Estado, com valor superior a R$ 639 milhões, 
conforme levantamento realizado pelo Instituto de Economia 
Agrícola (IEA-APTA). 

FERIADO 
Estamos numa semana de feriado 
prolongado. Dia 9, sexta-feira, é 
feriado em nosso estado, dia da 
Revolução Constitucionalista de 
32. Mãsssss, como estamos 
mergulhados no heard lockdown, 
que só termina domingo, quem 
gosta de uma bebidinha vai 
ter que se virar nos 30 em 
casa mesmo, porque bares, 
restaurantes e clubes estão com 
a torneira fechada para alcoóis. 

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

FEIJÃO DE BODE 

Será dia 14 de agosto, a 
18ª. edição da Feijoada da 
Fraternidade, realizada pela 
Loja Maçônica Estrela do 
Oriente, cujo presidente é 
Edgard Poletto. O resultado 
f inance i ro  benef ic ia rá  o 
Hospital Bezerra de Menezes. 
A retirada será das 11 às 14 
horas no sistema drive thru e 
os convites, que custam R$ 
60,00 (servem duas pessoas) 
já estão à venda.

A very chic e glamourosa Laila Mahfuz Crosara ganha 
idade nova hoje e será muito festejada pela família e seu 

grande grupo de amigos.

INAUGURAÇÃO II
Batido o martelo: Será mesmo 
dia 2 de agosto,uma segunda-
feira, a inauguração da 50ª. filial 
do restaurante Coco Bambu no 
Shopping Center Iguatemi.O 
release informa que as reservas 
já estão abertas para o mês da 
inauguração.

BOULANGERIE II 
A ideia de Rogério Melzi, o 
proprietário do imóvel alugado 
para o Zappa’s- de Gelson 
Zappaterra e Thais Lemos- 
é que sejam resgatadas no 
retrofit, as características 
externas da época em que a 
casa foi construída e usar a 
área do porão para mostrar 
ali, fotos e curiosidades da 
época na história de Rio Preto. 
Com a inauguração dessa 
nova unidade  em setembro, o 
Zappa’s comemora seu Jubileu 
de Prata. 

A-10

* 

* 

* 

* 

Para comemorar o aniversário de Ângela Arroyo Marques 
dos Santos, os filhos Fabinho, Marli e Marilda, os genros 
Roger e Vadeco, a nora Fifi, a neta Fabiana e os bisnetos 
Gael e Otto, vieram a Rio Preto participar, domingo, de um 

almoço festivo.

A elegante Helaine Gomes, esposa de Hailton Gomes, rio-
-pretense que há muitos anos reside em São Paulo, acaba 
de completar 88 anos e foi acarinhada pela filha, a bonita 
Maura Gomes Medeiros, que hoje reside em Cuiabá com o 

marido, Dráuzio Antonio de Medeiros e os filhos.  

* 

* 

* 

* 

* 

* 



Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira

07 de julho de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODU-
TOS ODONTOLOGICOS LTDA
EMPENHO 11444/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
EMPENHO 11394/21
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
EMPENHO 11652/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 10726/21
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 entre-
ga total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 
EPP
EMPENHO 11288/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
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 descum-
primento 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 entre-
ga total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 10/20 - Contrato: TOP/0032/20
Contratada: Comercial Pradela LTDA EPP
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SME - Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 11/20 - Contrato: TOP/0031/20
Contratada: Comercial Pradela LTDA EPP
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SME - Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 33/20 - Contrato: TOP/0007/21
Contratada: Entinseg  Equiq. de Seg. contra Incendio LTDA 
EPP
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SME - Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2021
ATA Nº 0529/21
CONTRATADA: LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI ME
OBJETO: Fornecimento de válvulas da rede de gases me-
dicinais - Valores Unitários – Item 01 - R$249,00; Item 02 – 
R$249,00; Item 03 – R$269,00; Item 04 – R$292,50 – SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2021
ATA Nº 0530/21
CONTRATADA: BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI 
NUNES ME

OBJETO: Fornecimento de válvulas da rede de gases me-
dicinais - Valor Unitário – Item 05 - R$292,50 – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2021
ATA Nº 0531/21
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTA-
ÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDI-
COS E HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de sondas e kit sondagem - Valor 
Unitário – Item 01 - R$69,97 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 165/2021 – Processo 
11.441/2021
Objeto: Registro de preços pra fornecimento e instalação 
de aparelhos de ginástica para academia ao ar livre(ATI) 
nas praças e em outros locais. Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais. Sessão pública realizada on line com início 
dia 09/06/2021, sendo adjudicados os itens as empresas 
declaradas vencedoras: DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS 
EM METAIS LTDA EPP itens 1, 2, 3, 4, 5 e 7; STRONGFER 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI itens 
6, 8 e 9; O ITEM 10 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. Ulisses Ramalho Almeida- Se-
cretário Municipal de  Serviços Gerais 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 265/2021 – Processo 
12.124/2021
Objeto: Registro de preços pra contratação de empresa para 
prestação de serviços de reforma de toldos das unidades es-
colares. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on line com início dia 30/06/2021, sendo adjudica-
dos os itens a empresa declarada vencedora: JOEL GIBER-
TONI ME lotes 1 e 2. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de  Educação 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
111/2021 – PROCESSO Nº 1999/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de cadeiras e lon-
garinas. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 08/07/2021 às 14:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO 
DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PADRÃO 
CPFL (QUADRO DE MEDIDORES COLETIVO) NO MER-
CADO MUNICIPAL (RUA ANTONIO DE GODOY, 3048, 
CENTRO) – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comissão Municipal 
de Licitações, acolhe integralmente o parecer técnico da Se-
cretaria Municipal da Fazenda e, também, o parecer técnico 
da Secretaria Municipal de Obras, que são adotados como 
razões de decidir e passam a fazer parte integrante desta 
decisão e declara habilitadas a prosseguir no certamente 
licitatório as empresas: COMERCIAL PRADELA LTDA EPP 
e KM & ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA 
ME. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designado o 
dia 16/JULHO/2021 às 08:30 hs., para a sessão de abertura 
da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão se acha 
encartada nos autos do processo à disposição dos interes-
sados.  Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n. 
318/2021, processo 12.489/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de sarrafos, ripas e outros para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 23/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
 LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 311/2021, processo 12.468/2021, objetivando a aquisição 
de smart tv led 60” para atendimento às unidades escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 21/07/2021, às 08:30h. e abertura 
a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 12/AGOSTO/2021 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE RE-
CAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DA MACRORRE-
GIÃO CENTRAL COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA III 
DO DER/SP, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DES-
CRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. 
DE OBRAS. Valor total estimado R$ 358.764,61 – Prazo de 
Execução: 30 dias - Local de Entrega dos envelopes e da 
sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do 
Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras e Contratos. 
Outras informações no site: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action  

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
170/2021 – PROCESSO Nº 11.531/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de avental descar-
tável para utilização nas unidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 12/07/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - EMURB

CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO – ESTAÇÃO RODO-
VIÁRIA
Nº018/2020/A
OBJETO:- Box nº 24 – medindo 12,06m²
PERMISSIONÁRIA:-EXPRESSO ADAMANTINA LTDA
ATIVIDADE:- Venda de Passagens
PERÍODO:- 02/11/2020 à 01/11/2025
T.P. USO:- R$445,00(Quatrocentos e quarenta e cinco reais)

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 978 DE 02 DE JULHO DE 2021.

DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Clei-
ne Zavanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo Dona, para, sob 
a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e a ampla defesa, a 
fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta Portaria, 
decorrentes da Sindicância instaurada pela Portaria nº 825 
de 11 de setembro de 2019, cujos autos seguem anexo, o 
servidor CLAYTON EDUARDO GIL QUERO, responda como 
incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III e 
XI  do artigo 204, da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro 
teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor 
público, o qual será citado nos termos parágrafo 1º do artigo 
254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 35.365 DE 06 DE JULHO DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ANA 
BEATRIZ PEDRINI FINARDI, Médico Plantonista Clínico, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do 
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artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os 
efeitos desta a 05 de julho de 2021.
PORTARIA N.º 35.366 DE 06 DE JULHO DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) PAM-
MELLA BARBOSA GALDINO, Assistente Social, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do 
artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos 
desta a partir de 12 de julho de 2021.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.957
DE 06 DE JULHO DE 2021.

