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Edinho confirma comércio 
até às 23h a partir de amanhã

REABERTURA DA ECONOMIA

Ensino 
superior 

volta a ser 
presencial 
em agosto

Baep prende 
jovem com 

cocaína, arma, 
munições e 
R$ 1,8 mil 
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Tanabi tem 
queda de casos 
e também deve 

flexibilizar
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BLOQUEIOS
Fiscalização do 

lockdown notur-
no autuou mais 

seis pessoas 
na noite de ter-
ça-feira e valor 
total de multas 
aplicadas já ul-

trapassa 
R$ 2,2 mi.

 Pág.A4

Ex-diretor do 
Ministério da 

Saúde é preso 
por mentir à CPI 

Pág. A3

HB Saúde recebe 
proposta de venda 
de R$ 450 milhões
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O prefeito Edinho Araújo, 
após reunião com o secretário 
municipal de Saúde Aldenis 
Borim, presidente do Comitê de 
Enfrentamento do Coronavírus, 
anunciou nesta quarta-feira (7) 
que o município de Rio Preto 
seguirá o Plano São Paulo na 
sua integralidade a partir da zero 
hora da próxima sexta-feira (9). 
Dessa forma, passará a valer 
para todo comércio o horário  de 
funcionamento das 6h às 23h. O 
anúncio foi feito minutos após o 
governador João Doria confirmar 
as flexibilizações   Pág.A2

A prefeitura de Tana-
bi anunciou ontem que-
da de 63% nos casos 
de Covid e que também 
deve seguir o Plano São 
Paulo a partir da próxi-
ma sexta-feira. Pág.A2

FILMADO
Câmera de 
segurança de 
auto-escola 
flagra mo-
mento que 
ladrão entra 
e furta um 
celular em 
Monte Apra-
zível. 
Pág.A4

Mãe aborta e 
abandona corpo 

de recém-nascido 
em plantação 
de Guapiaçu
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MP intima 
médica que 
tomou três 

doses da vacina
O Ministério Público de Rio 

Preto, através do promotor Car-
los Romani, intimou uma médi-
ca, especialista em otorrinola-
ringologia, para dar explicações 
dentro de 15 dias do porque 
tomou três doses da vacina con-
tra a Covid-19. “Delibero que 
seja intimada a representada, 
fixando o prazo de 15 dias para 
a resposta para que esclareça 
e justifique os fatos”, escreve o 
promotor.   Pág.A2

Prefeitura envia 
projeto liberando 
vacina a todas 

lactantes
O Executivo de Rio Preto 

protocolou nesta quarta-feira 
um Projeto de Lei (PL) que 
contempla as lactantes com 
ou sem comorbidades no gru-
po preferencial de vacinação 
contra a Covid-19 com doses 
remanescentes. A Secretaria 
de Saúde já disponibilizou um 
cadastro online para lactantes, 
independentemente da idade 
da criança amamentada, para 
organizar a aplicação. Pág.A3

Institutos 
produzem quase 
400 pesquisas 
na área médica
Nesta quinta-feira (8) é cele-

brado o Dia Nacional da Ciência. 
Em Rio Preto somente o Centro 
Integrado de Pesquisa (CIP) do 
Hospital de Base soma 214 
estudos clínicos desde 2011. 
Outra referência, o IMC, tem 
mais de 180 pesquisas. Pág.A5

GRIPE
O Ministério da 

Saúde autorizou 
no último sába-
do que os mu-

nicípios liberem 
as doses para a 

população em 
geral e a gerente 

de imunização 
Michela Barcelos 

confirmou que 
Rio Preto vai se-
guir a recomen-

dação.
 Pág.A5

Edinho Araújo, prefeito
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CULTURA
Na História observa-se que os 

tiranos, além de não apoiarem, 
normalmente reprimem os movi-
mentos culturais.

Cultura é essencial na vida 
do homem. Porque ela é uma 
atividade de criar valores. Não 
se compreende a cultura como 
privilégio dos artistas, escritores 
ou filósofos.

A cultura nasceu da reivindi-
cação humanista da liberdade 
de pensamento. Somente isso já 
seria suficiente para a defesa da 
cultura por todos.

A cultura hoje é compreendida 
como feita de valores éticos, polí-
ticos, econômicos e estéticos vividos pelo homem.

A cultura chega a parecer utopia para os que entendem efi-
cazes só a força do Estado ou os poderes do dinheiro.

Na humanidade só a cultura tem a possibilidade de superar as 
contradições do próprio homem, elevando-se a um plano superior 
e assim se dá a humanização de nossa história, principalmente 
através da obra criadora do homem.

A função moderna da cultura é humanizar as relações sociais 
e as técnicas. A cultura pode se tornar num meio de união entre 
os homens.

Porque a cultura pressupõe que o homem esteja disposto 
a ‘escutar’ e ‘aprender’. Cultura é, acima de tudo e de todos, 
abertura de espírito.

Pessoa aberta à cultura é aquela que, pelo conhecimento das 
‘grandes obras’, dos diferentes sistemas e das diversas civiliza-
ções, é capaz de se libertar da prisão estreita de suas ideias e 
de suas crenças.

A ‘pessoa culta’ consegue, sem abdicar de suas próprias opi-
niões, dialogar com pessoas de convicções diferentes.

Na cultura eleva-se a cortesia ao outro. Na cultura ‘cultiva-se’ 
a diversidade. Na cultura o ‘mito’ é o respeito. 

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

ARTIGO Fura fila de vacinas
O Ministério Público de São 

Paulo e a Secretaria da Justiça 
e Cidadania investigam casos de 
pessoas que furaram a fila de vaci-
nação contra a covid-19 em todo 
o estado. São pessoas que não 
respeitaram as etapas de vacinação 
estabelecidas pelo Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI).

Captação Líquida 
Impulsionada pela nova rodada 

de pagamentos do auxílio emergen-
cial e pela alta recente nos juros, a 
aplicação financeira mais tradicional 
dos brasileiros registrou o melhor de-
sempenho do ano. Em junho, os bra-
sileiros depositaram R$ 7,09 bilhões 
a mais do que sacaram na caderneta 
de poupança.

Enem
A Justiça Federal em São Paulo decidiu 

manter a regra do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021 que veta a isenção de 
taxa de inscrição a participantes que não jus-
tificaram ausência na edição anterior da prova. 
Pelas regras em vigor, têm direito ao benefício 
candidatos que se enquadram em critérios 
de renda e são alunos de escolas públicas ou 
bolsistas em instituições privadas.

NOTAS

ROMANI
Promotor intima 

médica que tomou 
três doses da vacina

O Ministério Público de 
Rio Preto, através do promo-
tor Carlos Romani, intimou 
uma médica, especialista em 
otorrinolaringologia, para dar 
explicações dentro de 15 dias 
do porque tomou três doses da 
vacina contra a Covid-19.

De acordo com a intimação, 
o encaminhamento partiu da 
Secretaria de Saúde de Rio 
Preto que constatou que no 
dia 23 de junho a médica foi 
imunizada com a vacina da 
Pfizer como sendo sua primeira 
dose. No momento da imuni-
zação, segundo informações 
do documento, o sistema de 
registro estava passando por 
instabilidade, por isso, não foi 
possível consultar sobre o his-
tórico de vacina da profissional.

No dia seguinte, ao ser 
realizado o apontamento no 
sistema, foi constatado que a 
médica já havia sido vacinada 
anteriormente com duas doses 
da Coronavac e teria fraudado 
o sistema ao não informar a 
verdade. “Tal fato teria prejudi-
cado a avaliação do município 
das doses recebidas excluindo 
a possibilidade de ser imuni-
zado outro munícipe”, alegou 
a Secretaria.

Ainda segundo o docu-
mento do MP, a Secretaria de 
Saúde não se dispôs a encami-
nhar os fatos ocorridos para a 
profissional para que ela desse 
uma resposta a respeito de tal 
conduta, se tinha consciência 
dos fatos ou se teria agido de 
forma culposa.

Diante de tais declarações, 

o promotor Carlos Romani de-
cidiu intimar a médica dando 
um prazo de 15 dias para que 
ela dê explicações.

“Observo que as provas até 
o momento apresentadas são 
circunstanciais e insuficientes 
para formar a convicção da 
situação já que eventual frau-
de já estaria sendo objeto de 
apuração criminal e o termo 
de responsabilidade utilizado 
pelo município nada consta se 
a usuária tinha conhecimento 
sobre não tomar uma terceira 
dose ou que tivesse ciência 
de que não poderia agir da 
forma como agiu, delibero que 
seja intimada a representada, 
fixando o prazo de 15 dias 
para a resposta para que es-
clareça e justifique os fatos em 
questão encaminhando-lhe a 
documentação recebida e que 
faça as considerações que for 
pertinente da eventual regula-
ridade do seu procedimento e 
das razões de sua conduta”, 
escreveu o promotor.

Andressa ZAFALON Divulgação

Comércio pode funcionar 
até às 23h a partir de sexta

O prefeito Edinho Araújo, 
após reunião com o secretário 
municipal de Saúde, Aldenis 
Borim, presidente do Comitê de 
Enfrentamento do Coronavírus, 
anunciou nesta quarta-feira (7) 
que o município de Rio Preto 
seguirá o Plano São Paulo na 
sua integralidade a partir da zero 
hora da próxima sexta-feira (9).

Segundo o Executivo, isso 
foi possível diante dos dados 
apresentados pelo secretário de 
Saúde, obtidos após 22 dias do 
lockdown noturno, que apontam 
queda significativa em todos os 
índices de casos graves (queda 
de 44%), leves (queda de 69%), 
internações, ocupação de leitos 
e óbitos.

Dessa forma, a partir de sex-
ta-feira passará a valer o horário 
das 6h às 23h, com regramento 
de capacidade de ocupação dos 
estabelecimentos contidos no 
Plano SP, que é de 60%. Este 
horário vale para comércio em 
geral, shoppings, supermer-
cados, bares e restaurantes, 
igrejas, academias, salões de 
beleza e transporte coletivo, 
entre outros. Lembrando que 

continua obrigatório o uso de 
máscara, álcool em gel e dis-
tanciamento social.

De acordo com o Plano SP, 
o toque de recolher continua 
vigente, porém, agora das 23h 
às 5h do dia seguinte.

Vale ressaltar que nesta 
quinta-feira (8) ainda continua 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

Divulgação

em vigor o decreto municipal 
que estabelece as restrições 
vigentes após as 19h. O novo 
decreto será publicado nos 
próximos dias.

Toque de recolher - O to-
que de recolher continua nas 
645 cidades do Estado, com 

horário entre 23h e 5h a partir 
de sexta. A recomendação de 
teletrabalho para atividades 
administrativas não essenciais 
e o escalonamento de horá-
rios para entrada e saída de 
trabalhadores dos setores de 
comércio, serviços e indústrias 
estão mantidos.

Doria estende funcionamento do comércio até às 23 horas e Edinho segue mudanças 
em Rio Preto

ENTIDADES

Acirp e Sinhores comemoram e anunciam 
festival gastronômico para incentivar setor

A Acirp (Associação Comer-
cial e Industrial de Rio Preto) 
e o Sinhores (Sindicato dos 
Hotéis, Bares e Restaurantes) 
enviaram uma nota no início 
da noite desta quarta-feira 
(7) dizendo que a Prefeitura 
acertou na decisão de seguir 
o Plano SP.

“O fim do lockdown noturno 
e a decisão da Prefeitura de 
acompanhar as medidas do 
plano São Paulo a partir desta 
sexta é fundamental para o 
início das ações de retomada 
da economia. Este é o pedido 
da Acirp e do Sinhores desde 
o primeiro dia do lockdown”, 
ressalta trecho da nota.

Segundo essas entidades, 
todos conhecem os protoco-
los e devem segui-los. “Quem 
não estiver trabalhando em 
consonância com as normas 
sanitárias, que sejam punidos. 
Não tem mais como defender 
quem não segue os protocolos. 
Um setor inteiro não pode ser 
prejudicado pelo mau exemplo 
de poucos”.

O Sinhores, através de um 
comunicado oficial, agradeceu 
a decisão do Prefeito Edinho 
Araújo. “O setor gastronômico 
em Rio Preto já foi duramente 
atingido e penalizado, a decisão 
do Prefeito é um alento para 
toda uma categoria que foi 
sucateada e está desesperada 
para manter seu funcionamen-

to e empregos”.
Para contribuir com esse 

momento, a Acirp e o Sinhores, 
junto com outros parceiros, 
lançam nos próximos dias um 
Festival Gastronômico para to-
dos os bares e restaurantes de 
Rio Preto. “Neste Festival, os 
consumidores terão um bônus 
de R$ 15,00 para fazer seu pe-

dido. Tanto esse bônus, quanto 
as taxas administrativas serão 
totalmente isentadas para os 
estabelecimentos. É mais um 
impulso extra para a retomada 
do setor”, finaliza em nota.

Os estabelecimentos inte-
ressados podem se cadastrar 
gratuitamente através do site 
www.vivariopreto.com.br.

Da REDAÇÃO  

NA 6ª FEIRA
Após queda de casos, cidade de Tanabi vai 

seguir Estado e flexibilizar abertura
A cidade de Tanabi come-

çou o lockdown noturno no 
dia 18 de junho, data essa em 
que eram registrados 4.442 
casos confirmados de corona-
vírus. Deste total, 44 estavam 
internados, havia 92 óbitos e 
a média de casos novos por 
semana estava em 267.

Nesta última semana, após 
quase quatro semanas de lock-
down noturno, Tanabi registra 
4.803 casos confirmados, com 

35 internações e 101 óbitos. 
Além disso, a média de novos 
casos nesta última semana 
foi de 98, uma diminuição de 
63,2%.

Uma semana antes de ini-
ciar o lockdown, a cidade tinha 
como média móvel diária de 38 
novos casos, já nesta semana 
a média está em 14, ficando 
dentro dos 63% de queda.

“A primeira semana foi um 
pouco mais difícil, mas depois 
a população acabou se cons-
cientizando e percebendo que 

nós estávamos no caminho 
certo. Não estamos felizes 
100% porque tiveram muitas 
percas, mas, na medida do 
possível, estamos fazendo o 
melhor”, ressaltou o Prefeito 
Norair Cassiano

Ao DHoje, o Prefeito disse 
que também vai seguir o Plano 
SP a partir de sexta-feira (9), 
flexibilizando assim, o horário 
do comércio que será permitido 
funcionar até às 23h, incluindo 
bares e restaurantes. Norair 
também vai revogar a lei seca 

e a capacidade de atendimento 
dos estabelecimentos passará 
de 40 para 60% do limite má-
ximo permitido.