Estabelece regras para a qualifi cação e seleção de Orga-
nizações Sociais, avaliação e fi scalização de contratos de 
gestão, na área da saúde, relacionadas à Lei nº 10.197, de 
21 de agosto de 2008, e suas alterações, que institui o Pro-
grama Municipal de Incentivo às Organizações Sociais, além 
de outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º. Este Decreto estabelece regras para a qualifi cação 
e seleção de Organizações Sociais, avaliação e fi scalização 
de contratos de gestão, na área da saúde, relacionadas à Lei 
nº 10.197, de 21 de agosto de 2008, e suas alterações, que 
institui o Programa Municipal de Incentivo às Organizações 
Sociais, além de outras providências.
 
CAPÍTULO I
DA QUALIFICAÇÃO
Art. 2º. O Poder Executivo qualifi cará como organização 
social, na área da saúde, pessoa jurídica de direito privado, 
sem fi ns lucrativos, observado o disposto na lei, suas altera-
ções e neste Decreto.
Art. 3º. A entidade interessada em qualifi car-se como organi-
zação social, na área da saúde, perante o Município de São 
José do Rio Preto, deverá encaminhar requerimento de qua-
lifi cação, subscrito por seu representante legal ou procurador 
legalmente constituído, à Secretaria Municipal de Saúde, 
sendo que esta, por sua vez, autuará o correspondente 
processo administrativo, devendo constar os documentos 
relacionados no artigo 3º da lei nº 10.197, de 21 de agosto 
de 2008 e suas alterações, acompanhados dos seguintes 
elementos:
I – qualifi cação completa da entidade e de seu representante 
legal;
II ¬– endereço em que se encontra sediada;
III ¬– telefone para contato e endereço eletrônico.
Art. 4º. Recebido o requerimento de qualifi cação, o Secretá-
rio Municipal de Saúde analisará preliminarmente o pedido e 
sua instrução e, se for o caso, determinará sua retifi cação ou 
complementação, mediante despacho fundamentado, a ser 
publicado no Diário Ofi cial do Município. 
§ 1º O despacho indicará pormenorizadamente as providên-
cias a serem tomadas pela entidade interessada.
§ 2º O despacho assinalará o prazo para a adoção das 
providências necessárias, considerando a complexidade e a 
dimensão das medidas a serem tomadas.
§ 3º Na análise preliminar, o Secretário Municipal de Saúde 
poderá contar com auxílio da equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde e de técnicos de outras Secretarias da 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, caso se faça 
necessário. 
Art. 5º. Se não for o caso de retifi cação ou complementa-
ção do requerimento, ou após a conclusão destas medidas, 
o Secretário Municipal de Saúde emitirá parecer quanto à 
conveniência e à oportunidade da qualifi cação da entidade 
requerente como organização social, submetendo a maté-
ria ao titular da Secretaria Municipal de Planejamento para 
aprovação conjunta, nos termos do artigo 3º, inciso III, da lei 
nº 10.197, de 21 de agosto de 2008.
§ 1º O titular da Secretaria Municipal de Planejamento pode-
rá requerer informações adicionais ou a retifi cação ou com-
plementação da instrução à entidade interessada, observado 
o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo anterior.
§ 2º A análise do titular da Secretaria Municipal de Saúde, 
quanto à conveniência e à oportunidade da qualifi cação, 
será sempre fundamentada, nos termos do parágrafo único, 
do artigo 4º da lei nº 10.197, de 21 de agosto de 2008, e 
suas alterações.
Art. 6º. Havendo manifestação favorável dos titulares da 
Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de 
Planejamento, o processo será encaminhado ao Prefeito 
Municipal, para decisão.
§ 1º O pedido de qualifi cação como organização social será 
indeferido caso a entidade:
I – não atenda aos requisitos legais para qualifi cação como 
organização social;
II – não apresente as informações adicionais ou a retifi cação 
ou complementação da documentação solicitada pelo titular 
da Secretaria Municipal de Saúde e/ou Secretaria de Plane-
jamento, nos prazos por eles fi xados.
§ 2º O despacho do Prefeito Municipal, indeferindo o pedido 
de qualifi cação da entidade como organização social, será 
fundamentado e publicado no Diário Ofi cial do Município.
§ 3º A qualifi cação da entidade como organização social, 
na área da saúde, será conferida por Decreto do Prefeito 
Municipal, nos termos do artigo 4º da Lei nº 10.197, de 21 de 
agosto de 2008.
Art. 7º. A entidade que tiver seu requerimento indeferido 
poderá ingressar com novo requerimento de qualifi cação, a 
qualquer tempo, desde que observadas as exigências legais 
e regulamentares.

CAPÍTULO II
DAS ENTIDADES QUALIFICADAS
Art. 8º. As entidades que forem qualifi cadas como organi-
zações sociais, na área da saúde, no âmbito de São José 
do Rio Preto, serão consideradas aptas a fi rmar contrato de 
gestão com o Poder Executivo municipal, para o desenvolvi-
mento de atividades e serviços de interesse público em sua 
área de qualifi cação, observado o disposto em lei e neste 
Decreto.
Art. 9º. A qualifi cação de entidades como Organizações So-
ciais, na área da saúde, já realizadas por este Município até 
a data de publicação deste Decreto, fi ca mantida para todos 
os efeitos. 
Parágrafo único. A entidade já qualifi cada como OS na 
área da saúde pelo Município fi ca sujeita a todas as regras 