Andressa ZAFALON
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Prefeitura envia projeto 
para liberar vacina a 

todas lactantes
O Executivo de Rio Preto 

protocolou nesta quarta-feira 
um Projeto de Lei (PL) que 
contempla as lactantes com 
ou sem comorbidades no gru-
po preferencial de vacinação 
contra a Covid-19 com doses 
remanescentes.

Junto com esse PL, o Exe-
cutivo também encaminhou 
um veto para o Projeto do 
vereador João Paulo Rillo que 
incluía lactantes, gestantes e 
puérperas como prioridade na 
imunização.

Segundo o Executivo, as 
gestantes e puérperas, com 
ou sem comorbidades, estão 
incluídas no Plano de Vaci-
nação do Estado devido a 
dados epidemiológicos que 
comprovam a maior letalidade 
da doença nestes grupos, por 
isso, a apresentação de um 
novo PL contemplando apenas 
as lactantes.

O Governo Municipal expli-
ca que os repasses de doses 
feitos pelo governo do Estado 
são realizados de acordo com 
a população e a inclusão de 
grupos não previstos ocasio-
naria a falta de vacinas para o 
cumprimento do cronograma 

oficial de vacinação do Estado.
“A alternativa encontrada 

para atendimento das lactan-
tes foi a utilização de doses 
remanescentes, uma vez que 
o protocolo de vacinação do 
Estado autoriza os municípios 
utilizarem doses de frascos 
abertos no final do atendimen-
to em pessoas maiores de 18 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

ESTADO

Educação autoriza volta do ensino 
superior presencial em agosto

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(7) a retomada das aulas 
presenciais no ensino supe-
rior de instituições públicas 
e privadas. O decreto foi 
publicado no Diário Ofi-
cial desta quarta-feira (7). 
Até então, apenas cursos 
específicos relacionados 
à área da saúde estavam 
autorizados a ter aulas pre-
sencialmente.

“Os alunos do ensino 
superior do estado de São 
Paulo poderão retornar às 
aulas presenciais a partir do 
dia 2 de agosto. O retorno 
prevê taxa de ocupação 
de 60% nas faculdades de 
tecnologia e universidades 
públicas e privadas, com 
obediência a todos os pro-

tocolos de saúde, incluindo 
uso de máscaras e álcool em 
gel”, afirmou Doria.

A publicação também de-
finiu as novas regras para as 
escolas da Educação Básica. 
A partir de agora, o distancia-
mento que antes era de 1,5 
metro passa a ser de apenas 
1 metro. As escolas ficam 
autorizadas a receber estu-
dantes presencialmente para 
planejar atividades conforme 
a sua capacidade física.

A retomada das aulas 
presenciais no ensino básico 
ou superior devem sempre 
respeitar os protocolos sani-
tários do setor da educação.

“Este é um grande passo. 
O decreto que autoriza o 
retorno presencial do ensino 
superior vale para os cursos 
de tecnologia de nível supe-
rior, as nossas Fatecs. E as 

Andressa ZAFALON 

Dois vereadores pedem mais ronda 
da PM e GCM em bairros de Rio Preto

O vereador Celso Peixão 
protocolou nesta terça-feira 
(6) uma indicação para que o 
Executivo reforce a segurança 
nos bairros Fraternidade I e 
II com a presença da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e rondas 
ostensivas.

Segundo Peixão, ele tem 
sido procurado por moradores 
destes bairros com relatos de 
consumo e tráfico de drogas, 
furtos em residências e estabe-
lecimentos comerciais, o que 
está causando grande preocu-
pação e temos nos moradores.

Com isso, os munícipes 
estão solicitando a presença 
constante também da Polícia 
Militar (PM). “Eles (moradores) 
estão alegando que com a 
ação da PM e GCM impedirá 
que meliantes cometam furtos, 
roubos e tráfico de drogas”, 
relata o vereador.

Há também a insegurança 
para mulheres que precisam 
sair de casa logo cedo e re-
tornar do trabalho no final da 
tarde/começo da noite, horário 
esse que os meliantes se apro-
veitam para praticar crimes. 
“Eu saio de casa ainda está 
escuro e retorno quando está 

Fraternidade I.
O vereador Cabo Júlio Do-

nizete fez um pedido parecido 
para o bairro Jardim dos Buritis, 
também em Rio Preto. Cabo Jú-
lio protocolou nesta quarta-feira 
(7) um requerimento destinado 
ao comandante do 9º Baep 
para designar policiamento 
ostensivo no local.

“Fomos procurados por mo-
radores do bairro Jardim dos 
Buritis, informando sobre a 
situação difícil pela qual estão 
passando com a atuação fre-
quente de marginais, propor-
cionando verdadeiro clima de 
terror, provocando pavor e inse-
gurança aos cidadãos e famílias 
que ali residem. A atuação dos 
marginais se dá a qualquer hora 
do dia, independentemente de 
ter morador no imóvel ou não”, 
explica Cabo Júlio.

O objetivo do requerimento 
é coibir a atuação destes margi-
nais e atender as reivindicações 
dos moradores.

Andressa ZAFALON 

mais escuro ainda. Não tenho 
sossego, porque sei que esses 
bandidos estão à solta queren-
do prejudicar o trabalhador. 
Além disso, tem um agravante 
que são as nossas crianças, 
o que gera preocupação nos 
pais e responsáveis”, ressalta 
Valéria Pelinson, moradora do 

Divulgação 

INDICAÇÕES

À CÂMARA

Uma das indicações é do vereador Celso Peixão

anos nesta fase de vacinação 
da população geral”, informa o 
Poder Público Municipal.

A Secretaria de Saúde dis-
ponibilizou um cadastro on-line 
para lactantes, independen-
temente da idade da criança 
amamentada, sendo tal ca-
dastro utilizado para convocar 
as lactantes na disponibilizada 

aulas das Etecs seguem as 
mesmas regras da educação 
básica”, disse Rossieli Soa-
res, Secretário da Educação 
do Estado de São Paulo.

A rede estadual de ensino 
entra em período de férias 
no dia 16 de julho e retorna 
para o 2º semestre no dia 2 
de agosto.

Já as unidades de ensino 
superior devem seguir as 
mesmas regras de ocupa-
ção que o setor de servi-
ços, conforme o Decreto nº 
65.635, de 16 de abril de 
2021, exceto para os cur-
sos de medicina, farmácia, 
enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional, nutri-
ção, psicologia, obstetrícia, 
gerontologia, biomedicina, 
saúde coletiva, saúde pú-
blica e medicina veterinária.

Prefeitura envia projeto para a Câmara liberar vacina a todas lactantes

de doses remanescentes. Esse 
processo teve início no dia 16 
de junho e até o momento já 
foram vacinadas 968 lactantes.

O PL foi apresentado, segun-
do o Executivo, para a manuten-
ção da vacinação das lactantes 
com as doses remanescentes 
e será votado em regime de 
urgência na Câmara.

Divulgação

Atividades práti-
cas - A partir deste de-
creto, as atividades práticas 
curriculares, como aulas 
práticas, laboratoriais e es-
tágios dos cursos superiores 
de todas as carreiras estão 
liberadas para acontecer, 
sem restrição de ocupação.

Divulgação

Ex-diretor é preso por perjúrio 
O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), deu 

voz de prisão ontem ao ex-diretor de Logística do Ministério da 
Saúde Roberto Ferreira Dias (foto) por mentir à comissão.  Dias 
negou com veemência envolvimento na aquisição de vacinas, 
porém, Aziz perdeu a paciência e deu voz de prisão. “O senhor 
está preso por ordem do presidente da comissão”, chancelou. 
Indagado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL), antes, porém, 
Dias negou informação de que assumiu o cargo no Ministério 
da Saúde por indicação do deputado Ricardo Barros (PP-PR), 
também acusado de envolvimento na compra da vacina indiana 
Covaxin, intermediada pela empresa Precisa, com preço superfa-
turado. Sobre a negociação da compra de 400 milhões de doses 
da Astrazeneca, com valor superior ao de mercado e propina 
de um dólar embutida, o ex-diretor disse que “o episódio nunca 
ocorreu” e desmentiu informação de Luiz Paulo Dominguetti, 
intermediário da Davati Medicamentos, que declinou o nome 
dele à CPI. “Ele (Dominguetti) é um picareta”, ironizou. A prisão 
gerou chiadeira da bancada governista, que implorou para Aziz 
desistir da decisão, mas não houve recuo.

Tratativas
O ex-diretor Roberto Dias, 

entretanto, confirmou que as 
tratativas para comprarem a 
vacina da Astrazeneca teve 
início num encontro casual 
com Dominguetti e o coronel 
Marcelo Blanco, no Shopping 
Brasília, e posteriormente no 
Ministério. Diante das negati-
vas do ex-diretor, o presidente 
da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), 
disse que prevalece a denún-
cia de Dominguetti, que o 
denunciou por ter pedido um 
dólar de propina por vacina.

Separadamente
Anderson Branco (PL, foto) e Renato Pupo (PSDB) serão ou-

vidos na próxima quarta-feira pela comissão de inquérito, como 
ficou decidido, ontem, em reunião presidida por Celso Peixão 
(MDB). Anderson acusa Pupo por quebra de decoro parlamentar 
e a comissão vai ouvi-los, separadamente, para tirar dúvidas an-
tes de decidir se a denúncia será arquivada, ou se será aplicada 
alguma penalidade ao tucano. A encrenca foi motivada devido 
troca de farpas entre eles durante debate no plenário da Câma-
ra. Pupo diz que foi atacado primeiro e ao rebater disse que o 
oponente era “sócio” de um agente da Polícia Civil, sem declinar 
nome. Como a sua mulher é policial civil e foi assediada por um 
colega de trabalho, em 2019, Anderson associou a palavra como 
ofensa e decidiu acionar o Conselho de Ética para apurar o caso.

Tarifa
O vereador Bruno Marinho 

(Patriota) quer explicações do 
Serviço Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto (Semae) so-
bre possível aumento da tarifa 
da conta d’água. Sem con-
corrência, mas mesmo assim 
gera superávit, a autarquia vai 
mostrando que foi acertada a 
decisão de manter os servi-
ços por conta do município. 
Daí que qualquer aumento 
pretendido tem que ser muito 
bem explicado pela direção da 
autarquia à população.

Malfeitos
O presidente da CPI da 

Covid, Omar Aziz (PSB-AM), 
criticou duramente a partici-
pação de militares no governo, 
por envolvimento com malfei-
tos na aquisição de vacinas 
contra a covid-19. O senador 
lembrou que faz muito tempo 
que não se ouvia falar de pes-
soal das Forças Armadas en-
volvido com falcatruas. “Isso 
não é bom para o Brasil”, diz. 
Aziz lembrou ainda que os 
generais Ernesto Geisel e João 
Figueiredo morrem pobres.

Bravo
Renato Pupo (PSDB) pos-

tou vídeo no Facebook de-
monstrando insatisfação com 
o plenário da Câmara por ter 
arquivado projeto de sua au-
toria que exigia a presença de 
secretários municipais, duas 
vezes ao ano, para prestarem 
contas sobre as ações das 
pastas que ocupam aos vere-
adores. “Isso é transparência, 
mas a maioria (dos vereadores) 
infelizmente não quis e a luta 
continua”, pontuou.  A propos-
ta foi rejeitada pelo mérito.

Afugentar
Com o envolvimento de 

militares em malfeitos na 
aquisição de vacinas de com-
bate à covid-19, como revela 
a CPI do Senado, espera-se 
que vai afugentar aqueles 
que se aproximam do governo 
para conquistar cargo, com o 
intuito de locupletar às custas 
do contribuinte. As revelações 
sórdidas não deixam dúvidas 
que o Ministério da Saúde, 
enquanto pessoas morriam 
pela infecção, estava infec-
tado pelo ‘vírus’ da ganância.

Boas práticas
A Comissão de Relações 

Exteriores da Câmara Federal 
promove audiência pública 
amanhã para debater a adesão 
do Brasil ao Programa Interna-
cional de Ação sobre o Clima 
da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). O programa de 
ação climática contará com um 
painel de indicadores relacio-
nados ao clima; notas por país 
com recomendações de políti-
cas específicas e exemplos de 
boas práticas. A conferir!

Divulgação 
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Mãe aborta e deixa corpo 
de recém-nascido dentro 

de saco em plantação
O corpo de uma criança 

recém-nascida foi encontrado 
em uma plantação de serin-
gueiras próximo ao município 
de Guapiaçu na tarde desta 
terça-feira (6). Ele estava 
dentro de um saco de nylon 
em uma caixa.

De acordo com as infor-
mações da Polícia Civil, um 
catador de reciclável estava 
procurando  materiais pelo 
local quando pegou a caixa 
de papelão que continha 
várias sacos, sendo que um 
deles apresentou vestígios de 
sangue e por isso o homem 
rasgou o nylon onde ele en-
controu o corpo da criança, 
um menino, ainda com o 

cordão umbilical.
Ele pediu ajuda a outra 

pessoa para então o resgate 
e a polícia serem acionados. 
Ainda no local o médico res-
ponsável constatou a morte do 
recém-nascido, que teve seu 
corpo encaminhado ao Insti-
tuto Médio Legal de Rio Preto.

Na noite do mesmo dia, a 
mãe da criança procurou a de-
legacia de Guapiaçu para infor-
mar ter cometido o aborto por 
desespero. Para os policiais 
ela disse estar tomando me-
dicamentos desde sábado (3) 
para que o ato fosse realizado.

Um inquérito policial foi ins-
taurado para a investigação do 
caso, e a mulher responderá 
pela consumação do aborto. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br

GUAPIAÇU

Arquivo DHOJE

Caso será investigado pela polícia

LOCKDOWN

Bloqueios autuam 
mais seis pessoas no 

toque de recolher

Mais seis pessoas foram au-
tuadas durante as fiscalizações 
das medidas estabelecidas pelo 
lockdown noturno, os bloqueios 
desta terça-feira (6) foram rea-
lizados pela Vigilância Sanitária 
e pela Guarda Civil Municipal.