estabelecidas no edital de Chamamento Público quando dele 
participar.
Art. 10. Todas as alterações estatutárias ou contratuais das 
entidades qualifi cadas como organizações sociais, na área 
da saúde, deverão ser comunicadas ao titular da Secretaria 
Municipal de Saúde, por escrito e com a comprovação das 
modifi cações e a justifi cativa, no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO
Art. 11. A celebração de contrato de gestão com organização 
social, qualifi cada na área da saúde no âmbito do Município 
de São José do Rio Preto, será obrigatoriamente precedida 
de processo público de seleção da entidade a ser contrata-
da.
Art. 12. A Comissão Especial de Seleção será encarregada 
de realizar o processo público de seleção.
§ 1º A Comissão Especial de Seleção será composta por 3 
(três) membros titulares, um deles designado como seu pre-
sidente, sendo que 2 (dois) membros titulares devem, obriga-
toriamente, ser servidores de carreira do quadro permanente 
da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.
§ 2º A Comissão Especial de Seleção poderá se socorrer do 
assessoramento técnico de outros profi ssionais especialistas 
não integrantes do quadro da Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto.
§ 3º Os profi ssionais especialistas de que trata o parágrafo 
anterior assinarão previamente termo de confi dencialidade e 
abster-se-ão de atividades que possam confi gurar confl ito de 
interesses.  
§ 4º Os membros da Comissão Especial de Seleção, de que 
trata o § 1º deste artigo, não serão remunerados a qualquer 
título, sendo suas funções consideradas de relevante interes-
se público.
Art. 13. A Comissão Especial de Seleção terá as seguintes 
atribuições:
I – conduzir o processo de chamamento público em acordo 
com o edital elaborado pelo titular da pasta (Secretaria Muni-
cipal de Saúde) e em conformidade com o disposto em lei e 
neste Decreto; 
II – receber e analisar a documentação e as propostas apre-
sentadas por organizações sociais, e publicar o resultado no 
Diário Ofi cial do Município;
III – receber recursos interpostos por organizações sociais 
participantes do processo seletivo e julgá-los;
IV – dirimir ou esclarecer eventuais dúvidas ou omissões;
V – exercer outras incumbências, relacionadas com o 
processo público de seleção, que lhe forem expressamente 
designadas pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo único. A Comissão Especial de Seleção poderá 
realizar, a qualquer tempo, diligências para verifi car a auten-
ticidade das informações apresentadas ou para dar cumpri-
mento ao disposto no inciso IV deste artigo.
Art. 14. O edital de chamamento público para seleção da 
organização social conterá, entre outros, os seguintes ele-
mentos:
I – caracterização pormenorizada do objeto da parceria que 
a Secretaria Municipal de Saúde pretende fi rmar, com a 
descrição das atividades que deverão ser promovidas e/ou 
fomentadas e os respectivos bens, equipamentos e recursos 
a serem destinados a esse fi m, bem como dos elementos 
necessários à execução do objeto da parceria, indicando-se 
o conjunto de objetivos, metas e indicadores de qualidade 
que deverão ser observados e alcançados pela organização 
social contratada;
II – relação de documentos que a organização social interes-
sada deve apresentar;
III – critérios objetivos de julgamento das propostas apresen-
tadas pelas organizações sociais;
IV – indicação da data, local e horário para apresentação 
da documentação e da proposta técnica e econômica pelas 
organizações sociais interessadas.
§ 1º A data-limite para abertura dos envelopes com as pro-
postas não poderá ser inferior a 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, contados da data da publicação do aviso de edital e 
a data.
§ 2º A documentação (Envelope 1) e a proposta técnica e 
econômica (Envelope 2) deverão ser entregues à Comissão 
Especial de Seleção, em envelopes distintos, fechados, iden-
tifi cados e lacrados.
§ 3º Somente poderão participar do processo seletivo as 
organizações sociais interessadas que já estejam assim qua-
lifi cadas pelo Município de São José do Rio Preto na data da 
publicação do aviso de edital ou de entidades que requeiram 
sua qualifi cação até 10 (dez) dias corridos antes da data do 
recebimento e abertura dos envelopes.
Art. 15. As organizações sociais interessadas em participar 
do processo público de seleção deverão apresentar, no pra-
zo fi xado no edital, a seguinte documentação:
I – Comprovação da qualifi cação como organização social 
pelo Município de São José do Rio Preto, conferida por De-
creto do Prefeito Municipal;
II – Cópia das atas da última eleição do Conselho de Admi-
nistração e sua diretoria, devidamente registradas;
III – Comprovante de inscrição do ato constitutivo ou estatu-
to, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de 
composição da diretoria em exercício;
IV – Documentação relativa à qualifi cação econômica e 
fi nanceira que consistirá em Balanço Patrimonial e Demons-
tração de Resultados do Exercício, exigível em Lei, que 
comprovem a boa situação fi nanceira da Organização Social. 
Esta, conforme o caso, apresentará publicação do Balanço 
ou cópias reprográfi cas das páginas do Livro Diário onde 
foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resulta-
dos com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento 
registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Ofício 
de Notas da sede da Organização Social, ou no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos, todos, obrigatoriamente, 
fi rmados pelo Contador, vedada a substituição por Balance-
tes ou Balanço provisórios;
V – Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ/MF;
VI – Certidões de regularidade fi scal da entidade junto 
à Fazenda Pública da União, especifi camente, Prova de 
regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, através da Certidão Conjunta de Débitos relativos 
a Tributos Federais – CQTF; do Município sede, qual seja, a 
Mobiliária ou outra equivalente, na forma da Lei, bem como 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
VII – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social 
(INSS), através da Certidão Negativa de Débitos – CND ou 
da Certidão Positiva com Efeito de Negativa – CPDEN den-
tro de seu prazo de validade;
VIII – Avaliação da boa situação fi nanceira da Organização 

Social, que será feita através dos cálculos dos índices contá-
beis indicado no respectivo edital;
IX – Declaração, fi rmada pelo representante legal, de que a 
entidade não se encontra impedida de transacionar com a 
Administração Pública ou qualquer de seus órgãos descen-
tralizados, a qualquer título;
X – Declaração de idoneidade de que a entidade não se uti-
liza de fi ns e recursos ilícitos para sua constituição e execu-
ção de suas atividades, como também que não responda a 
processos judiciais ou tenha sofrido condenação decorrente 
do mau uso de recursos públicos ou dano ao erário;
XI – Comprovação da inexistência de débitos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
XII – Declaração de que não possui em seu quadro de pes-
soal empregado com menos de 18 (dezoito) anos de idade 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezes-
seis) anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº 
8666/93;
XIII – Atestado de vistoria, comprobatório de inspeção pela 
Organização Social do local onde será executado o contrato 
de gestão, que poderá ser realizada a partir da publicação do 
edital;
XIV – Certifi cado de Registro de fi ns fi lantrópicos (se for o 
caso);
XV – Prova de existência em seu quadro de profi ssional qua-
lifi cado para execução ou manutenção das ações previstas 
no objeto, podendo essa comprovação de vínculo profi s-
sional se dar mediante contrato social, registro na carteira 
profi ssional, fi cha de empregado ou contrato de trabalho, 
sendo possível a contratação de profi ssional autônomo que 
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente 
pela execução dos serviços, nos termos da Súmula nº 25 do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A regularidade documental de que tratam 
os incisos VI, VII e XI poderá ser comprovada por meio de 
certidões positivas com efeito de negativas.
Art. 16. As propostas técnicas e econômicas apresentadas 
pelas organizações sociais, em atendimento ao edital de 
chamamento público, deverão discriminar os meios e os re-
cursos orçamentários necessários à prestação dos serviços 
objeto da parceria a ser fi rmada, bem como conter:
I – a especifi cação do plano de trabalho proposto;
II – o detalhamento do valor orçado para implementação do 
plano de trabalho;
III – a defi nição de metas operacionais, indicativas de melho-
rias da efi ciência e qualidade do serviço, no tocante aos as-
pectos econômico, operacional e administrativo, bem como 
os respectivos prazos e cronograma de execução;
IV – a defi nição de indicadores para avaliação do desempe-
nho e de qualidade na prestação dos serviços;
V – outros elementos exigidos pelo edital de chamamento 
público.
 Art. 17. Será considerada vencedora do processo público de 
seleção a organização social que houver apresentado a pro-
posta que obteve a maior pontuação na avaliação, atendidas 
todas as condições e exigências do edital de chamamento 
público, sendo observados os critérios de economicidade, 
otimização dos indicadores, efi ciência e qualidade do servi-
ço.
Parágrafo único. O resultado do julgamento e a declaração 
da organização social vencedora do processo público de 
seleção serão proferidos no prazo estabelecido no edital 
de chamamento público e publicados no Diário Ofi cial do 
Município.
Art. 18. Na hipótese de apenas uma organização social par-
ticipar do processo público de seleção, será essa declarada 
vencedora do processo público de seleção, estando apta a 
celebrar o contrato de gestão, desde que a proposta apre-
sentada atenda a todas as condições e exigências do edital 
de chamamento público.
Art. 19. Das decisões da Comissão Especial de Seleção 
caberá recurso, a ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias 
corridos, contados da data da publicação do despacho recor-
rido no Diário Ofi cial do Município.
§ 1º Da interposição de recurso em face do julgamento das 
propostas pela Comissão caberá impugnação pelas demais 
organizações sociais participantes, no prazo de 5 (cinco) 
dias corridos, contados da data da comunicação da interposi-
ção do recurso.
§ 2º O recurso e, se for o caso, as impugnações, serão 
recebidos pela Comissão Especial de Seleção, que poderá 
reconsiderar a decisão, no prazo de 3 (três) dias corridos.
§ 3º Se não reconsiderar a decisão recorrida, a Comissão 
Especial de Seleção encaminhará o recurso e, se for o caso, 
as impugnações, ao titular da Secretaria Municipal de Saúde, 
para decisão fundamentada e irrecorrível, a ser proferida no 
prazo de 10 (dez) dias corridos.
Art. 20. Decorrido o prazo de que trata o artigo anterior sem 
a interposição de recursos, ou após o julgamento destes, o 
resultado do processo público de seleção será homologado 
pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 21. Após homologação do processo seletivo, o plano 
de trabalho da organização social selecionada deverá ser 
deliberado pelo competente Conselho Municipal de Saúde, 
nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.197, de 21 de agosto de 
2008, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, e a organi-
zação social vencedora será considerada apta a celebrar o 
contrato de gestão.

CAPÍTULO IV
DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
Art. 22. Cumprido o disposto no artigo anterior, o titular da 
Secretaria Municipal de Saúde providenciará:
I – a publicação do extrato do contrato de gestão no Diário 
Ofi cial do Município;
II – a divulgação do instrumento, na íntegra, no Portal da 
Transparência do Município.

CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE 
GESTÃO
Art. 23. A execução do contrato de gestão será acompanha-
da e fi scalizada pela Secretaria Municipal de Saúde, com 
auxílio de Comissão de Avaliação e Fiscalização. 