Segundo o balanço da GCM, 
ao todo foram 27 pessoas 
abordadas e apenas seis delas 
foram autuadas pela falta de 
justificativa de circulação. O 
valor de autuações desta terça-
-feira chegou a R$37.775 que 
somado ao valor total desde o 

começo do lockdown equivale 
a R$2.253.967.

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)

Da REDAÇÃO

Divulgação

TRÁFICO FUGIU A PÉ

VIRGINIA DE ARAUJO NEVES, natural 
de Cedral/SP, faleceu aos 84 anos de idade. 
Era viúva e deixou seus fi lhos Iris, Iara, Ilda, 
Izildinha Regina, Juvenal, Paulo Rogério. 
Foi sepultada no dia 08/07/2021 às 15:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

FERMIN ARO FILHO, natural de São 
Paulo/SP, faleceu aos 72 anos de idade. Era 
divorciado e deixou suas fi lhas Cassia Re-
gina, Alessandra Cristina, Barbara Cristina. 
Foi sepultado no dia 07/07/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

DENISE MARIA PEDROSO DA SILVA 
COLOMBARI, natural de Peápolis/SP, faleceu 
aos 56 anos de idade. Era casada com 
José Luiz Colombari e deixou seus fi lhos 
Michelle, Flavio (falecido). Foi sepultada no 
dia 07/07/2021 às 10:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

JOÂO SOUZA, natural de Aurifl ama/SP, 
faleceu aos 75 anos de idade. Era casado 
com Marina de Lima de Souza e deixou 
seus fi lhos Paulo, Carlos, Zuleide, Rodrigo. 
Foi sepultado no dia 07/07/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

MARIA APARECIDA BUENO DE TO-
LEDO, faleceu aos 74 anos de idade. Era 
divorciada e deixou seus filho Raritom 
André, Helen Estela. Foi sepultada no dia 
06/07/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

Baep prende jovem com cocaína, 
arma, munições e R$ 1,8 mil

Policiais militares da BAEP 
prenderam na última terça-fei-
ra (6) às 16h um jovem de 23 
anos que estava escondendo 
155 porções de cocaína na 
cueca e R$1.857 em sua re-
sidência no bairro Caic.

Segundo as informações 
fornecidas, os policiais esta-
vam realizando um patrulha-
mento pelo bairro quando a 
avistaram o acusado na parte 
interna dos blocos de um 
condomínio de prédios, sendo 
que ao perceber a presença da 
viatura o homem tentou fugir 
e caiu, causando ferimentos 
leves em sua cabeça.

Na revista pessoal policiais 
localizaram no bolso da roupa 
R$70 e na cueca do homem 
estava uma “sacolinha” con-
tendo 155 porções de cocaína. 
O acusado informou estar ven-
dendo os entorpecentes para 
pagar uma pensão alimentícia 
e acrescentou estar morando 
com sua mãe no bairro Santa 
Catarina.

Antes de se dirigirem ao 
local os policiais levaram o 
rapaz para o UPA Vila Toninho, 

onde ele recebeu atendimento 
médico e foi liberado.

No bairro em contato com a 
mãe do jovem, os policiais fo-
ram informados de que ele não 
mora no local e sim no prédio 
onde ele foi abordado. Assim 
eles retornaram ao local onde 
em vistoria foram localizados 
mais R$1.857, que o acusado 
disse ser lucro de suas vendas.

Ele foi levado para a Central 
de Flagrantes. Acusou os poli-
cias de agressão dizendo que 

seus ferimentos foram cau-
sados durante a abordagem 
policial, pois os PMs pisaram 
em sua cabeça. O rapaz foi 
preso em flagrante por tráfico 
e encaminhado a carceragem 
da DEIC ficando à disposição 
da justiça.

O caso foi registrado como 
drogas sem autorização ou 
desacordo para então ser 
encaminhado a Delegacia Sec-
cional. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Funcionária de empresa abandona carro 
e foge após acidente com mulher ferida

Uma mulher de 27 anos foi 
levada para o hospital no co-
meço da noite desta terça-feira 
(6) após se envolver em um 
acidente de trânsito no bairro 
Parque Industrial por volta das 
18h50. A outra envolvida fugiu 
sem prestar socorros.

Policiais militares foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de acidente de 
trânsito com vítima e ao chega-
rem ao endereço encontraram 
apenas a moto da vítima, que 
estava com o seu pai, e o carro 
modelo Siena. Em contato com 
populares foram informados de 
que a mulher ferida já tinha 
sido socorrida e levada para o 
hospital da Unimed.

Em seguida um homem de 
62 anos compareceu ao local 
do acidente e informou aos 
PMs de que o carro é de sua 
propriedade e que o acidente 
foi causado por uma funcioná-
ria sua. Ele acrescentou que a 
envolvida estava em um prédio 
próximo passando mal e afir-
mou que possui filmagens da 
funcionária dirigindo o veículo 
no momento do acidente.

No endereço os policiais 
constataram não haver nin-
guém no interior do prédio 
mencionado e ao questiona-
rem o proprietário do carro ele 
disse não saber mais informar 
onde a envolvida estaria.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a vítima recebeu atendimento 
médico e apresentou ferimen-
tos leves. Em contato com 
a assessoria da instituição o 
jornal DHoje foi informado 

de que a paciente passou 
por exames e recebeu alta no 
mesmo dia.

Os veículos foram liberados 
para o proprietário e o pai da 
vítima. Na Central de Flagran-
tes o caso foi registrado como 
lesão corporal em direção 
de veículo e fuga de local de 
acidente, sendo que posterior-
mente foi encaminhado para o 
2º Distrito Policial que investi-
gará o ocorrido. (Colaborou 
– Bruna MARQUES) 

Da REPORTAGEM

QUEIXAS
Polícia registra dois casos de 

estelionatos em Rio Preto 

O caso está 
sendo

investigado
pela Delegacia

de Investigações 
Gerais

A Central de Flagrantes de 
Rio Preto registrou no decorrer 
desta terça-feira (6) dois casos 
de estelionatos. O primeiro 
envolvendo falsos funcionários 
de um mercado e agência ban-
cária e o segundo um golpe do 
WhatsApp clonado.

Por volta das 13h um ho-
mem de 69 anos procurou a 
central para informar ter sido 
vítima de um golpe ocorrido na 
segunda-feira (5) às 15h30. 
O idoso informou que recebeu 
uma ligação em seu telefone 
fixo de uma pessoa fingindo 
ser funcionário de um merca-
do que lhe questionou sobre 
uma compra realizada em um 
cartão, o que foi negado, e 
em seguida o orientou a entrar 
em contato com sua agência 
bancária.

Assim o senhor ligou para 
dois números que estavam 
registrados em um cartão de 
visita do banco, sendo que em 
certo momento um homem 
lhe atendeu e pediu para que 
a vítima lhe passasse todas 
as informações de sua conta 

e transferisse o dinheiro para 
que o cartão fosse reiniciado. 
Por estar conversando com a 
pessoa por um número que 
acreditava ser de confiança a 
vítima acabou fazendo o que 
foi orientado.

Em seguida o homem pediu 
que o idoso desligasse o celular 
e informou que posteriormente 
seria contatado por um funcio-
nário para o retorno do dinheiro 
em sua conta. Mais tarde, de-
pois de não ter recebido nenhu-
ma ligação, a vítima procurou 
um banco onde tirou um extrato 
que constatou que foi realizado 
em sua conta um empréstimo 
de R$1.700 assim como todo 
o seu dinheiro, equivalente a 
R$1.820, foi transferido para 

outra pessoa.
Na central a vítima apresen-

tou os comprovantes e cartão 
de visita. O caso foi encaminha-
do ao 3º Distrito Policial.

Já por volta das 17h30 um 
homem de 54 anos compare-
ceu a central para informar ser 
vítima do golpe do WhatsApp 
clonado. Para os policiais a ví-
tima informou que recebeu uma 
mensagem de sua filha pedindo 
que transferisse R$4.500, pois 
ela precisava pagar uma conta, 
mas não conseguia abrir o apli-
cativo do banco.

Em seguida o homem trans-
feriu o dinheiro para uma conta 
de uma terceira pessoa, e en-
viou para sua filha um “print” do 
comprovante do PIX. Segundo 
a vítima sua filha perguntou do 
que se tratava o depósito, sen-
do que ela não havia solicitado 
nenhum dinheiro a ele.

Assim o homem a orientou 
a informar aos seus contatos 
que seu WhatsApp foi clonado 
e procurou a central que regis-
trou o caso que posteriormente 
foi encaminhado ao 7º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

MONTE APRAZÍVEL
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e foge após acidente com mulher ferida

Uma mulher de 27 anos foi 
levada para o hospital no co-
meço da noite desta terça-feira 
(6) após se envolver em um 
acidente de trânsito no bairro 
Parque Industrial por volta das 
18h50. A outra envolvida fugiu 

Policiais militares foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de acidente de 
trânsito com vítima e ao chega-
rem ao endereço encontraram 
apenas a moto da vítima, que 
estava com o seu pai, e o carro 
modelo Siena. Em contato com 
populares foram informados de 
que a mulher ferida já tinha 

Arquivo DHOJE

Câmeras flagram furto de celular 
e álcool gel em auto escola

Na tarde desta terça-feira 
(6), um homem foi flagrado 
por câmeras de segurança 
furtando um celular e um 
álcool em gel de uma auto 
escola em Monte Aprazível.

Pelo vídeo, pode-se ver 
que o homem adentra ao 
estabelecimento, olha para 
os lados se certificando de 
que ninguém estava vendo e 
pega o aparelho de celular. O 
pote de álcool em gel estava 
na saída do estabelecimen-
to, local onde a câmera de 
segurança não tem acesso.

A ocorrência foi registrada 
pela Polícia Civil e está sendo 
investigada. Na tarde desta 
quarta-feira (7) um suspeito 
foi detido com dois aparelhos 
celulares, diante disso, o 
delegado Valcir Passeti pediu 
que a vítima fosse reconhe-
cer se um dos aparelhos era 
dela.

“A funcionária da auto 
escola trouxe a caixa do 
celular e não é nenhum dos 
celulares que estavam com o 
suspeito. Não foi dessa vez, 
mas as diligências continu-
am”, afirmou o delegado.

Andressa ZAFALON 
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Todo mundo conhece algum familiar, amigo ou colega 
de trabalho que sofre com problema circulatório. Geral-
mente, estes pacientes apresentam dores nas pernas, 
dificuldade para caminhar, feridas nos pés e úlceras que 
não cicatrizam ou que demoram para fechar. Além disso, 
alguns sintomas são muito frequentes nos pacientes com 
má circulação: formigamento nos pés, frialdade na ponta 
dos dedos e coloração arroxeada nos pés e nas mãos.

Qualquer pessoa pode desenvolver um quadro de má 
circulação? Não! Na grande maioria das vezes, os pa-
cientes com faixa etária acima dos 50 anos hipertensos, 
diabéticos, tabagistas, obesos, sedentários e com proble-
mas cardiológicos apresentam maior risco de evoluir com 
alterações circulatórias. Isso não significa, porém, que 
uma pessoa saudável não possa desenvolver problemas 
vasculares.

Situações atípicas como lesões arteriais repetitivas pós 
exercício físico intenso também pode provocar danos a 
nossa circulação. A incidência de problemas circulatórios 
tem aumentado nos ciclistas e nos triatletas. A postura 
durante o exercício e o impacto contínuo sobre o leito ar-
terial predispõe a complicações vasculares, decorrentes de 
hiperplasia da camada média das artérias, resultando em 
dor para caminhar ou correr, conhecida como “claudicação 
intermitente”, necessidade de parar o exercício devido a 
dor intensa na perna, frialdade nos pés e mudança na 
coloração das extremidades.

É importante, porém, que nossa população esteja 
consciente que os mesmos fatores de risco que causam 
derrame cerebral e infarto do miocárdio, também provo-
cam má circulação. Em outras palavras, quem já teve um 
derrame ou já infartou apresenta risco elevado de evoluir 
com comprometimento circulatório. Em estudos populacio-
nais com grande número de pacientes, já foi demonstrado 
que aproximadamente 16% da população com problema 
circulatório apresenta acometimento simultâneo na artéria 
cerebral, na artéria coronária e nas artérias das pernas.

O maior perigo associado a má circulação é o risco de 
perda do membro. A microcirculação representa a parte 
mais nobre de qualquer tecido do corpo humano. Quanto 
mais longe do coração, mais frágil é o tecido e mais im-
portante é o papel do seu sistema circulatório. Nos casos 
de baixo fluxo sanguíneo em decorrência de placas de 
colesterol, a microcirculação prejudicada não é capaz de 
ofertar nutrientes e oxigênio suficientes ao tecido, o que 
favorece a formação de feridas e úlceras, além de dificultar 
a cicatrização tecidual.

Cronicamente, uma pessoa com má circulação vai evo-
luindo com trombose da microcirculação. Neste período 
de pandemia e queda nas temperaturas, o prejuízo circu-
latório é expressivo, aumentando o risco de complicações 
circulatórias e isquemia arterial aguda. Além disso, o risco 
de internações hospitalar e abordagens cirúrgicas é maior.

O check-up vascular representa a melhor forma de evitar 
problemas circulatórios. Oriente seus familiares, amigos 
e colegas sobre os riscos da má circulação. Ajude-os a 
procurar orientação médica e manter o acompanhamen-
to com o cirurgião vascular. Se houver dúvidas sobre má 
circulação e problemas vasculares, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br.

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

Os riscos da má 
circulação

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

HB Saúde recebe proposta de R$ 450 mi 
para vender carteira e toda estrutura

O grupo Hapvida divulgou 
nesta quarta-feira (7) que 
formalizou uma proposta de 
compra do HB Saúde em São 
José do Rio Preto pelo valor de 
R$ 450 milhões, considerando 
a totalidade das ações.

Por nota, o HB Saúde con-
firmou que recebeu a pro-
posta, mas que para a venda 
seja concretizada deverá ser 
submetido à aprovação da As-
sembleia de Acionistas. “Escla-
rece, o Grupo HB Saúde S/A, 
que o compromisso assumido 
com a proponente Hapvida, no 
presente momento, se limita 
a apresentação da proposta 
à Assembleia de Acionistas o 
que será feito oportunamente. 
Lembrando que a Assembleia é 
soberana para deliberar sobre 
tal proposta”, diz a nota.

Segunda as informações 
divulgadas pela Valor Investe, 
o HB Saúde teve receita de R$ 
310 milhões em 2020 e conta 

com 128 mil beneficiários, o 
Hospital HBS Mirassol, oito 
unidades ambulatoriais, uma 
clínica infantil, centros clínicos 
e de diagnóstico, espaços de 
medicina preventiva, ocupacio-
nal e centro oncológico.

No mês de maio deste 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

NEGOCIAÇÃO
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ano, o HB Saúde inaugurou o 
primeiro Hospital de Campa-
nha da cidade, com 55 leitos 
exclusivos para pacientes com 
Covid-19, sendo 20 de UTI e 35 
de enfermaria.  No entanto, o 
complexo tem capacidade para 
expandir para até 88 leitos no 

total, sendo 38 de UTI e 50 de 
enfermaria.

Além do HB Saúde, a Hapvi-
da também assinou o contrato 
para a aquisição do Hospital 
Dia Cetro em Alagoinha por R$ 
25 milhões, em operação que 
inclui o imóvel com o terreno.

HB Saúde recebe proposta de venda de R$ 450 milhões

INFLUENZA

Vacinação da gripe é liberada 
para toda população

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe 
termina oficialmente nesta 
sexta-feira (9). Por conta do 
feriado da Revolução Constitu-
cionalista, Rio Preto não terá 
vacinação nesta sexta, sendo 
quinta-feira (8) o último dia da 
campanha. Segundo os dados 
da Secretaria de Saúde, a 
meta de 90% de cobertura não 
foi atingida em nenhum dos 
grupos prioritários na cidade.

Até esta quarta-feira (7) 
foram 114.118 pessoas va-
cinadas em Rio Preto, sendo 
que os profissionais da saúde 
foram os que tiveram o me-
lhor índice de cobertura com 
78,4%. Crianças (58%), idosos 
(57%), professores (55%), 
gestantes (51%) e puérperas 
(34%) também não atingiram 
a meta. Vale ressaltar que al-
gumas pessoas pertencentes a 
esses grupos tomaram a vaci-

na na rede privada. Deficientes, 
profissionais de segurança, 
caminhoneiros, funcionários do 
transporte coletivo e população 
privada de liberdade também 
integravam o grupo prioritário, 
mas não possuem uma meta 
de cobertura.

O Ministério da Saúde au-
torizou no último sábado que 
os municípios liberem as doses 
para a população em geral e a 
gerente de imunização Michela 
Barcelos confirmou que Rio 
Preto vai seguir a recomen-
dação.

“Como tem acontecido em 
todos os anos, o Ministério da 
Saúde libera as doses de gripe 
que não foram utilizadas em 
grupos prioritários para público 
em geral. Neste ano, mesmo 
antes da conclusão da vacina-
ção, que seria em 9 de julho, 
essa liberação já aconteceu e a 
partir de agora cerca de 52 mil 
doses de vacina contra gripe 
disponíveis no município estão 

Vinicius LIMA

Institutos de Rio Preto concentram 
quase 400 pesquisas na área médica

Nesta quinta-feira (8) é 
celebrado o Dia Nacional da 
Ciência e do Pesquisador. Em 
Rio Preto, por ser considerado 
um dos principais polos de 
saúde do Brasil, muitas pes-
quisas são desenvolvidas na 
área médica. Entre os princi-
pais estão o Centro Integrado 
de Pesquisa (CIP) do Hospital 
de Base, que soma 214 es-
tudos clínicos desde 2011. 
Outra importante referência 
na cidade é o Instituto de Mo-
léstias Cardiovasculares (IMC), 
que contabiliza mais de 180 
pesquisas em 54 anos.

Considerado um dos cinco 
maiores da América Latina, 
o CIP conta com 88 profis-
sionais, entre: enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, far-
macêuticos, equipe adminis-
trativa, financeira e jurídica. 
Além de equipe altamente 
capacitada, a Centro possui 
60 médicos investigadores 
principais dos estudos, tra-
balhando em conjunto com 
grandes universidades, labo-
ratórios e empresas do Brasil 
e do Mundo

Em meio à pandemia, 18 

das pesquisas realizadas foram 
sobre a Covid-19. Entre elas 
estão os estudos das vacinas 
Janssen (a divisão farmacêu-
tica da Johnson-Johnson), 
vacina (CP-PRO-CoVLP-021), 
produzida pela biofarmacêutica 
Medicago, além de participar 
de estudos de diversos medi-
camentos contra o coronavírus.

Um dos mais recentes es-
tudos foi sobre a administração 
do medicamento tofacitinibe, 
que reduziu em 37% o risco 
de morte em pacientes hos-
pitalizados em decorrência 
da Covid-19. “O tofacitinibe 

na fibrilação atrial e reversão 
de taquicardia supraventricular.

Ainda na década de 60, o 
IMC realizou a primeira cirurgia 
com circulação extracorpórea. 
Mais adiante, fez o primeiro es-
tudo eletrofisiológico do interior 
do Brasil. Uma das suas princi-
pais contribuições na ciência do 
Instituto foi quando, nos anos 
70, um estudo demonstrou que 
o marcapasso oferece benefí-
cios aos doentes de Chagas.

“Até então, havia suspeita 
que o marcapasso pudesse 
piorar os doentes de Chagas. 
Desde então, nossa instituição 
transformou-se em referência 
nacional no “Mal de Chagas”, 
afirmou o cardiologista Adalber-
to Menezes Lorga Filho, diretor 
científico do IMC.

Ele também ressaltou a 
importância da ciência. “O 
exercício cotidiano da ciência 
está no DNA do IMC. Desde os 
primeiros dias, nossos médi-
cos fundadores dedicaram-se 
com afinco à pesquisa, pois 
entenderam ser esta também 
a nossa responsabilidade como 
importante centro médico, 
beneficiando a população não 
só de Rio Preto, mas de todo o 
mundo”, afirmou.

Vinicius LIMA

age modulando o sistema 
imunológico para prevenir que 
aconteça esta reação. Utiliza-
do no momento apropriado, o 
medicamento evita a lesão do 
pulmão e, principalmente, a 
falência respiratória e a morte”, 
comentou a cardiologista e 
diretora do CIP, Lilia Nigro Maia.

O IMC conduz pesquisas 
sobre medicamentos, adoção 
de novas técnicas e tratamen-
tos clínicos. Atualmente, seis 
estudos estão sendo realiza-
dos, que têm como enfoques 
a insuficiência cardíaca chagá-
sica, uso de anticoagulantes 

Divulgação 

DIA DA CIÊNCIA

Cardiologista Adalberto Menezes Lorga Filho, diretor 
científico do IMC

liberadas para pessoas a partir 
de seis meses que ainda não 
tenham se vacinado”, afirmou.

Ela ressaltou a importância 
das pessoas se vacinarem con-
tra gripe. “Apesar da doença ter 
maior gravidade em pessoas 
com comorbidades, crianças 
pequenas e idosos, ela pode 
causar complicações como 
pneumonia, hospitalizações e 
morte em qualquer pessoa. A 
vacina é o meio mais eficiente 

de prevenção contra a gripe”, 
comentou Michela.

A vacinação contra a gripe 
está disponível nas unidades 
de saúde das 7h30 às 16h30. 
Os endereços podem ser con-
feridos pelo link: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas. As do-
ses serão aplicadas enquanto 
durarem o estoque, sendo que 
uma nova remessa só será 
entregue na campanha do ano 
que vem.

Divulgação
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Roberto
 Toledo

HOJE EM DIA SE FALA TANTO DE PANDEMIA, QUE JÁ ESTOU ATÉ 
COM SAUDADES DO HORÁRIO POLÍTICO.  Sorria, beba muita 

água e seja feliz!

O CENTRO LYRA Odonto-
logia Especializada, que esse 
ano completou 41 anos de 
funcionamento em Rio Preto, 
realizará atividades sobre a 
campanha no decorrer de ju-
lho. Serão veiculados vídeos 
educativos sobre o tema nas 
redes sociais da clínica, posts 
trazendo alertas para o tema, 
sinalização de participação 
da campanha em todos os 
ambientes e uma videoaula 
inicial.

SAVE THE DATE. De 16 à 
21 de agosto acontecerá o 23º 
Congresso Médico do Oeste 
Paulista -  Cardio, Endócrino e 
Nefro, congresso 100% online. 
Realização: APM – Associa-
ção Paulista de Medicina e 
Sociedade de Medicina e Ci-
rurgia São José do Rio Preto. 

A PORTO SEGURO Odon-
tológico adere ao Movimento 
Julho Neon. A iniciativa pro-
movida pela Associação Brasi-
leira de Planos Odontológicos 
visa conscientizar sobre a 
importância do cuidado com a 
saúde bucal. A ação também 
tem o objetivo de oferecer para 
cada vez mais brasileiros o 
acesso a um serviço de saúde 
odontológico de qualidade, 
reforçando a importância da 
saúde bucal.

FIQUE SABENDO...  Até 
o dia 17 de julho acontece a 
circulação online e gratuita 
do espetáculo “Oi Lá, Inezita”, 
uma fábula musical para todas 
as idades inspirada na vida e 
na obra de Inezita Barroso, 
criação da Cia. Cênica, com-
panhia de teatro sediada em 
São José do Rio Preto. São 
10 exibições gratuitas, além 
de oficinas conduzidas por 
integrantes da cia e lives sobre 
cultura popular. 

O EMPRESÁRIO Alaércio 
Bellon, no comando da loja 
BIOAGE Rio Preto, manda avi-
sar que no dia 4 de setembro, 
das 9h às 18 horas, acontece-
rá Curso Dermaplaning, uma 
oportunidade de aprender um 
novo diferencial para se des-
tacar no mercado. Dani Bastos 
é esteticista, fisioterapeuta, 
especializada em docência 
do ensino superior, fi siotera-
pia, dermatofuncional é quem 
ministra o curso. Certifi cado 
de conclusão do curso. Mais 
detalhes: (17) 3233-4888.

 

KARINA ESTÉTICA manda 
avisar que nesta terça-feira, 
realiza Tratamento com Lazer. 
Mancha na Pele, Cicatrizes 
rosto ou corpo, Estrias, Linhas 
de Expressão, Sequelas de 
Acne e Remoção de Tatu-
agens. Pacotes com super 
descontos. Mais detalhes 
(17) 99181-4336, com Karina 
Souza.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Vamos comemorar. Hoje é o Dia Nacional da Ciência e po-

demos festejar a data pela relevância dos nossos dois grandes 
centros de pesquisa, o IMC que está entre os principais centros 
de pesquisa em cardiologia do país e o HB (Hospital de Base), 
reconhecido como um dos 5 maiores da América Latina em 
estudos clínicos em várias áreas da medicina. Viva nós! Efeito 
em cascata. O prefeito Edinho Araújo se não sabe precisa saber. 
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes foi a primeira 
a pedir indenização as prefeituras e estados com ações civis 
públicas. O movimento ganhou adesão de outros segmentos, 
como shoppings e confederação comercial, que também avaliam 
entrar com pedido de reparação. Na semana passada, foi a 
vez da Associação Brasileira de Salões de Beleza. O objetivo é 
promover acordos e renegociações de dívidas tributárias. Sem 
muro e sem lamentações. Uma parceria entre Rio Preto e 
Israel está nascendo e pode ficar para a história. O país do 
Oriente Médio às margens do Mar Mediterrâneo, com lugares 
bíblicos como Jerusalém, esteve aqui representado pelo seu 
cônsul-geral Alon Lavi e já conversou com o prefeito Edinho 
Araújo, propondo reciprocidade nas áreas de agricultura e saúde. 
Participaram das conversas o vice-prefeito Orlando Bolçone, os 
secretários Pedro Pezzuto, Jorge Luis de Souza, Mario Soler e o 
chefe de Gabinete Zeca Moreira. Turbulência no SUS. A nossa 
Santa Casa de Misericórdia sempre teve um olhar respeitoso aos 
pacientes do Sistema Único de Saúde, até porque como provedor 
do hospital, Dr. Nadim Cury vem mantendo um padrão de aten-
dimento inigualável aos seus pacientes. É claro que, por conta da 
Pandemia, o tratamento para COVID-19 ocupou principalmente 
todas as vagas das UTIs, mas, nem por isso, os pacientes sem 
planos particulares, não deixaram de ser devidamente cuidados.  
Falando em SUS, o pós pandemia devera ser de turbulência 
para o SUS, especialmente pela postergação de exames de 
rastreamento de diagnóstico de uma série de doenças crônicas, 
nas áreas cardiologia, psiquiatria e oncologia. Amanhã não vai 
ter Banda tocando em frente ao FÓRUM. O dia 9 de julho será 
comemorado com respeito ao enfrentamento que temos de ter 
contra o Vírus Corona. Imaginariamente vamos ouvir o Toque de 
Silêncio! Novo decreto. O governador do Estado João Dória 
alterou ontem o horário de funcionamento do comércio, inclusive  
bares, restaurantes e similares em todo o Estado, passando 
para 23 horas seu fechamento, com 60% de ocupação. Para 
alegria geral da nação rio-pretense, o prefeito Edinho Araújo vai 
acompanhar o governador e restabelecer uma vida quase normal 
aos rio-pretenses. Valeu Edinho. PONTO E BASTA! 

Fique Sabendo...
Drica Sanches, diretora de produção manda 
avisar que terminaram, nesta semana, as 
inscrições para o “Arte por toda parte”, festival 
de espetáculos circenses, que acontecerá no 
ambiente virtual, com transmissão online nas 
plataformas do Instituto Roka – Youtube e 
Facebook, no período de 27 a 31 de julho de 
2021. O “Arte por toda parte” terá a curadoria 
e a coordenação artística da renomada Cia. 
Fábrica de Sonhos, que possui extensa 
pesquisa na linguagem do circo-teatro e já 
soma 23 anos de trajetória teatral. Uma 
realização do Ministério do Turismo, Secretaria 
Especial de Cultura, Instituto Roka, com o 
patrocínio do Grupo Cene, apoio do Sesi/SP.