§ 1º A Comissão de Avaliação e Fiscalização será indicada 
pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde e submetida à 
aprovação do Prefeito Municipal, que, por sua vez, nomeará 
seus membros e designará seu presidente e um secretário.
§ 2º A Comissão de Avaliação e Fiscalização será composta 
por 5 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes, 
de notória capacidade e adequada qualifi cação, escolhidos 
dentre os agentes públicos municipais da Prefeitura Munici-
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pal de São José do Rio Preto, de carreira ou não e 1 (um) re-
presentante do Conselho Municipal de Saúde, a ser indicado 
pelo mencionado órgão.
§ 3º A Comissão de Avaliação e Fiscalização deliberará pelo 
voto da maioria absoluta de seus membros, cabendo ao 
presidente, além do voto ordinário, o de qualidade.
§ 4º Os membros da Comissão de Avaliação e Fiscalização 
não serão remunerados a qualquer título, sendo suas fun-
ções consideradas de relevante interesse público.
Art. 24. Compete à Comissão de Avaliação e Fiscalização 
dos contratos:
I – zelar pelo permanente acompanhamento e fi scalização 
do contrato de gestão, quando iniciada sua execução;
II – analisar os relatórios parciais e fi nais pertinentes à exe-
cução do contrato de gestão, contendo comparativo específi -
co entre as metas pactuadas e os resultados alcançados;
III – analisar a prestação de contas da organização social 
contrato, ao término de cada exercício fi nanceiro;
IV ¬– solicitar à organização social contratada, a qualquer 
tempo, conforme exija o interesse público, os relatórios e 
prestações de contas;
V – elaborar relatórios parciais e anuais de acompanhamen-
to e fi scalização e submetê-los à apreciação da autoridade 
supervisora do contrato de gestão.
 § 1º A Comissão de Avaliação e Fiscalização reunir-se-á 
ordinariamente uma vez a cada mês e ao fi nal de cada exer-
cício fi nanceiro, para avaliação da execução do contrato de 
gestão, e extraordinariamente a qualquer tempo, por convo-
cação de seu presidente ou por determinação do Secretário 
Municipal de Saúde.
§ 2º Das reuniões da Comissão de Avaliação e Fiscalização 
serão lavradas atas, que deverão ser assinadas por todos os 
presentes.
Art. 25. Na execução do contrato de gestão, deverão ser ob-
servados pelas partes, entre outros, os seguintes princípios:
I – respeito aos direitos do cidadão-usuário;
II – qualidade e efi ciência;
III – boa-fé e probidade na administração dos bens e recur-
sos públicos;
IV – vinculação aos objetivos e às metas pactuadas;
V – transparência e controle público e social;
VI – consensualidade.
Art. 26. Os regulamentos próprios, que a organização social 
contratada adotará para contratação de obras e serviços, 
bem como para compras e contratações de pessoal com 
emprego de recursos provenientes do Poder Público, serão 
submetidos à aprovação prévia da Secretaria Municipal de 
Saúde e publicados no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
corridos, contados da data da assinatura do contrato de 
gestão, ouvida a respectiva Comissão de Avaliação e Fisca-
lização, nos termos do artigo 24 da Lei nº 10.197, de 21 de 
agosto de 2008, e suas alterações.
Parágrafo único. Os regulamentos de que trata este artigo 
serão publicados no Diário Ofi cial do Município, na íntegra, 
tão logo sejam aprovados pela autoridade municipal compe-
tente.
Art. 27. A movimentação dos recursos fi nanceiros transfe-
ridos pelo Poder Público à organização social contratada 
deverá ser feita mediante conta bancária específi ca e exclu-
siva para cada contrato de gestão, nos termos estabelecidos 
no correspondente edital e/ou contrato, vedada a utilização 
da mesma conta bancária para movimentação de recursos 
fi nanceiros de mais de um contrato de gestão. 
Art. 28. Os recursos fi nanceiros transferidos em decorrên-
cia de contrato de gestão, enquanto não utilizados, serão 
obrigatoriamente aplicados no mercado fi nanceiro, na forma 
determinada no contrato de gestão, devendo o rendimento 
fi nanceiro da aplicação ser destinado exclusivamente à exe-
cução do plano de trabalho proposto pela organização social.
Art. 29. O Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscali-
zação fi ca obrigado a comunicar ofi cialmente ao Secretário 
Municipal de Saúde, qualquer irregularidade ou ilegalidade 
encontrada pela Comissão, quanto à utilização de recursos 
ou bens públicos pela organização social contratada, obser-
vado, ainda, o disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 10.197, 
de 21 de agosto de 2008, e suas alterações.

Parágrafo único. A irregularidade ou ilegalidade, após julga-
mento do Secretário de Saúde, caso sejam motivo de res-
cisão contratual, esta deverá obedecer às disposições nos 
artigos 77 a 80 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CAPÍTULO VI
DA DESQUALIFICAÇÃO
Art. 30. Observado o disposto na lei e neste Decreto, a enti-
dade qualifi cada como organização social será desqualifi ca-
da, nas seguintes hipóteses:
I – descumprimento das disposições contidas no contrato de 
gestão;
II – inobservância, a qualquer tempo após a qualifi cação, dos 
requisitos legais que a autorizaram.
Art. 31. Em qualquer hipótese, a desqualifi cação será 
precedida de processo administrativo, conduzido por uma 
Comissão Especial de Apuração, constituída e nomeada pelo 
Prefeito Municipal de São José do rio Preto, assegurado à 
entidade o direito ao contraditório e à ampla defesa, observa-
do o disposto em lei e no contrato de gestão.
§ 1º Todos os atos da Comissão Especial de Apuração serão 
públicos, ressalvados os de natureza sigilosa, nos termos da 
lei.
§ 2º Os membros da Comissão Especial de Apuração não 
serão remunerados a qualquer título, sendo suas funções 
consideradas de relevante interesse público.
Art. 32. Ao fi nal do processo administrativo de que trata o 
artigo anterior, a Comissão Especial de Apuração produzirá 
relatório detalhado sobre o apurado e o submeterá ao Prefei-
to de São José do Rio Preto.
§ 1º A decisão do Prefeito Municipal será fundamentada e 
publicada no Diário Ofi cial do Município em até 5 (cinco) dias 
corridos.
§ 2º Caberá um único pedido de reconsideração da decisão 
que desqualifi car entidade como organização social, no pra-
zo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação da 
decisão de desqualifi cação no Diário Ofi cial do Município.
§ 3º O pedido de reconsideração deverá ser instruído com as 
razões de fato e de direito e a documentação necessária à 
análise do pedido.
Art. 33. Toda pessoa que tiver ciência de fatos que possam 
dar causa à desqualifi cação de organização social poderá 
notifi car a Comissão Municipal de Avaliação e Fiscalização, 
mediante requerente escrito e fundamentado, dirigido ao seu 
Presidente.
Art. 34. A desqualifi cação da entidade como organização 
social implicará:

I – responsabilização dos seus dirigentes, individual e solida-
riamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação 
ou omissão;
II – reversão dos bens permitidos e dos valores entregues 
à sua utilização, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
estabelecidas em lei e no contrato de gestão.
Art. 35. Este Decreto entra em vigor na data da publicação.
Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 06 de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARCO ANTONIO MIRANDA DA COSTA
RESPONDENDO PELA PROCURADORIA-GERAL DO MU-
NICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 33/2020.
OBJETO: Registro de preço para fornecimento de 42.000 
(quarenta e dois mil) quilogramas de polímero catiônico gra-
nular (pó) de alto peso molecular/alta carga para utilização 
no sistema de desidratação mecânica de lodos da Estação 
de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio Preto), loca-
lizada à Rodovia Custódio da Silva, km 4,5 - Município de 
São José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020
DETENTORA DA ATA: SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA 
EIRELI
Valor unitário Registrado: Item 1 - R$ 18,00 Prazo de 
Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 05.10.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 06.07.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 22/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 
24/2021
Objeto: Aquisição de válvulas de injeção e sucção para utili-
zação em bombas dosadoras.
Contratada: EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO 
DE ÁGUA LTDA
Ordem de Fornecimento nº 108/2021, recebida em 
24.06.2021. Valor: R$ 81.200,00.
Prazo de entrega: 60 dias
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 36/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 
41/2021
Objeto: Aquisição de cubetas para serem utilizados nos co-
lorímetros e espectrofotômetros da marca HACH localizados 
no laboratório da ETA / Palácio das Águas.
Contratada: HEXIS CIENTÍFICA S/A
Ordem de Fornecimento nº 107/2021, recebida em 
29.06.2021. Valor: R$ 63.030,00.
Prazo de entrega: 60 dias
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 38/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 
44/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de 
retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em 
poços exploratórios do Aquífero Guarani.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2021 – Pedido 01.
Contratada: UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES 
EIRELI.
Ordem de Serviço nº 114 de 21.06.2021 recebida em 
29.06.2021. Valor de R$ 98.400,00. 
Prazo de execução: 5 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 50/2021 – PROCESSO SICOM 
3200/2021.
Objeto: Contratação de empresa para lavagem e lubrifi cação 
dos veículos da frota do SeMAE.
Por interesse da Administração para ampliação do prazo de 
envio das propostas, fi ca designado o dia 20.07.2021 a partir 
das 08h30 para a realização do pregão. 
S. J. Rio Preto, 06.07.2021 – Alan Sinibaldi Cornachioni – 
Pregoeiro
S. J. Rio Preto, 06.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0189 IFP/SMAURB