 

henriforne@gmail.com

Curva da galinha
O antigo Posto de Gasolina na famosa Curva 
da Galinha, na Avenida dos Estudantes, 
passou a ser da rede Monte Carlo, e já 
começou a construção do novo prédio com 
uma imensa galeria para lojas, que vai 
embelezar ainda mais aquela avenida.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Perpetuado 
Edinho Araújo recebeu em seu gabinete, os diretores da Associação 
Rio-pretense de Promoção do Menor na tarde de terça feira. A 
ARPROM, durante o encontro, foi representada pelos seus diretores 
Paulo Humberto e Waldemar Brentan, que acompanharam a 
homenagem que o prefeito fez ao saudoso presidente da entidade 
José Vita Medina que, passara a ter seu nome em placa na 
avenida paralela a rodovia BR 153 entre a José Munia e Juscelino 
Kubistchek.

C/ Luizinho BUENO 

Sinara Sakakibara Capello e a fi lha Sofi a 
em noite comemorativa

O empresário André Luiz Tomáz e 
Kelen Gonçalves Tomáz, sociedade de 

Frutal, voltaram encantados com o 
chiquérrimo casamento do advogado 
Gabriel Delbem Bellon e Karla Tomáz 
Faria, psicóloga, no luxuoso Club Med 
Lake Paradise, em Mogi das Cruzes, 

dias atrás. Fotografados por Luizinho 
Bueno

O empresário Waldemar Freitas, ao 
lado da esposa Elisete Borges foi o 

aniversariante de ontem. Parabéns da 
coluna
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Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio 

Preto 
RESOLUÇÃO  Nº 002/2021 

ASSUNTO: RECOMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA CMPcD. 
                                                                          O Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência - CMPcD., instituído através da Lei Municipal 
8.901/2003 e suas alterações, vem por meio deste, informar o resultado 
da eleição para recomposição da Mesa Diretora ocorrida em reunião 
extraordinária no dia 29 de junho de 2021. 
Presidente: Márcia Regina Barbosa 
Vice-Presidente: Hamilton César de Souza 
Primeira Secretária: Danieli Pichioni Alves 
Segunda Secretária: Shaila Duduch de Gois 
 Art.1º - A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. 
                                                                                        São José do Rio 
Preto, 07 de Julho de 2021. 
 

 
Pres. Marcia Regina Barbosa 

Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência 
 

 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: TIM S/A
CONTRATO PRE/0082/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar/
executar no prazo de 24 horas úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos itens/servi-
ços solicitados. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 11821/21
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
DECISÃO
CONTRATADA: PERSOA LAB PRODUTOS PARA LABORA-
TORIOS EIRELI
EMPENHO 8482/21
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, da legalidade e da moralidade administrativa, 
DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente 
prolatada, por não existir fatos novos que possam ensejar 
a modifi cação da decisão anterior, e por seus próprios e 
jurídicos fundamentos nego provimento ao recurso. Desta 
maneira fi ca o representante legal da empresa NOTIFICADO 
para efetuar o pagamento de multa no valor de R$ 1.519,20, 
no prazo improrrogável de até 09/08/21. O não pagamento 
poderá ocasionar em inscrição do débito em dívida ativa do 
município para futura execução judicial. Considerando que 
não há circunstância superveniente, declaro esgotada a dis-
cussão na esfera administrativa. SMS ALDENIS BORIM
DECISÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 11318/21
CONTRATADA: F A GOMES
EMPENHO 11294/21
Considerando entrega total dos itens referentes aos empe-
nhos supracitados, DECIDO: MITIGAR a penalidade ante-
riormente aplicada de MULTA de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais, permanecendo as empre-
sa advertidas. SMS ALDENIS BORIM
DECISÃO
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACO-
ES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 10523/21
Considerando entrega total dos itens referentes aos em-
penhos supracitados, DECIDO: EXTINGUIR a penalidade 
anteriormente aplicada de MULTA de 30% do valor referente 
ao atraso das obrigações contratuais. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 270/2020 – PROCESSO 
12350/2020 
Objeto: Óleo Lubrifi cante
Prezado: Considerando que a Diretoria da Frota Munici-
pal, não conseguiu emitir por meio eletrônico a Certidão de 
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União, válida, em verifi cação rotineira de certidões, 
no ato da emissão de Solicitação de Compras para aquisição 
dos produtos. Fica o representante legal de empresa Lucas 
Novaes Francisco Comércio e Serviços-ME., NOTIFICADO, 
a apresentar Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tribu-
tários Federais e à Dívida Ativa da União, de forma imediata, 
sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. Assim, fi ca 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da pu-
blicação nos termos do artigo 110 da lei 8.666/93, fi cando na 
inércia, sujeita as penalidades contratuais que pode, inclusi-
ve, culminar na rescisão unilateral do contrato. Publique-se, 
ADILSON VEDRONI - Secretário M. Administração.
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PREGÃO ELETRONICO 192/2021 – Proc. 11628/2021
ARLEI JOSE FRIGIERI ME - CNPJ Nº 01.366.593/0001-77
Notifi camos o representante legal da empresa supramen-
cionada, p/ assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
referente ao processo supramencionado, sob pena de decair 
do direito à contratação e ensejar a aplicação das penali-
dades previstas no edital, entre elas multa de 30% sobre o 
valor da contratação, suspensão do direito de licitar e con-
tratar com esta administração por até 05 anos. Fica desde 
já concedido o prazo de 05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais – SMA – Wanderley Ap. Souza
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade Nº 07/21
Contratada: BDO RCS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Objeto: Contratação da empresa para fi ns de que essa atue 
como assistente técnico do Município em ações judiciais e 
produção antecipada de provas em ações judiciais em trâ-
mite que foram propostas pelas empresas concessionárias 
do transporte coletivo municipal. Fund. ART. 25, caput da LF 
8666/93. SMTTS. Amaury Hernandes.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 140/19 - Contrato: PRE/0208/19
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMTTS – Amaury Hernandes
EXTRATO 
10º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 139/17 - Contrato: PRE/0083/17
Contratada: RCA Serviços de Limpeza Predial Ltda
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMSG – Ulisses R. Almeida
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2021
ATA Nº 0532/21
CONTRATADA: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME - Valor Unitário – Item 13 - R$2,710 – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2021
ATA Nº 0533/21
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais no combate ao CO-
VID-19 - Valor Unitário – Item 12 - R$60,00 – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2021
ATA Nº 0534/21
CONTRATADA: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS 
CIRURGICOS S/A
OBJETO: Fornecimento de materiais no combate ao CO-
VID-19 - Valores Unitários – Item 02 - R$4,20;- Item 03 
- R$4,20;- Item 04 - R$4,20;- Item 05 - R$4,20;- Item 06 
- R$4,20;- Item 07 - R$4,20;- Item 08 - R$4,20;- Item 09 - 
R$4,20 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2021
ATA Nº 0535/21
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA

OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 17 - R$3,00-SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2021
ATA Nº 0536/21
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 11 - R$238,00-SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2021
ATA Nº 0537/21
CONTRATADA: CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 10 - R$15,85-SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2021
ATA Nº 0538/21
CONTRATADA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 22 - R$1,60-SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2021
ATA Nº 0539/21
CONTRATADA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 04 - R$788,090-SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2021
ATA Nº 0540/21
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valores Unitários – Item 05 - R$347,000; - 
Item 06 - R$1.600,000-SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11885/2021
CONTRATO Nº: DPL/0039/21
CONTRATADA: FOLLOW UP INOVAÇÃO TECNOLOGICA 
LTDA
OBJETO: Aquisição de locação de servidor CLOUD LINUX - 
SMTTS – Amaury Hernandes- Prazo de vigência: 24 meses. 
Valor Total: R$8.400,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 16/AGOSTO/2021 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA DEMOLIÇÃO DE 
COBERTURA DA RODOVIÁRIA GOVERNADOR LAUDO 
NATEL, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRO-
NOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITI-
VO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE 
OBRAS. Valor total estimado R$ 1.930.494,52 – Prazo de 
Execução: 180 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  
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. 
300/2021, processo 12.346/2021, objetivando a contratação 
de empresa para fornecimento de postos de trabalho tercei-
rizados de operador de trator, operador de roçadeira costal, 
aux. de serviços gerais e outros. Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 22/07/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
08 de julho de 2021

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 268/2021 – Processo 
12.128/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de armário porta 
cartolina em atendimento as unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on line 
com início dia 01/07/2021, sendo adjudicados os itens a 
empresa declarada vencedora: WIL MÓVEIS E BRINQUE-
DOS EIRELI (item 1). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação. 
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. 
323/2021, processo 12.517/2021, objetivando a aquisição de 
veículo (caminhão) para o transporte de materiais e equipa-
mentos nas Unidades Escolares da Rede Municipal. Secre-
taria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 23/07/2021, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 324/2021, processo 12.518/2021, objetivando a aquisição 
de motocicleta tipo cargo para o transporte de documentos 
e materiais nas Unidades Escolares da Rede Municipal. Se-
cretaria Municipal de Educação. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 23/07/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 319/2021, processo 12.508/2021, objetivando o registro 
de preços para contratação de empresa para fornecimento e 
instalação de toldos em atendimento as Unidades Escolares 
da Rede Municipal. Secretaria Municipal de Educação. 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 interes-
sados, 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. 320/2021, processo 12.503/2021, objetivando a aquisição 
de rádio comunicador para o Zoologico Municipal. Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 23/07/2021, às 14:30h. e 
abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
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. 
321/2021, processo 12.510/2021, objetivando o registro de 
preços para contratação de serviços de recarga de extinto-
res. Secretaria Municipal de Administração. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 26/07/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
282/2021 – PROCESSO Nº 12.194/2021
Objeto Aquisição de veículo (caminhão) para a Frota Munici-
pal. Secretaria Municipal de Administração.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 08/07/2021 às 15:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
222/2021 – PROCESSO Nº 11.864/2021
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK E TA-
BLET). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 12/07/2021 às 14:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n. 
329/2021, processo 12.587/2021, objetivando a aquisição de 
estantes de aço para arquivo da Coordenadoria de Pessoal 
e Diretoria de Compras e Contratos. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 26/07/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n. 
312/2021, processo 12.470/2021, objetivando o registro de 
preços, para prestação de serviços de fechamento de pia em 
alumínio, em atendimento as Unidades escolares. Secreta-
ria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 22/07/2021, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n. 
332/2021, processo 12.594/2021, objetivando aquisição de 
mobiliários e eletrodomésticos para atender as ações da pro-
teção especial, rede de serviços do sistema único e atenção 
integral a primeira infância. Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 26/07/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 315/2021, processo 12.483/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene 
para atender a demanda dos diversos núcleos esportivos. 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 26/07/2021, 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.
ERRATA DE EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico 299/2021 – Processo: 
12345/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
elétricos diversos utilizados na ampliação e manutenção da 
iluminação pública em vias e praças. Secretaria Municipal 
de Obras. Em atendimento ao princípio da isonomia, infor-
mamos a todos que foi disponibilizado a errata do Anexo I – 
I.2-Termo de Referência, excluindo na descrição dos itens 14 
e 15 as palavras inclusive poste (elaborado pela Secretaria 
Municipal de Obras), no link “Edital completo e anexos”, no 
Portal de Compras.

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

PORTARIA N.º 35.368 DE 06 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, EDILBERTO CASTILHO BOTARO para substituir 
o(a) servidor(a) JOSE HENRIQUE GERALDES MARIANI 
ocupante do cargo em comissão – DIRETOR – CD. 101.3, 
sem a remuneração prevista no artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, em razão da proibição contida no inciso 
VII, do artigo 1º, do Decreto nº 18.590, de 17 de abril de 
2020, enquanto durar seu período de férias, de 12/07/2021 a 
21/07/2021.
PORTARIA N.º 35.369 DE 06 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, JANE ADRIANA MORETTI para substituir o(a) 
servidor(a) EDSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR – ocu-
pante da gratifi cação por função – INSPETOR FISCAL DE 
POSTURAS, nos termos do § 1º, artigo 33, da Lei Comple-
mentar nº 309/2010, sem a remuneração prevista no artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, em razão da proibição 
contida no inciso VII, do artigo 1º, do Decreto nº 18.590, de 
17 de abril de 2020, enquanto durar seu período de férias, 
de 05/07/2021 a 14/07/2021.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.739
DE 16 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão ad-
ministrativa, de imóvel público municipal, em favor da Cáritas 
Diocesana de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a autorização para outorga de 
uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel públi-
co municipal, em favor da Cáritas Diocesana de São José do 
Rio Preto.
Art. 2º O Município poderá, nos termos do art. 111, § 1º da 
L.O.M., outorgar o uso de um imóvel público, com área de 
6.096 metros quadrados e edifi cações, localizado na Área 
de Sistema de Lazer 15 do Bairro Solo Sagrado I, objeto 
das concessões autorizadas anteriormente pelas Leis nºs 
6343/96 e 10969/11, em favor da Cáritas Diocesana de São 
José do Rio Preto, conforme abaixo descreve:
“Tem início no ponto localizado no alinhamento da rua 
Projetada 69 (atual Thomas Antonio Gonzaga) distante 
9,00 metros do encontro das ruas projetada 69 (atual Tho-
mas Antonio Gonzaga) e Projetada 51 (atual rua Dr. Mário 
Valadão Furquim), segue pelo alinhamento da rua projetada 
69 (atual Thomas Antonio Gonzaga) na distância 117,50 
metros e mais 10,88 em curva, onde encontra o alinhamento 
da rua proj. 58 (atual rua Jesus Cristo), neste ponto defl ete 
a esquerda seguindo por este alinhamento na distância de 
69,50 metros e a mais 14,14 metros em curva, onde encon-
tra o alinhamento da rua Proj. 70A (atual 1º de maio), neste 
ponto defl ete a esquerda, seguindo por este alinhamento nas 
distâncias de 87,00 metros e mais 16,32 metros em curva, 
onde encontra o alinhamento da rua Projetada 51 (atual rua 
Dr. Mário Valadão Furquim), fi nalmente na distância de 5,00 
metros e mais 14,14 metros em curva onde encontra o ali-
nhamento da rua Proj. 69 (atual Thomas Antonio Gonzaga), 
encerrando uma área de 6.096,00 metros quadrados.”
Parágrafo único. A outorga do uso mediante concessão 
administrativa do imóvel supra descrito será concretizada a 
partir da data de publicação do Termo de Concessão devida-
mente assinado e terá vigência pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
prorrogáveis, sendo que ao término do prazo, a entidade 
benefi ciária não terá qualquer direito à retenção de benfei-
torias ou indenização por obras que eventualmente tenham 
sido por ela realizadas no referido local.
Art. 3º As condições de uso do imóvel e suas instalações 
constarão de Termo de Concessão próprio, conforme modelo 
em anexo, adaptável às peculiaridades ocorrentes.
Parágrafo único. A entidade perderá a outorga de uso caso 
utilize o imóvel para fi nalidade diversa da estabelecida no 
Termo de Concessão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de junho 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.746
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Zêqui Elias” a Avenida Projetada 7 do Loteamen-
to Setvalley.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Zêqui Elias” a Avenida Proje-
tada 7 do Loteamento Setvalley. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.747
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Paulo Marcos Vieira” a Avenida Projetada 01, do 
Residencial da Fraternidade 2.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Paulo Marcos Vieira” a Aveni-
da Projetada 01 do Residencial da Fraternidade 2.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.748
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “José Vitta Medina” a Avenida Marginal à BR-153.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “José Vitta Medina” a Aveni-
da Marginal à BR-153, lado direito sentido São José do Rio 
Preto – Onda Verde, o trecho com início no dispositivo de 
retorno localizado no prolongamento da Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira e término no dispositivo de 
retorno do prolongamento da Avenida José Munia.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.749
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “José Amparo Fonseca” a Avenida Projetada 01 
do Loteamento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “José Amparo Fonseca” a Ave-
nida Projetada 01 do Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.750
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Dr. Guido Vitagliano” a Avenida Projetada 01 do 
Jardim Vitagliano.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Dr. Guido Vitagliano” a Aveni-
da Projetada 01 do Jardim Vitagliano.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
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Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.751
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Pastor Edevaldo Soldeira Rodrigues” a Avenida 
Projetada 03 do Loteamento Setvalley III e, seu prolonga-
mento, a Avenida Projetada 04 do Loteamento Setvalley.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Pastor Edevaldo Soldeira 
Rodrigues” a Avenida Projetada 03 do Loteamento Setvalley 
III e, seu prolongamento, a Avenida Projetada 04 do Lotea-
mento Setvalley. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.752
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Lucinda Giusti Domingues” a Rua Projetada 55 e 
seus prolongamentos, a Rua Projetada 33 e a Rua Projeta-
da 34, do Loteamento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Lucinda Giusti Domingues” a 
Rua Projetada 55 e seus prolongamentos, a Rua Projetada 
33 e a Rua Projetada 34, do Loteamento Maisparque Rio 
Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.753
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Carlos Daghlian” a Rua Projetada 25 e, seu 
prolongamento, a Rua Projetada 27 do Loteamento Mais-
parque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Carlos Daghlian” a Rua 
Projetada 25 e, seu prolongamento, a Rua Projetada 27 do 
Loteamento Maisparque Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.754
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Ascolo Antonio Martin” a Avenida Projetada 01 
do Centro Empresarial BR-153.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Ascolo Antonio Martin” a Ave-
nida Projetada 01 do Centro Empresarial BR-153. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.755
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Dalci Vicente Sebben” a Avenida formada pela 
matrícula nº 109.738 e parte das matrículas 90.744, 90.745 
do 2º ORI, compreendidas entre a Avenida Gerassina Tava-
res e a Avenida Nívia Dulce Tedeschi Conforti.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são con-

feridas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Dalci Vicente Sebben” a 
Avenida formada pela matrícula nº 109.738 e parte das 
matrículas 90.744, 90.745 do 2º ORI, compreendidas entre a 
Avenida Gerassina Tavares e a Avenida Nívia Dulce Tedes-
chi Conforti.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.756
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Benedito Maniglia” a Avenida Projetada 02 do 
Loteamento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Benedito Maniglia” a Avenida 
Projetada 02 do Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.757
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Affonso Oger” a Rua Projetada 09 do Centro 
Empresarial BR-153.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Affonso Oger” a Rua Projeta-
da 09 do Centro Empresarial BR-153.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.758
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Alfredo Leme Coelho de Carvalho” a Avenida 
Projetada 03 do Loteamento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Alfredo Leme Coelho de Car-
valho” a Avenida Projetada 03 do Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.759
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Antonio Tarraf” a Rua Projetada 01 e seu prolon-
gamento, rotatória 01 e Rua Projetada 16 do Centro Empre-
sarial BR-153.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Antonio Tarraf” a Rua Projeta-
da 01 e seu prolongamento, rotatória 01 e Rua Projetada 16 
do Centro Empresarial BR-153.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.760
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Dr. Hubert Eloy Richard Pontes - Beleloy” a Ave-
nida Projetada 01 do Eparque Mirage.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Dr. Hubert Eloy Richard Pon-
tes - Beleloy” a Avenida Projetada 01 do Eparque Mirage.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.761
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Hiltler Fett” a Avenida Marginal 01 do Jardim 
Nunes.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Hiltler Fett” a Avenida Margi-
nal 01 do Jardim Nunes.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.762
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Vereador Angelo Eduardo Piacenti” a Avenida 
Projetada 01 do Loteamento Coplan.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Vereador Angelo Eduardo 
Piacenti” a Avenida Projetada 01 do Loteamento Coplan.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.763
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Annibal Araujo Corrêa” a Avenida Projetada 2, a 
Rotatória 1 e a Avenida Projetada 1 do Parque Residencial 
Dignidade.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Annibal Araujo Corrêa” a 
Avenida Projetada 2, a Rotatória 1 e a Avenida Projetada 1 
do Parque Residencial Dignidade.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.764
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Dr. Eduardo da Silva Araujo” a UBS Solidarieda-
de.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada como “Dr. Eduardo da Silva Araujo” 
a UBS Solidariedade, localizada na Rua Adrielle Caroline 
Amaral, s/nº, no Parque Residencial da Solidariedade.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orça-
mento, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
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LEI Nº 13.765
DE 5 DE JULHO DE 2021.

Denomina “Dr. Ivan Valle Rollemberg” a UBS João Paulo II/
Jaguaré.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada como “Dr. Ivan Valle Rollemberg” a 
UBS João Paulo II/Jaguaré, localizada na Rua Bechara José 
Hage, s/nº, no Bairro João Paulo II.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orça-
mento, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 59/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
84/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura 
de móveis e equipamentos de escritório para as unidades do 
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2020
Contratada: L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 121/2021 recebida em 
06.07.2021. Valor de R$ 3.045,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Item: 3.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
51/2021 – PROCESSO SICOM 3201/2021
Objeto: Aquisição de aparelhos telefônicos móveis (celula-
res).
Sessão pública realizada on line no dia 05.07.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora BELA BELI STORE LTDA 
para os itens 1 e 2. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
51/2021 – PROCESSO SICOM 3201/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 07.07.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 12/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 
14/2021
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 
cimento.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2021
Contratada: FERNANDO ROGERIO MARTIN ME
Ordem de Fornecimento nº 113/2021 recebida em 
29.06.2021. Valor de R$ 6.380,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 053 de 1º/07/2021. 
RESOLVE: Art. 1.º - Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias 
úteis o prazo fi xado na Portaria 34, de 5 de abril de 2021 
para que a Comissão Processante conclua seus trabalhos. 
Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo efeitos a partir desta data. 
S. J. Rio Preto, 07.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CI-
ÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CONSELHO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

DELIBERAÇÃO CONPARTEC Nº 01/2021

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULHO DE 2021
Dispõe sobre assinatura das atas das reuniões não presen-
ciais do CONPARTEC em formulário eletrônico.
O Conselho do Parque Tecnológico de São José do Rio 
Preto - CONPARTEC, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Complementar nº 350 de 30 de 
novembro de 2011 e alterações Lei nº 548 de 11 de outubro 
de 2017; 
Considerando que a situação de pandemia pela covid-19 
resultou na edição de medidas de enfrentamento pelo poder 
público federal, dos estados e municípios, inclusive com a 
decretação de estado de calamidade pública e adoção de 
medidas restritivas voltadas a não aglomeração de pessoas 
e distanciamento social; 
Considerando a realização de reuniões ordinárias e extra-
ordinárias não presenciais desde 2020 pelo CONPARTEC, 
com adoção de meio remoto (virtual) como medida de pre-
venção a contaminação pelo novo coronavírus; 
DELIBERA:
Art. 1º - As atas das reuniões ordinárias e extraordinárias 
serão assinadas eletronicamente pelos membros participan-
tes, por meio de formulário eletrônico, que passa a ser parte 
integrante do documento de ata. 
Art. 2º - As atas serão encaminhadas aos membros parti-
cipantes por meio eletrônico (e-mail) com link de acesso 
para preenchimento do formulário, mediante autenticação 
por login, com inserção das informações de identifi cação e 
confi rmação da aprovação do teor do documento. 
Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua 
aprovação pelo CONPARTEC. 

São José do Rio Preto-SP, 05 de julho de 2021
Prof. Orlando José Bolçone
Presidente do CONPARTEC
Gilberto Perez Mariano
Vice-presidente do CONPARTEC
Aprovada por unanimidade na 34ª Reunião Ordinária do 
Conpartec, realizada no dia 06/07/2021

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 010, 

DE 07 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a designação de servidores responsáveis pelas 
informações no Portal da Transparência. 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR, Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do Decreto 18.730, de 18 de novembro 
de 2020, RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados como 
responsáveis pelas inserções e atualizações das informa-
ções públicas referentes à Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento, no Portal da Transparência, por meio da platafor-
ma ofi cial disponibilizada pelo município.
- Dayana Gabriella Oliveira Araujo Cussioli
- Felipe Gustavo Dias da Silva
Art. 2º Esta portaria entra em vigor da data de sua publica-
ção.
            Registre-se;
                 Publique-se;
                       Cumpra-se.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO

  A Comissão Gestora do processo de reno-
vação e substituição de membros do Conselho Municipal de 
Educação, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho de 
Alimentação Escolar e Conselho Municipal do Programa Bol-
sa Escola (Portaria SME nº 272/2020), considerando neces-
sário complementar a composição do Conselho Municipal de 
Educação, gestão 2021-2025, com 01 representante suplen-
te da Educação Superior, solicita que encaminhem os nomes 
dos interessados em integrar este Colegiado, conforme Lei 
Municipal nº 10.317 de 31 de dezembro de 2008, publicado 
no D.O.M. em 1º de janeiro de 2009.

  O Conselho Municipal de Educação tem 
como princípios e objetivos:
  I – assegurar aos grupos representativos da 
comunidade o direito de participar das diretrizes da edu-
cação, no âmbito do município, concorrendo para elevar a 
qualidade dos serviços educacionais;
  II – garantir que a educação seja direito de 
todos e assegurada mediante políticas econômicas, sociais 
e culturais, visando garantir o acesso à educação contínua 
de qualidade, sem qualquer discriminação e pela gestão 
democrática nas escolas de seu sistema de ensino;
  III – ampliar o espaço político de educação e 
cidadania no município de São José do Rio Preto.
  Período das inscrições: de 12/07 a 
23/07/2021.
  Local para encaminhamento: Setor de Proto-
colo da SME.
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2021.
Maria das Graça do Carmo Bertasso
Presidente da Comissão

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação nº 28/2021 – SME 
 A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, convoca 
38 (trinta e oito) ESTÁGIÁRIOS DE PEDAGOGIA abaixo relacionados, 
classificados no Processo de Seleção Simplificado para Estagiários – 
Pedagogia - Edital SME nº 02/2020, conforme lista publicada em 
18/03/2020. 
 O convocado abaixo relacionado deverá comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação (Rua General Glicério – 3947 – Vila Imperial), no 
dia 12/07/2021, às 14h. 
 O convocado que deixar de comparecer na data, hora e local 
supracitados, terá até o dia 14/07/2021, para comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação. O não comparecimento no prazo acima, será 
considerado desistente. 
 O candidato que comparecer no prazo e local acima citado, terá o prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da data de publicação desta 
Convocação, para o envio dos documentos abaixo relacionados, 
excepcionalmente, para o email setordeestagio@riopreto.sp.gov.br  
 O candidato deverá ter disponibilidade de horário para cumprir carga 
horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais. 
 
Classif. NOME 

76 LARISSA DE OLIVEIRA PRONTI 
77 GIOVANA GALDEANO PADIAR 
78 NAUANY DE OLIVEIRA COSTA  
79 FELIPE AUGUSTO FURQUIM 
80 BEATRIZ CORREIA DE ALMEIDA 
81 MARIA DA PAZ ROCHA DA SILVA 
82 STEFFANE MARQUES MENDONÇA  
83 LETICIA TUKAMOTO GOMES LIMA 
84 NATHALIA EDUARDA GREGÓRIO 
85 MARIA EDUARDA PINHEIRO SIQUEIRA  
86 YASMIN MODA LUCENA  
87 THAILA NAJARA MACIEL DE CAMPOS 
88 LILIAN CRISTINE MAZIERO 
89 RENATA JULIA DE CASTRO GOMES 
90 DENISE FONSECA AVANTI 
91 LUCIANA CRISTINA DA SILVA ARRISCA 
92 BRUNA MIGUEL PERIN  
93 CÍNTIA LISBÔA STELLARI DE SOUZA 
94 CARINA FERMINO DA SILVA 
95 MARA REGINA SCHUMA 

 

 

96 SÓFOCLES MACEDO  
97 MONIQUE JESSIE GARCIA DE JESUS 
98 MAYARA DIAS GOUVEIA FAVERO   
99 MICHELE ANDRESSA SILVA SANTOS 

100 ALLANA TAVEIRA POLLES 
101 HELOÍSA DA SILVA MARCUSSI 
102 DANIELLY LEONEL DE OLIVEIRA 
103 ADRIANA LOPES DOS SANTOS SPERANDIO 
104 ROBIANA MARTINEZ FERNANDES BATISTA  
105 FERNANDA BUZATI RAIMUNDO 
106 FABRICIO PEREIRA DOS SANTOS 
107 JULIANA NOVAIS VITAL DE OLIVEIRA 
108 JOÃO ANTÔNIO DE LIMA NETO 
109 CAROLINA BRUNHEIRA SALTO 
110 VANESSA FERNANDA DA SILVA LIMA 
111 FELIPY DO NASCIMENTO ARAUJO 
112 ALICE BADARO FREITAS 
113 VANESSA DA SILVA DOS SANTOS CONEJO  