Conforme requerimento denominado “SOLICITAÇÃO 
DE LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE.”, Protocolo: 
202132131, aberto por ADALBERTO TEOTONIO DE SOU-
ZA, localizado(a) na RUA ONDINA, 138 - VILA REDENTORA 
, CEP: 15015205 - São José do Rio Preto/SP, emitiu-se o 
Ofício 0189 IFP/SMAURB, em 27 de maio de 2021, assi-
nado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco da 
Silva Junior. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
informamos o seu indeferimento, pois segundo informação 
fi scal, o requerente deve adequar a publicidade conforme Lei 
Complementar 650/2021. Neste sentido, informa-se que não 
houve correção do Memorial Descritivo. Ainda, no projeto de 
instalação e ART/RRT, de acordo com as fotomontagens e 
laudo técnico entregue, há uma publicidade não apreciada 
(totem), que não foi contabilizada nas três documentações, 
de modo que, mesmo havendo solicitação por parte do 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, desta Secretaria, 
para que o requerente adicionasse tal publicidade, não hou-
ve a devida retifi cação ou ao menos resposta por parte do 
contribuinte. Publica-se o referido Ofício, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos de acordo com registro do AR: BR 39151231 4 
BR, acusando “Desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20572/2021

Fica notifi cado(a): ANDERSON RICARDO SAES COSTA, 
Compromissário: ANDERSON RICARDO SAES COSTA, 
Endereço: R. PEDRO NOMINATO Nº: Compl.: ESQ. PROJ. 
01 Bairro: AUFERVILLE V - RES. Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15100000 Inscrição Municipal / Cadastro: 
313657000 PFJ: 398251 CPF/CNPJ/RG: 271637348-59. De 
acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI 
e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFI-
CAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido 
a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: 
Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área 
urbana do município. QUEIMADA AUFERVILLE V, Art. 90 
da LC nº 650/2021, prazo de 10dia(s), Multa de 20 UFM (x1 
R$1.259,20). O não cumprimento da presente Notifi cação 
no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às 
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pe-
lo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI 
NEVES, uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos sob o número de registro 
do BR 39151206 7 BR, acusando “Endereço Insufi ciente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20567/2021

Fica notifi cado(a): BANCO REAL S/A, Compromissário: 
BANCO REAL S/A Endereço: R. RUA 01 Nº: Compl.: Bairro: 
AUFERVILLE V - RES. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15100000 Inscrição Municipal / Cadastro: 312966000 
PFJ: 134841. De acordo com a Lei Orgânica do Município, 
artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo men-
cionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no 
prazo estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, o 
abaixo relacionado: Proibido fazer queimadas de qualquer 
natureza, na área urbana do município. QUEIMADA AUFER-
VILLE V, Art. 90 da LC nº 650/2021, prazo de 10dia(s), Multa 
de 20 UFM (x1 R$1.259,20). O não cumprimento da pre-
sente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) 
fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação 
vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIA-
NE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
sob o número de registro do BR 39151213 8 BR, acusando 
“Mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 599/2021

Fica advertido(a): CONS CENTRAL S J R PRETO SOC 
SAO VICENTE DE PAULO, localizado(a) no Endereço: R. 
VISCONDE DE OURO PRETO Nº: 558 Compl.: A 642 E V 
B BAST Bairro: ESPLANADA - VILA Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15030300 Inscrição Municipal / Cadastro: 
204589000 PFJ: 1074713 CPF/CNPJ/RG: 60002128/0001-
16, datada em 28/04/2021, IRREGULARIDADES: A em-
presa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 19950, 
deixando de realizar as adequações ambientais necessárias 
à prática das suas atividades econômicas, razão pela qual 
lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos 
a cumprir: MOTIVO: Há a necessidade da supressão ou 
poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido a risco de queda, 
comprometimento ou incompatibilidade da árvore com a 
vizinhança. O proprietário deverá executar o serviço; CAPI-
TULAÇÃO: Art. 79 da LM nº 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º 
Dec. nº 18301/2019; BASE DE CÁLCULO: 10 UFM; VALOR: 
R$ 629,60; OBSERVAÇÃO: EXECUTAR PODA DAS ÁR-
VORES NA TOTALIDADE (AS PODAS FORAM EXECU-
TADAS PARCIALMENTE), E SUPRESSÃO DA ARVORE 
SECA (MORTA) NO PASSEIO, SOB PENA DE MULTA. Do 
exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 
10 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) 
supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presen-
te, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a 
Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do es-
tabelecimento. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a missiva foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR 39153113 7 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0161/2021 – IFP/SMAURB

Conforme requerimento denominado “SOLICITA ALVARÁ 
EXTRAORDINÁRIO DE MÚSICA AO VIVO REF. I.M Nº 
3108320, CONFORME DESCRITO.”, Protocolo: 202121080, 
aberto por FREI CANECO RIO PRETO RESTAURANTE 
LTDA ME, localizado(a) na Rua Pernambuco, 3489 - Vila 
Redentora, CEP: 15015770 - São José do Rio Preto/SP, 
emitiu-se o Ofício 0161 IFP/SMAURB, em 11 de maio de 
2021, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson 
Francisco da Silva Junior. Em atenção ao protocolo acima 
referenciado, anunciamos o seu indeferimento, pois segundo 
informação fi scal, não houve apresentação de laudo técni-
co assinado por profi ssional habilitado, juntamente com a 
devida (ART), referente ao tratamento acústico do estabele-
cimento no prazo de 30 (trinta) dantes concedido à empresa. 
Sendo assim, resta indeferido o pedido e a Autorização para 
execução de música/som executados por qualquer meio. 
Publica-se o referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR: BR 39151052 5 BR, acusan-
do “Não Procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51598

Fica autuado(a): GLAUBER FREIRE DE CARVALHO, En-
dereço: R. IPIRANGA Nº: 636 Compl.: 42 HC 1 A 4 Bairro: 
BOA VISTA - BAIRRO Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15025520 Inscrição Municipal / Cadastro: 202192000 
PFJ: 948475 CPF/CNPJ/RG: 159392588-32 / 246953895-
(SSP). O infrator acima qualifi cado deixou de atender a 
Notifi cação nº 19825 de 01/12/2020 referente o(a) Proibido 
fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana do 



B-4 Jornal
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município., infringindo o(a) Art. 1º da LM nº 7419/99 sujeito a 
multa abaixo imposta: IRREGULARIDADE: CAPITULAÇÃO: 
ARTIGO 2º LM Nº 7419/99; BASE DE CÁLCULO: 2 SALA-
RIO; MULTA: 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). O paga-
mento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar 
o acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de 
reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas admi-
nistrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO 
DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito no 
montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos arti-
gos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração 
e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CI-
ÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 
588/2019. b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 
24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
notifi cação da lavratura do Auto de Infração e desde que não 
haja Impugnação; II - de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame 
Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 
20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ain-
da que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até 
o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão 
proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso 
Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o inte-
ressado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia 
de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/
semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo apresentação 
de defesa ou a quitação do débito decorrente deste Auto 
de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, com 
posterior execução fi scal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal 
de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez 
que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR: BR 
39151170 2 BR, acusando “Mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20570/2021