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO – 
Edital SME nº 02/2020 
Excepcionalmente, esses documentos deverão ser digitalizados para 
o envio por email. 
1) Carteira de Identidade – RG (não será aceita a CNH); 
2) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
3) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
4) Comprovante de endereço; 
5) Declaração de matrícula atualizada da Faculdade – (CONSTANDO 
INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO (MÊS/ANO), EM QUAL SEMESTRE 
ESTÁ CURSANDO, QUANTOS SEMESTRES TEM O CURSO, 
PERÍODO (MANHÃ/TARDE/NOITE OU EAD); 
6) Exame Médico – dirigir-se ao SEESMT, após agendamento feito pela 
Secretaria Municipal de Educação – (Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal); 
7) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido do RG, CPF e comprovante de 
endereço para abertura da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Enviar comprovante de 
abertura de conta salário constando os dados da conta, estagiário e 
Prefeitura). 
 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
  
 

 

Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 28/2021 – SME     Publicado em 08/07/2021      
Término 23/07/2021           

São José do Rio Preto, 07 de julho de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SME Nº 191/2021 - A Secretária Municipal de 
Educação Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso das atri-
buições que a legislação lhe confere, considerando a análise 
feita pelo Supervisor de Ensino, expede a presente Portaria 
de Homologação dos Planos Escolares de 2021, das Unida-
des Escolares Municipais de Ensino Fundamental: EM Prof. 
Adherbal Abrão dos Santos, EM Álvaro Luiz Angeloni, EM 
Antônio de Souza, EM Antonio Espada Filho, EM Arlindo dos 
Santos, EM Profa. Carmem N.A.Vettorazzo, EM Cyrino Vaz 
de Lima, EM Prof. Cleophas Beltran Silvente , EM Daud Jor-
ge Simão, EM Prof. Elvira de Guzzi Ribeiro, EM Prof. Elvira 
de Guzzi Ribeiro, EM Ezequiel Ramos, EM Flávio Fasanelli 
Rodrigues, EM Prof. Halim Atique, EM João Jorge Sabino, 
EM José Maria R. Sampaio, EM Luiz Jacob, EM Michel 
Pedro Sawaya, EM Norberto Buzzini, EM Prof. Olga Mallouk 
L. da Silva, EM Oscar Arantes Pires, EM Paul Percy Harris, 
EM Riscieri Berto, EM Roberto Jorge, EM Rubens Cintra 
Damião, EM Dr. Ruy Nazareth, EM Sylvio Benito Martini, EM 
Vera, EM Walfredo de Andrade Fogaça,                            EM 
Wilson Romano Calil - São José do Rio Preto, 5 de julho de 
2021 – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária Municipal 
da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SME Nº 192/2021-A Secretária Municipal de 
Educação Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso das atri-
buições que a legislação lhe confere, considerando a análise 
feita pelo Supervisor de Ensino, expede a presente Portaria 
de Homologação dos Planos Escolares de 2021, das Unida-
des Escolares Parceiras: EEI Amélia Balbo Sacchetin, EEI 
Caminheiros do Além, EEI Irmã Izaltina Maria, EEI Márcia 
Affi ni Bagdasaryan, EEI Maria Inês Arnal, EEI Santa Cata-
rina Labouré - São José do Rio Preto, 5 de julho de 2021. 
-  Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária Municipal da 
Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SME Nº 193/2021 - A Secretária Municipal de 
Educação Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso das 
atribuições que a legislação lhe confere, considerando a 
análise feita pelo Supervisor de Ensino, expede a presente 
Portaria de Homologação dos Planos Escolares de 2021, 
das Unidades Escolares de Educação Infantil Particulares: 
EEI Amaral & Amaral, EEI Aprendiz, EEI Alfa e Ômega, EEI 
Baby Nove Luas, EEI Bela Infância, EEI Colméia, EEI Dom 
Bosco, EEI Infantário dos Sonhos, EEI Recriança, EEI Relva, 
EEI Viver Presente -São José do Rio Preto, 05 de julho de 
2021.- Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária Municipal 
da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SME Nº 194/2021 - A Secretária Municipal de 
Educação Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso das atri-
buições que a legislação lhe confere, considerando a análise 
feita pelo Supervisor de Ensino, expede a presente Portaria 
de Homologação do Plano Escolar de 2021, da Unidade 
Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos - EM 
Prof. Ademir Dib - São José do Rio Preto, 5 de julho de 2021 
- Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária Municipal da 
Educação
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SME Nº 195/2021 - A Secretária Municipal de 
Educação Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso das atri-
buições que a legislação lhe confere, considerando a análise 
feita pelo Supervisor de Ensino, expede a presente Portaria 
de Homologação dos Planos de Trabalho de 2021, das Uni-
dades Escolares Municipais de Educação Especial: CAEEC 
Profa. Odete Nassif Gabriel, Gato de Botas – Centro Munici-
pal Educacional Especializado de Avaliação e Atendimento 
Interdisciplinar - São José do Rio Preto, 5 de julho de 2021 
-  Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária Municipal da 
Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SME Nº 196/2021 - A Secretária Municipal de 
Educação Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso das 
atribuições que a legislação lhe confere, considerando a 
análise feita pelo Supervisor de Ensino, expede a presente 
Portaria de Homologação dos Planos Escolares de 2021, 
das Unidades Escolares Municipais de Educação Infantil: 
EM Agostinho Brandi, EM Anázia Bolçone, EM Anna Man-
tovani Andrade, EM Dep. Antonio de Pádua Perosa, EM 
Amália Senir L.P. Gestal, EM Aparecida Homsi S. Cunha, 
EM Chapeuzinho Vermelho, EM Chafi c Balura, EM Cindere-
la, EM Celeste Maria A. Gouveia, EM Clóvis Sanfelice, EM 
Décio Monzoni Lang, EM Dom José Joaquim Gonçalves, EM 
Dr. Lotf João Bassit, EM Dr. Mário de Moraes A. Silva, EM 
Dunalva do Amaral Farath, EM Elizabete Caballero, EM Eng. 
Carlos Milanesi, EM Fada Azul, EM Georgina Atra Hawilla, 
EM Irmã Dulce, EM Irmã Martha Maria, EM Jacy Salles da 
Silva, EM Jandira Caetano Ribeiro, EM Joãozinho e Maria, 
EM José Barbar Cury, EM Júlio de Faria S. Junior, EM Laer-
te Teixeira da Costa, EM Luci Ap. Zainum Hage, EM Profa. 
Luzia Penha dos Santos, EM Manoel Antunes,  EM Meu 
Amor, EM Maria Faria de Vasconcelos, EM Menino Jesus, 
EM Mônica e Cebolinha, EM Neuza C. Buzzini, EM Nice 
Beolchi Nunes Ferreira, EM Prof. Odair Aluízio Tortorello, EM 
Orlando Guareschi, EM Osvaldo de Carvalho, EM Pantera 
Cor -de – Rosa, EM Pato Donald, EM Pinóchio, EM Príncipe 
Encantado, EM Silvia Covas, EM Soldadinho de Chumbo, 
EM Sylvia Purita, EM Tacha Said Benetti, EM Vereador Sér-
gio Camargo, EM Zilda Natel - São José do Rio Preto, 5 de 
julho de 2021. Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal da Educação

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ANA CLAUDIA DOS SANTOS 01837/21 AIF-V-S 
000166 

BARBARA DOS SANTOS CARVALHO 01835/21 AIF-V-S 
000164 

BIANCA DOS SANTOS TENORIO 01832/21 AIF-V-S 
000180 

CARLA RIBEIRO 01833/21 AIF-V-S 
000193 

CLAYTON MARTHA 01838/21 AIF-V-S 
000167 

CRISTIANE VIEIRA HONORIO 01839/21 AIF-V-S 
000168 

DANIELE COSTA PREVIDELLI 01830/21 AIF-V-S 
000178 

DANIELLE PIZZOLATO LIMA 01828/21 AIF-V-S 
000176 

DIANE CARDOSO DE LIMA 01826/21 AIF-V-S 
000174 

FRANCISCA LUCIENE RODRIGUES DO 
NASCIMENTO 01822/21 AIF-V-S 

000184 

GABRIELA STEFANINI 01824/21 AIF-V-S 
000186 

GILSON VENERANDO PEREIRA 01827/21 AIF-V-S 
000175 

JAQUELINE CARDOSO VIEIRA 01831/21 AIF-V-S 
000179 

JEAN HENRIQUE HONORIO 01840/21 AIF-V-S 
000169 

JESSICA SILVA CASTRO 01834/21 AIF-V-S 
000163 

JORDAN ANTONIO CERQUEIRA 01842/21 AIF-V-S 
000171 

NATALIA HONORIO 01841/21 AIF-V-S 
000170 

RAFAEL CAMPOS PESSOA 01846/21 AIF-S-F 
000193 

 

 

 
EDI
TAL 
DE 

AUT
OS 
DE 

NOT
IFIC
AÇÃ

O 
DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

ALAN RICARDO 
ORTUNHO ME 

00413/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-V 
000009 

ALTEMAR RODRIGO 
GIMENEZ 

01119/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-V 
000015 

CENTRO DE APOIO E 
REABILITAÇÃO 
ESPERANÇA DE VIDA 
LTDA 

01913/
18 

2.570,00 (DOIS MIL, 
QUINHENTOS E 

SETENTA REAIS) 

NRM-S-V 
000013 

COPY FACIL 
COPIADORA LTDA ME 

00436/
20 

3.614,40 (TRÊS MIL, 
SEISCENTOS E 

QUATORZE REAIS E 
QUARENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-V 
000010 

CRISTIANE A 
CAVALETTI CAMPISI 
ME 

00809/
20 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-V 
000011 

GMV CLINICA 
ODONTOLOGICA LTDA 

02123/
20 

12.592,00 (DOZE MIL, 
QUINHENTOS E 

NOVENTA E DOIS 

NRM-S-V 
000007 

RUDOLFO FELIPE ALVES TAVARES 01844/21 AIF-E-K 
00035 

SUELEM MARTINS SANTOS 01843/21 AIF-V-S 
000172 

THIAGO HENRIQUE PEREIRA 01836/21 AIF-V-S 
000165 

TIAGO CARDOSO PREVIDELLI 01829/21 AIF-V-S 
000177 

WELLINGTON MARTINS PINHEIRO 01825/21 AIF-V-S 
000173 

 

 

REAIS) 

HENRIQUE LIMA DE 
ANDRADE 

01082/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-S 
0000103 

IRMANDADE DA 
SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE 
SÃO JOSE DO RIO 
PRETO 

01115/
20 

4.216,80 (QUATRO 
MIL, DUZENTOS E 

DEZESSEIS REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-V 
000019 

MARASCALCHI 
COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA ME 

01120/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-V 
000016 

OLIVEIRA JUNIOR 
CASA DE REPOUSO 
LTDA 

00949/
20 

18.072,00 (DEZOITO 
MIL E SETENTA E 

DOIS REAIS) 

NRM-S-V 
000017 

SANTORINI 
EXCELENCIA EM 
BELEZA EIRELI ME 

00830/
20 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-V 
000012 

SANTOS & VILELA RIO 
PRETO 
DISTRIBUIDORA DE 
PANFLETOS LTDA 

00943/
20 

3.012,00 (TRÊS MIL E 
DOZE REAIS) 

NRM-S-V 
000014 

SÃO JOAQUIM CASA 
DE REPOUSO LTDA 

00898/
20 

12.048,00 (DOZE MIL 
E QUARENTA E 

OITO REAIS) 

NRM-S-V 
000018 

SILVESTRE 
ODONTOLOGIA EIRELI 
ME 

02642/
18 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-V 
000008 

W VELOZO COMECIO 
DE VEICULOS EIRELI 

01335/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-C 
000041 

 

 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CENTRO DE APOIO E 
REABILITAÇÃO 
ESPERANÇA DE VIDA 
LTDA 

01913/18 2021000025395 AIP-S-H 
000226 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO 

EDITAL REFERENTE AO DIA 30/06/2021. ONDE CONSTOU: 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  

 
D
E
V

E CONSTAR: 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  

S
ã
o 
J

osé do Rio Preto, 08 de Julho de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva - Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

RITA DE CASSIA DA SILVA CERQUEIRA 01698/21 AIF-V-S 
000070 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

RITA FERREIRA DA SILVA CERQUEIRA 01698/21 AIF-V-S 
000070 

Portaria N°009/2021 - CGCM/SMTTS de 14 de junho de 
2021: DESIGNA, os servidores estáveis: Wanderson Max 
Machado, GCM 1ª classe, matrícula Nº 53105; Marcos José 
Boaventura, Inspetor GCM, matrícula Nº 53086 e Welling-
ton Aurelio Aparecido Da Silva, Inspetor GCM, matrícula Nº 
53106, todos da Guarda Civil Municipal, lotados na SMTTS, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar, para apuração dos 
fatos proveniente da Ouvidoria GCM/SMTTS Protocolo 
Nº2021109285, BO/PC Nº 824284/2021, garantindo-se a am-
pla defesa e o contraditório, a fi m de que tendo em vista os 
fatos narrados nesta portaria, o servidor F.A.S. responda as 
sanções atribuídas, em tese, à possível violação dos deveres 
e proibições funcionais, prevista no inciso XXII e XLII do  art. 
51 da Lei Complementar Municipal 331 de 30 de dezembro 
de 2010.
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor público, o qual será citado, nos termos do 
artigo 254 e seus parágrafos, da Lei Complementar 05 de 28 
de dezembro de 1990.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 38/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 59/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 27/2021
OBJETO: Aquisição de Concreto Usinado destinado a uso 
da municipalidade.
Data da realização da Sessão Pública: 28/07/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 07 de julho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
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Prefeitura Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6722, DE 07 DE JULHO DE 2021. 
DETERMINA que o servidor THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA passe a 
ocupar um cargo de Assessor de Gabinete de Vereador, Referência C-3, 
com lotação no Gabinete do Vereador Elso Drigo Filho, a partir de 01 
de julho de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6723, DE 07 DE JULHO DE 2021. 
DETERMINA que a servidora LILIANE SANTANA passe a ocupar um 
cargo de Assessor Político, Referência C-4, com lotação no Gabinete do 
Vereador Elso Drigo Filho, a partir de 01 de julho de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6724, DE 07 DE JULHO DE 2021. 
DETERMINA que a servidora LUCIANA CRISTINA FURTADO FONTES 
passe a ocupar um cargo de Assessor Político, Referência C-4, com 
lotação no Gabinete do Vereador Elso Drigo Filho, a partir de 01 de 
julho de 2021. 
 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

 

Con selh o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será realizada 

no dia 13/07/2021, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número 

legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 

convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araújo; 

 
ORDEM DO DIA: 

I. Apresentação da prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no enfrentamento da 

Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde - Antonio Fernando de Araújo; 

II. Apresentação dos dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19 - 

Antonio Fernando de Araújo; 

III. Apreciação e votação de prorrogação do contrato INL/0011/18, Inexigibilidade 15/2018, Processo 12602/2018 

com a Beneficência Portuguesa pelo prazo de 12 meses – Aldenis A. Borim; 

IV. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para prorrogação por 30 (trinta) dias no Convênio nº 07/2020-SMS, 

celebrado com o Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para utilização de recurso repassado pelo Ministério 

da Saúde para auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos - 

Aldenis A. Borim;. 