Fica notifi cado(a): IDALINA DOS SANTOS MORAES, Com-
promissário(a): IDALINA DOS SANTOS MORAES Endere-
ço: R. RUA 01 Nº: Compl.: Bairro: AUFERVILLE V - RES. Ci-
dade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15100000 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 313017000 PFJ: 392361 CPF/CNPJ/
RG: 149358398-05 / 25057529-2(SSP). De acordo com a 
Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração 
da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa 
Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ci-
ência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Proibido fazer 
queimadas de qualquer natureza, na área urbana do municí-
pio. QUEIMADA AUFERVILLE V, Art. 90 da LC nº 650/2021, 
prazo de 10dia(s), Multa de 20 UFM (x1 R$1.259,20). O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que 
a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos sob o número de registro do BR 39151208 4 
BR, acusando “Mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20648/2021

Fica notifi cado(a): IMPPER VENDAS E NEGOCIAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS LTDA, Endereço: AV. NÍVEA DULCE TE-
DESCHI CONFORTI Nº: 2511 Compl.: Bairro: FELICIDADE 
- FAZ. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15063190 
Inscrição Municipal / Cadastro: 3227640 PFJ: 1290421 
CPF/CNPJ/RG: 18896185/0001-20. De acordo com a Lei 
Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração 
da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa 
Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da 
ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: A explora-
ção de qualquer meio de publicidade depende de Licença de 
Publicidade, previamente emitida pela municipalidade, Art. 
93 da LC nº 650/2021, prazo de 0dia(s), Multa de 20 UFM 
(x1 R$1.259,20); As publicidades deverão estar localizadas 
no recuo do estabelecimento, com altura mínima (pé direito) 
de 3,00 metros e não exceder em balanço sobre o passeio 
em 1,50 metro, § único, art.97 da LC nº 650/2021, prazo de 
10dia(s), Multa de 10 UFM (x1 R$629,60). OBSERVAÇÃO: 
PROVIDENCIAR REGULARIZAÇÃO DAS PUBLICIDA-
DES DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NO PRAZO 
LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO, DEVENDO ATENDER A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. O não cumprimento da presente Notifi cação no 
prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às pe-
nalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, 
uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos sob o número de registro do AR: 
39151275 6 BR, acusando “Mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20568/2021

Fica notifi cado(a): JAIR DE OLIVEIRA MENDES, Endereço: 
R. RUA 01 Nº: Compl.: Bairro: AUFERVILLE V - RES. Cida-
de: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15100000 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 313019000 PFJ: 208964 CPF/CNPJ/
RG: 262035848-51 / 29838100-X(SSP). De acordo com a 
Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração 
da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa 
Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ci-
ência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Proibido fazer 
queimadas de qualquer natureza, na área urbana do municí-
pio. QUEIMADA AUFERVILLE V, Art. 90 da LC nº 650/2021, 
prazo de 10dia(s), Multa de 20 UFM (x1 R$1.259,20). O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que 
a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos sob o número de registro do BR 39151214 1 
BR, acusando “Mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20576/2021

Fica notifi cado(a): JAIR DE OLIVEIRA MENDES, Endereço: 
R. GERALDO COUTINHO Nº: Compl.: Bairro: AUFERVIL-
LE V - RES. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15100000 Inscrição Municipal / Cadastro: 313031000 PFJ: 
208964 CPF/CNPJ/RG: 262035848-51 / 29838100-X(SSP). 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso 
XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTI-
FICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabeleci-
do a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relaciona-
do: Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área 
urbana do município. QUEIMADA AUFERVILLE V, Art. 90 
da LC nº 650/2021, prazo de 10dia(s), Multa de 20 UFM (x1 
R$1.259,20). O não cumprimento da presente Notifi cação 
no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às 
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pe-
lo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI 
NEVES, uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos sob o número de registro 
do AR: 39151205 3 BR, acusando “Mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20602/2021

Fica notifi cado(a): JOSE ANTONIO VILELA ESPOLIO, 
Compromissário: JOSE ANTONIO VILELA ESPOLIO Ende-
reço: R. GERALDO COUTINHO Nº: Compl.: Bairro: AUFER-
VILLE V - RES. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15100000 Inscrição Municipal / Cadastro: 313033000 PFJ: 
392747 CPF/CNPJ/RG: 018566248-03. De acordo com a 
Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração 
da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa 
Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ci-
ência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Proibido fazer 
queimadas de qualquer natureza, na área urbana do municí-
pio. QUEIMADA AUFERVILLE V, Art. 90 da LC nº 650/2021, 
prazo de 10dia(s), Multa de 20 UFM (x1 R$1.259,20). O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que 
a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos sob o número de registro do BR 39151169 3 BR, 
acusando “Ausente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51633

Fica autuado(a): MANOEL GOMES MARTINS, Endereço: R. 
ITANHAÉM Nº: 46 Compl.: Bairro: ANCHIETA - VILA Cidade: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15050340 Inscrição Mu-
nicipal / Cadastro: 307696000 PFJ: 82946. O infrator acima 
qualifi cado deixou de atender a Notifi cação nº 19798 de 
27/11/2020 referente o(a) Há a necessidade da supressão ou 
poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido a risco de queda, 
comprometimento ou incompatibilidade da árvore com a vizi-
nhança. O proprietário deverá executar o serviço., infringindo 
o(a) Art. 79 da LM nº 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. nº 
18301/2019 sujeito a multa abaixo imposta: IRREGULARI-
DADE: CAPITULAÇÃO: ANEXO I DA LM Nº 13031/2018; 
BASE DE CÁLCULO: 10 UFM 1º REINCIDÊNCIA (UFM x 2); 
MULTA: R$ 1.259,20 (um mil, duzentos e cinquenta e nove 
reais e vinte centavos). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: NÃO 
ATENDEU A NOTIF. 19798 E ADVERTENCIA 559/21 EM 
TEMPO HÁBIL. O pagamento da multa imposta não isenta 
o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de 
aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis. INTIMA-
ÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a 
recolher o débito no montante acima discriminado, no prazo 
abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, confor-
me os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 
588/2019: a) O prazo para pagamento ou para impugna-
ção deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 
(trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do 
artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão conce-
didos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 
588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do 
Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; II - de 
35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugna-
ção e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência 
da decisão proferida em Reexame Necessário, se não inter-
posto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se 
interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente 
ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário Mu-
nicipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar 
o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao 
Poupatempo para retirar a guia de recolhimento ou imprimir 
o referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.
sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. 
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quita-
ção do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo 
será inscrito em dívida ativa, com posterior execução fi scal. 
Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON 
MATEUS MARINO, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo 
com registro do AR: BR 39151247 8 BR, acusando “Imóvel 
Desabitado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20391/2021

Fica notifi cado(a): NAVARRO COMERCIO DE ACESSO-
RIOS PARA CELULAR E INFO, Endereço: AV. BELVEDERE 
Nº: 605 Compl.: Bairro: TERRA NOVA RODOBENS RIO 
PRETO - BELVEDERE I Cidade: SAO JOSE DO RIO PRE-
TO CEP: 15056082 Inscrição Municipal / Cadastro: 3524180 
PFJ: 1550399 CPF/CNPJ/RG: 30488099/0001-83. De 
acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI 
e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFI-
CAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido 
a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gera-
dos no empreendimento. Informar a destinação fi nal desses 
resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun 
n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), 

Multa de 126 UFM (x1 R$7.932,96). OBSERVAÇÃO: APRE-
SENTAR COMPROVANTES/CONTRATO DE DESTINAÇÃO 
DE RESÍDUOS (lixo eletrônico, pilhas e baterias) NO PRAZO 
DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB 
PENA DE MULTA DE R$ 7.920,00 enviar via e-mail: “smaurb.
fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br”. O não cumprimento da 
presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi ca-
do(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legis-
lação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a missiva foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
sob o número de registro do AR: 39153091 9 BR, acusando 
“Endereço Insufi ciente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20588/2021