V. Apreciação do tempo mínimo de permanência do conselheiro nas reuniões on line do CMS necessário para ser 

considerado presença nas reuniões - Antonio Fernando de Araújo; 

VI. Apresentação das propostas das Conferencias Municipais de Saúde realizadas no ano de 2018 e  2019 e das 

propostas elencadas pela comissão de Saúde Mental que serão encaminhadas à SMS para serem inseridas no 

Plano Municipal de Saúde  2022 – 2025 - Antonio Fernando de Araújo; 

VII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos trabalhadores e 01 

(um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão Temporária  de Avaliação de 

Instrumentos de Planejamento - Antonio Fernando de Araújo; 

 

São José do Rio Preto, 7 de julho de 2021. 

 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será realizada 

no dia 13/07/2021, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número 

legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 

convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araújo; 

 
ORDEM DO DIA: 

I. Apresentação da prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no enfrentamento da 

Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde - Antonio Fernando de Araújo; 

II. Apresentação dos dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19 - 

Antonio Fernando de Araújo; 

III. Apreciação e votação de prorrogação do contrato INL/0011/18, Inexigibilidade 15/2018, Processo 12602/2018 

com a Beneficência Portuguesa pelo prazo de 12 meses – Aldenis A. Borim; 

IV. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para prorrogação por 30 (trinta) dias no Convênio nº 07/2020-SMS, 

celebrado com o Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para utilização de recurso repassado pelo Ministério 

da Saúde para auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos - 

Aldenis A. Borim;. 

V. Apreciação do tempo mínimo de permanência do conselheiro nas reuniões on line do CMS necessário para ser 

considerado presença nas reuniões - Antonio Fernando de Araújo; 

VI. Apresentação das propostas das Conferencias Municipais de Saúde realizadas no ano de 2018 e  2019 e das 

propostas elencadas pela comissão de Saúde Mental que serão encaminhadas à SMS para serem inseridas no 

Plano Municipal de Saúde  2022 – 2025 - Antonio Fernando de Araújo; 

VII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos trabalhadores e 01 

(um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão Temporária  de Avaliação de 

Instrumentos de Planejamento - Antonio Fernando de Araújo; 

 

São José do Rio Preto, 7 de julho de 2021. 

 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 009/2021, Processo nº 
7328/2021 objetivando a Contratação de empresa especiali-
zada no fornecimento de solução de mobilidade, compreen-
dendo pontos de acesso (access points), switches, trans-
ceivers, software de gerenciamento de rede lan, suporte 
técnico e garantia, conforme especifi cação técnica contida 
no Anexo I, deste Edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 21/07/2021, 
as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e 
demais informações encontram-se à disposição dos interes-
sados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 07 
de julho de 2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

Nova Era Securitizadora S/A.
CNPJ/ME nº 38.440.273/0001-20

Ata de Assembleia Geral Constituição da Sociedade Anônima
Data e Local: Aos 23/06/2020, às 09:00 horas, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5000, sala 211B, 
Bairro Iguatemi, São José do Rio Preto-SP. Presença: A totalidade dos Acionistas Fundadores da sociedade representando 
a totalidade dos subscritores do Capital Social. Convocação: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta 
assembleia pela imprensa. Mesa: Eder Marques Santos – Presidente, e Patrícia da Cruz Estécio – Secretária. Ordem do 
Dia: 01 – Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do estatuto; 02 – Subscrição 
e forma de integralização das ações; 03 – Eleição da sua diretoria e respectiva remuneração; 04 – Eleição do Conselho 
Fiscal. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou que o projeto do estatuto social, já do conhecimento de todos 
e cujo teor segue em apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois 
instrumentos num todo, único e indivisível. Deliberação: Após a leitura do estatuto que foi aprovado por unanimidade, foi 
declarada definitivamente constituída a Nova Era Securitizada S/A, com sede na Avenida Juscelino Kubitischek de Oliveira, 
5000, sala 211-B, Shopping Iguatemi, São José do Rio Preto-SP, a qual iniciará suas atividades logo após o cumprimento 
de todas as formalidades legais para este tipo societário. Subscrição e Forma de Integralização das Ações: O capital 
social da Companhia, será no valor de R$ 10.000,00, representado por 10.000 ações ordinárias nominativas, com valor de 
1,00 cada uma, subscrito e integralizado totalmente em moeda corrente nacional pelos acionistas fundadores. Os acionistas 
fundadores, acima nomeados e qualificados, aprovaram também, por unanimidade, o Boletim de Subscrição em anexo I e 
reproduzido a seguir. Restou, estabelecido, que a subscrição e integralização das ações será efetuada da seguinte forma: 
O acionista EMS Participações Societarias Ltda., já qualificado, subscreve 10.000 ações ordinárias nominativas, no valor 
total de R$ 10.000,00 que será totalmente integralizado em moeda corrente nacional, até a data do protocolo da Ata de AGO 
de Constituição, perante a JUCESP; Eleição da Diretoria e Remuneração: Por unanimidade foram eleitos, para o período 
de 03 anos, para compor a primeira diretoria da companhia: Eder Marques Santos, como Diretor Presidente o qual aceitou 
os cargo, tendo sido destinada para a remuneração global anual da Diretoria a importância de até R$ 50.000,00 a ser 
distribuído em reunião da diretoria. Conselho Fiscal: Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação 
dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o estatuto, assim o permitem. Termo de Posse 
e Declaração de Desimpedimento: Os diretores e membros do conselho fiscal ora eleitos são empossados neste ato e 
declaram sob as penas da Lei, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei especial, que os impeçam 
de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a 
presente Ata. São José do Rio Preto-SP, 23/06/2020. JUCESP – Registrado sob o NIRE 35.300.556.313 em 14/09/2020. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Nova Era Securitizadora S.A.
CNPJ/ME nº 38.440.273/0001-20 – NIRE 35.300.556.313

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de junho de 2021
Data, Horário e Local: Aos 18/06/2021, às 15h00, na sede social da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada, 
face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Diretor Presidente: Eder Marques 
Santos; Diretor Administrativo: Elder José de Paula. Ordem do Dia: (I) Deliberar sobre a proposta da primeira emissão 
de Debentures Simples, não conversíveis em ações, séries diversas, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, 
dirigida exclusivamente a investidores qualificados da Companhia Nova Era Securitizada S.A., e em conformidade da 
instrução CVM nº400/03, artigo 4º, inciso VII, fica dispensada de registro junto a Comissão de Valores Mobiliários, sendo 
registrado apenas no Livro de Registro de Debêntures da Companhia; (II) autorizar a prática pela Diretoria da Companhia 
de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão. Deliberação: Foram tomadas as seguintes deliberações, 
por unanimidade de votos. 1. Aprovação a Emissão: Aprovar a Emissão, nos termos do artigo 59, da Lei das S.A. e 
conforme “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 
Séries Diversas, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória. A presente emissão de Debêntures está automati-
camente dispensada de registro na Comissão de Valores Mobiliários, por ela ser dirigida exclusivamente a investidores 
qualificados, de acordo com o previsto no artigo 4º, inciso VII, da Instrução Normativa CVM nº 400/03. para Distribuição 
Particular com Esforços Restritos de Colocação, da Nova Era Securitizadora S.A., a ser celebrado pela Companhia, que 
terá as seguintes características e condições: (a) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão de R$5.000.000,00 
na data da emissão das Debêntures; (b) Data da Emissão das Debêntures: para todos os efeitos legais, a data da 
emissão das Debêntures será 30/06/2021 (“Data de Emissão”); (c) Número de Série: a Emissão das Debêntures será 
realizada em Séries Diversas, dependendo do valor unitário de cada Debênture será determinado a sua Série, e conforme 
contrato realizado entre a companhia e os debenturistas, observado o disposto no artigo 53 da Lei 6.404 de 1976; (d) 
Quantidade de Debêntures: serão determinadas conforme o valor unitário de cada Debentures, onde que, o valor unitário 
somados de cada Debênture totalize o valor de R$5.000.000,00, observado o disposto no artigo 53 da Lei 6.404 de 1976; 
(e) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário de cada Debênture será determinado conforme contrato realizado 
entre a Companhia e os Debenturistas na data de emissão (“Valor Nominal Unitário”) observado o disposto no artigo 53 
da Lei 6.404 de 1976; (f) Atualização Monetária do Valor Nominal Unitário: não haverá atualização monetária do 
Valor Nominal Unitário; (g) Espécie, Forma e Conversibilidade: as Debêntures serão da espécie simples quirografária, 
nominativas, escriturais, endossáveis, não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia, e serão registradas 
no Livro de Registro de Debentures Endossáveis dela outorgante Emissora. (h) Garantia Fidejussória: Avalista (a) 
Tomás José Jordan Zákia, CPF: 226.662.968-90, RG: 32823536; Avalista (b) Walter Baldan Neto, CPF: 366.892.788-08, 
RG: 43525201; Avalista (c) Eder Marques Santos, RG 44.184.931-3, CPF 228.372.068-06. Como garantidor solidário 
do pagamento das quantias mencionadas neste instrumento, resta qualificado os avalistas acima, sendo que o mesmo 
está ciente da quantia e das condições nesta descritas. (i) Prazo e Data de Vencimento: para todos os efeitos legais, 
a data de vencimento das Debêntures será o dia 14/06/2024, a contar da Data de Emissão, data que a Emissora se 
obriga a proceder ao pagamento das Debêntures, pelo valor nominal atualizado, acrescido de remuneração devida nos 
termos do Instrumento Particular de Debêntures; (j) Distribuição e Negociação: as Debêntures serão registradas no 
Livro de Registro de Debêntures da Companhia e sua distribuição exclusiva para investidores qualificados e negociadas 
através de Instrumento Particular de Emissão de Debêntures Simples, a ser confeccionado, distribuído e negociado pela 
Companhia; (k) Local de Pagamento: os pagamentos a que fazem jus os debenturistas serão efetuados no mesmo dia 
de seu vencimento, em única parcela, na conta corrente bancária por esses indicada pelos, no prazo de até 30 dias antes 
do vencimento; (l) Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos para pagamento 
de qualquer obrigação prevista ou decorrente do Instrumento Particular de Debêntures, até o primeiro dia útil subsequente, 
sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos, quando a data de pagamento 
coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo. (m) Encargos Moratórios: ocorrendo atraso imputável à Emissora no 
pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa moratória 
de 2% e juros de mora de 1% ao mês, ambos calculados sobre os valores em atraso desde a data de inadimplemento até 
a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. (n) Preço 
de Subscrição e Integralização: O preço de subscrição das Debêntures será o seu valor nominal unitário acrescido 
do rendimento, calculado pro rata temporis desde a data de emissão até a data de integralização; (o) Remuneração: 
Sobre casa título dessa emissão, as Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes às condições marcadas 
abaixo, na forma não cumulada, até a data do efetivo pagamento. Dita remuneração será amortizada no quinto (5) dia 
útil do segundo mês subsequente a emissão: (a) Juros pré fixados de 1% a.m.; (b) Juros pós fixados de 0,49% a.m. + 
variação do CDI a.m.; (p) Pagamento da Renumeração das Debêntures: o pagamento da Remuneração das Debêntures 
será realizado na data do seu vencimento; (q) Amortização: não haverá amortização programada das Debêntures; (r) 
Destinação dos Recursos: a totalidade dos recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Emissão será destinada 
para reforço de capital de giro da Companhia; 2. Conversibilidade e Permutabilidade: todas as Debêntures emitidas 
não serão conversíveis em ações da Companhia, nem permutáveis em ações de outras sociedades, ou por outros valores 
mobiliários de qualquer natureza. 3. Prática de Atos pela Diretoria: Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todo e 
qualquer ato e a assinar todo e qualquer documento necessário à formalização da Emissão de Debêntures ora aprovada, 
inclusive, mas não se limitando a: (I) Realizar todos os atos necessários para Emissão, bem como a contratação de (a) 
instituições financeiras para a estruturação da Oferta e colocação das Debêntures junto aos investidores exclusivos, 
qualificados e aprovados pela Companhia, (b) agente fiduciário, (c) banco mandatário e escriturador das Debêntures, 
(d) assessores legais e (e) demais prestadores de serviços necessários para a realização da oferta; (II) Celebrar todo e 
qualquer documento que se faça necessário, incluindo, mas não se limitando-a (a) Escritura de Emissão, e (b) Contrato de 
Colocação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual, 
após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada. São José do Rio Preto, 18/06/2021. Assinaturas: 
Mesa: Eder Marques Santos – Diretor Presidente; Elder José de Paula – Diretor Administrativo.

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:

OSVALDO TEIXEIRA e CELESTINA DA SILVA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, divorciado, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de fevereiro de 1953, 
fi lho de AMADOR TEIXEIRA e de JOANA ROSA TEIXEIRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 16 de maio de 1958, fi lha 
de ANTONIO MIGUEL DA SILVA e de MARIA BEATRIZ DA 
SILVA. 

JOÃO PAULO GALLAN e MARCOS ARTHUR DA SILVA 
COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, solteiro, 
nascido em Araçatuba, SP, no dia 18 de maio de 1985, fi lho 
de JOÃO GALLAN NETO e de GLEYCE TEREZINHA LOU-
RENÇO GALLAN. Ele, de nacionalidade brasileira, arquiteto, 
solteiro, nascido em Dracena, SP, no dia 11 de agosto de 
1951, fi lho de JACYR DA SILVA COSTA e de LUZIA OLGA 
PAGLIUSI COSTA. 

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, 07 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