Fica notifi cado(a): REGINA ALEXANDRE SILVA, Ende-
reço: AV. DOMINGOS FALAVINA Nº: 328 Compl.: 334 
Bairro: VALE DO SOL - JD. RES. Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15045020 Inscrição Municipal / Cadas-
tro: 210876015 PFJ: 38301 CPF/CNPJ/RG: 864723138-
49 / 6956892-3(SSP). De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos ENVIAR PARA 
FCNEVES@RIOPRETO.SP.GOV.BR COMPROVANTE DE 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS (ÓLEO), Art 2.º, §3º, 
inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Re-
sol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 126 
UFM (x1 R$7.932,96); Derramar óleo, gordura, graxa, tinta, 
combustíveis, líquidos de tinturaria, nata de cal, cimento 
e similares nos passeios e no leito das vias e logradouros 
públicos, Art. 2º, inciso III da LC 504/2016, prazo de 0dia(s), 
Multa de 10 UFM (x1 R$629,60). O não cumprimento da pre-
sente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) 
fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação 
vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIA-
NE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
sob o número de registro do RQ 47284548 4 BR, acusando 
“Mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20504/2021

Fica notifi cado(a): ROSANA CRISTINA BIZERRA DO COU-
TO, Endereço: AV. ANDRÉ FRANCO MONTORO Nº: Com-
pl.: Bairro: AUFERVILLE V - RES. Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15100000 Inscrição Municipal / Cadastro: 
312914000 PFJ: 325476 CPF/CNPJ/RG: 121501608-54 
/ 21671097-2(SSP). De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Proibido fazer queimadas 
de qualquer natureza, na área urbana do município. QUEI-
MADA AUFERVILLE V, Art. 90 da LC nº 650/2021, prazo de 
10dia(s), Multa de 20 UFM (x1 R$1.259,20). O não cumpri-
mento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) 
notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela 
legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Pos-
turas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a 
missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos sob o número de registro do BR 39151215 5 BR, 
acusando “Mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20575/2021

Fica notifi cado(a): SOLANGE APARECIDA GUARIZA, Ende-
reço: R. GERALDO COUTINHO Nº: Compl.: Bairro: AUFER-
VILLE V - RES. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15100000 Inscrição Municipal / Cadastro: 313030000 PFJ: 
1412050 CPF/CNPJ/RG: 121569588-82 / 21999877-2(SSP). 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso 
XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTI-
FICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabeleci-
do a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relaciona-
do: Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área 
urbana do município. QUEIMADA AUFERVILLE V, Art. 90 
da LC nº 650/2021, prazo de 10dia(s), Multa de 20 UFM (x1 
R$1.259,20). O não cumprimento da presente Notifi cação 
no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às 
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pe-
lo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI 
NEVES, uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos sob o número de registro 
do BR 39151201 9 BR, acusando “Mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20569/2021

Fica notifi cado(a): WILSON GOMES DE ASCENCAO, Com-
promissário: WILSON GOMES DE ASCENCAO, Endereço: 
R. RUA 01 Nº: Compl.: Bairro: AUFERVILLE V - RES. Cida-
de: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15100000 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 313018000 PFJ: 393705 CPF/CNPJ/
RG: 070694278-75 / 21581660-2(SSP). De acordo com a 
Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração 
da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa 
Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ci-
ência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Proibido fazer 
queimadas de qualquer natureza, na área urbana do municí-
pio. QUEIMADA AUFERVILLE V, Art. 90 da LC nº 650/2021, 
prazo de 10dia(s), Multa de 20 UFM (x1 R$1.259,20). O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que 
a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos sob o número de registro do BR 39151220 9 BR, 
acusando “Desconhecido”.



B-5Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
07 de julho de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL 
nº28/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:

CNPJ: 41.826.103/0001-92
Razão Social: G S CONSTRUÇÕES E LAJES LTDA
CNPJ: 42.089.160/0001-07
Razão Social: ISSP - EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA SÃO PAULO 
LTDA
CNPJ: 42.453.409/0001-03
Razão Social: F.A DE CARVALHO FARMÁCIA
CNPJ: 42.460.454/0001-95
Razão Social: GF CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CNPJ: 42.177.693/0001-32
Razão Social: AS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 42.462.210/0001-41
Razão Social: METAL FORT RESERVATÓRIOS METÁLI-
COS LTDA
CNPJ: 42.445.185/0001-98
Razão Social: P.S. GONÇALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOSDE
CNPJ: 42.445.498/0001-46
Razão Social: MARINA LAIS VILLA COMÉRCIO DE MÓ-
VEIS
CNPJ: 42.491.055/0001-91
Razão Social: PAULO RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA 
FIBRAS
CNPJ: 42.286.350/0001-06
Razão Social: AUGUSTO E SANTOS REPRESENTACOES 
LTDA
CNPJ: 42.500.432/0001-01
Razão Social: TREINAMENTOS RAIZ LTDA
CNPJ: 42.379.422/0001-60
Razão Social: SPETTACOLO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
E BEBIDAS LTDA
Conforme processamento realizado, em 06 de Julho 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 munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da 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, 06 de Julho de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ADAO MARTINS DA COSTA 01790/21 
AIF-V-S 
000143 

ADRIANO LEANDRO 01772/21 
AIF-V-S 
000158 

ALEX PIMENTA 01797/21 
AIF-V-S 
000132 

ALLAN JAKISON ALMELA DA SILVA 01813/21 
AIF-V-S 
000187 

ANTONIO JOSE DA TRINDADE 01778/21 
AIF-V-S 
000150 

ANTONIO SOUZA LIMA 01785/21 
AIF-V-S 
000148 

APARECIDA DE JESUS DIAS 01806/21 
AIF-V-S 
000120 

APARECIDO BEVENUTI CORREA 01805/21 
AIF-V-S 
000119 

CARLOS ROBERTO DA SILVA 01802/21 
AIF-V-S 
000129 

DANIEL PINHEIRO MONTOLIN 01800/21 
AIF-V-S 
000127 

DEISIMARA DE ALMEIDA 01791/21 
AIF-V-S 
000144 

EDVALDO PASCOAL DA COSTA 01782/21 
AIF-V-S 
000145 

FABIANA MARTINS 01804/21 
AIF-V-S 
000118 

FABIANA PEREIRA AMANCIO 01776/21 
AIF-V-S 
000162 

FRANCISCO SILVA TEIXEIRA 01781/21 
AIF-V-S 
000153 

GERSON RIBEIRO DA COSTA 01794/21 
AIF-V-S 
000136 

HELENA VENANCIO 01789/21 
AIF-V-S 
000141 

 

 

IRANILDA SOUZA BORGES 01801/21 
AIF-V-S 
000128 

JADI SEBASTIANA DA SILVA 01793/21 
AIF-V-S 
000135 

JEOVANE SAMPAIO PEREIRA 01821/21 
AIF-V-S 
000183 

JOÃO BATISTA SOUSA DA CRUZ 01769/21 
AIF-V-S 
000155 

JOSE ALBINO RODRIGUES DA PAZ 01808/21 
AIF-V-S 
000122 

JOSE ANTONIO GASPARE 01788/21 
AIF-V-S 
000140 

JOSE EDUARDO GONÇALVES PEREIRA 01819/21 
AIF-V-S 
000181 

JOSE PEREIRA DOS SANTOS 01803/21 
AIF-V-S 
000130 

JOSE RODRIGUES MARTINS 01799/21 
AIF-V-S 
000142 

LUCI MARCIA BATISTA DA SILVA 01810/21 
AIF-V-S 
000124 

LUIS ROBERTO GOMES DA SILVA 01783/21 
AIF-V-S 
000146 

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA VASCONCELOS 01809/21 
AIF-V-S 
000123 

MAISA DOS SANTOS RODRIGUES DE LIMA 01815/21 
AIF-V-S 
000189 

MANOEL AVELINO 01774/21 
AIF-V-S 
000160 

MARCUS VINICIUS DE PAULA MORAES 01814/21 
AIF-V-S 
000188 

MARIA APARECIDA VICENTE BARBARA 01773/21 
AIF-V-S 
000159 

MARIA BENTO DA SILVA 01780/21 
AIF-V-S 
000152 

MARIA CECILIA DOS SANTOS 01817/21 
AIF-V-S 
000191 

MARIA RAMOS 01775/21 
AIF-V-S 
000161 

 

 

São José do Rio Preto, 07 de Julho de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva - Gerente da Vigilância Sanitária 

MARIO JUNIO DA SILVA 01816/21 
AIF-V-S 
000190 

MARLI PONTÃO NEVES 01786/21 
AIF-V-S 
000138 

OLIMPIA CREUSA FERREIRA DA SILVA 01792/21 
AIF-V-S 
000134 

OSMIRIO SOUZA SANTOS 01796/21 
AIF-V-S 
000131 

PAULO CESAR NEVES 01795/21 
AIF-V-S 
000137 

PAULO CESAR RODRIGUES 01779/21 
AIF-V-S 
000151 

RENATO JOSE CAVALCANTE FERREIRA 01820/21 
AIF-V-S 
000182 

RICARDO RODRIGUES DA SILVA 01777/21 
AIF-V-S 
000149 

ROSANA ALEXANDRINA MARIANO 01812/21 
AIF-V-S 
000126 

SIDNEI BATISTA BORGES 01771/21 
AIF-V-S 
000157 

SILVANO APARECIDO GARCIA 01787/21 
AIF-V-S 
000139 

THARLES SANTOS COELHO 01807/21 
AIF-V-S 
000121 

VALMIR PEREIRA DOS SANTOS 01784/21 
AIF-V-S 
000147 

 

RETIFICAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 25/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A CÁRITAS 
PAROQUIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE 
CZESTOCHOWA, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR O 
ATENDIMENTO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMÉLIA 
BALBO SACCHETIN. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
723.668,20 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
731.192,63 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
723.668,20 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
731.192,63 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Ana Maria dos Santos 

Cáritas Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Czestochowa 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

RETIFICAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 01/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO 
ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM, OBJETIVANDO A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS 
A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
CAMINHEIROS DO ALÉM. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
736.570,35 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
583.129,15 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
736.570,35 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
583.129,15 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Alécio Vieira 

Associação Espírita Caminheiros do Além 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

 

RETIFICAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 02/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO 
DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA IRMÃ ESTELITA, OBJETIVANDO 
A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 
DESTINADOS A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL IRMÃ ESTELITA. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
668.766,00 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
450.000,00 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
668.766,00 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
450.000,00 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Valdeir Alves da Silva 

Associação de Assistência à Criança Irmã Estelita 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

 

RETIFICAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 28/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSISTÊNCIA 
SOCIAL FORMOSA, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR O 
ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORMOSA. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
685.175,79 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
1.008.638,7

1 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
685.175,79 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
1.008.638,7

1 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Josué Gama 

Assistência Social Formosa 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

 

RETIFICAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 29/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E O CENTRO 
COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI, 
OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ IZALTINA MARIA. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
949.584,55 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
241.000,00 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
949.584,55 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
241.000,00 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Vanilde Espírito Santo Oler 

Centro Comunitário Grande Família do Cristo Rei 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

 

RETIFICAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 24/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E O CENTRO 
SOCIAL PARQUE ESTORIL, OBJETIVANDO A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS 
A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ 
JULIETA. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
659.221,77 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
643.999,18 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
659.221,77 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
643.999,18 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Manoel da Silva Neves Filho 
Centro Social Parque Estoril 

Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua General Glicério, 3947 - Vila Imperial - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - Telefone (17)3211 4000 

gabinete@educacao.riopreto.br -  www.riopreto.sp.gov.br 

RETIFICAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 03/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A CENTRO 
COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI, 
OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARCIA AFFINI 
BAGDASARYAN. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
704.938,90 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
193.000,00 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
704.938,90 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
193.000,00 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Vanilde Espírito Santo Oler 

Centro Comunitário Grande Família do Cristo Rei 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
07 de julho de 2021

RETIFICAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 26/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A CÁRITAS 
PAROQUIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE 
CZESTOCHOWA, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR O 
ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA INES ARNAL 
E SUA EXTENSÃO JOÃO PAULO II. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
1.271.246,7

6 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
1.318.678,2

1 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
1.271.246,7

6 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
1.318.678,2

1 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Ana Maria dos Santos 

Cáritas Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Czestochowa 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

 

RETIFICAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 04/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO 
FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA, OBJETIVANDO A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS 
A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
672.497,59 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
732.157,71 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
672.497,59 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
732.157,71 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Alberto Fernandes 

Associação Filantrópica Mamãe Idalina 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

 

RETIFICAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 05/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A SOCIEDADE 
AMIGOS DO BAIRRO PARQUE ESTORIL, OBJETIVANDO A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS 
A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
MARIA MARCOLINA DA COSTA FARIA. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
509.123,57 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
591.734,90 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
509.123,57 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
591.734,90 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Amarildo Aparecido Garavello 

Sociedade Amigos do Bairro Parque Estoril 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

 

RETIFICAÇÃO - 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 06/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO 
DAS DAMAS DE CARIDADE, OBJETIVANDO A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS 
A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
NOÊMIA BORIN RADUAN. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
502.014,16 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
761.483,00 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
502.014,16 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
761.483,00 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Ricardo Augusto Diogo Sanches 

Associação das Damas de Caridade 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

RETIFICAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 27/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO 
FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA, OBJETIVANDO A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS 
A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
RAQUEL VERONEZZI MARQUES DA SILVA. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
779.969,65 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
1.100.945,6

4 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
779.969,65 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
1.100.945,6

4 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Alberto Fernandes 

Associação Filantrópica Mamãe Idalina 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

 

RETIFICAÇÃO - 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 07/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO 
FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA, OBJETIVANDO A 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS 
A AUXILIAR O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
SANTA CATARINA LABOURÉ. 
Onde se lê: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
553.934,60 

339 

43 0 0 

1 220.000 

R$ 
297.673,14 

317 5 220.004 

Leia-se: 
CLÁUSULA TERCEIRA – aplicação da Fonte 1: 

Valor Fich
a 

Elemen
to 

Subeleme
nto 

Ite
m 

Font
e 

Aplicaç
ão 

R$ 
553.934,60 

339 

43 0 0 

1 210.000 

R$ 
297.673,14 

317 5 220.004 

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2021 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 
Alberto Fernandes 

Associação Filantrópica Mamãe Idalina 
Testemunhas: 
1.__________________________________  
2.__________________________________ 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS                                                                       
 

 

PORTARIA Nº 6720, DE 05 DE JULHO DE 2021. 
Exonera a servidora NUBIA BEATRIZ OLIVEIRA FARIA – Assessor de 
Gabinete de Vereador, Referência C-3, lotada no Gabinete da 
Vereadora Claudia de Giuli, a partir de 05 de julho de 2021. 
 
 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
(Pregão Eletrônico  007/2019)

Termo de Rescisão: 002/2021.
CONTRATO Nº: 048/2019 
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
CONTRATADA: INMOV INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO 
LTDA.
O Contrato nº 048/2019, T.A. 014/2020, idealizado através 
do Pregão Eletrônico nº 007/2019, Processo Licitatório nº 
7414/2019, celebrado entre as partes acima identifi cadas 
em 16/07/2019, cuja vigência expirar-se-á em 15/07/2021, 
fi ca rescindindo amigavelmente a partir da presente data, 
em virtude da realização de nova licitação e novo contrato 
realizado na presente data, na conveniência administrativa 
da CONTRATANTE e comum acordo entre as partes. São 
José do Rio Preto/SP, 06 de julho de 2021. Angelo Bevilac-
qua Neto – Diretor-Presidente.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 015/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 015/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
enfermagem diversos. Sessão: 09h00 do dia 21/07/2021, na 
sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 
Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 06 de julho 
de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 016/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 016/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de suplementos 
alimentares. Sessão: 09h00 do dia 23/07/2021, na sede da 
Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 06 de julho de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2021

TOMADA DE PREÇO  Nº 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA 
ME
CNPJ/MF sob o nº 29.699.377/0001-62
OBJETO: Contratação de empresa especializada para cons-
trução da Esplanada na Represa Lavínio Lucchesi
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura do presente 
instrumento, ou seja, até 29/06/2022.
VALOR GLOBAL: R$113.750,54 (cento e treze mil setecen-
tos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos)
Monte Aprazível, 29 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 37/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 57/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 26/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviço de colocação e remoção de contra piso, pisos 
cerâmicos, pisos em concreto, azulejos, porcelanatos, guias 
pré-moldadas e sarjetões.
Data da realização da Sessão Pública: 27/07/2021
Horário: 14h00min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93.
Monte Aprazível, 06 de julho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial


