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Rio Preto registra mais mortes do
que nascimentos de janeiro a julho
Divulgação

Rio Preto e outras cidades
da região contabilizaram mais
óbitos que nascimentos até este
mês de julho de 2021. Segundo
os dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), entre os
dias 01/01 e 15/07. Apenas Rio
Preto teve 3.096 nascimentos e
3.618 mortes, uma diferença de
522 registros. Uma das razões
para o número de óbitos superar
o de nascimentos é a pandemia.
Veja outras cidades. Pág.A2

IDOSOS

Atendimento
ao idoso no
transporte
público é
tema de
reunião e
debate para
buscar melhorias no
setor, na Câmara de Rio
Preto.
Pág.A3

Conjuntura Econômica 2021 será lançada na segunda-feira
A Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp) e a Secretaria de Planejamento lançarão, nesta segunda-feira (19), a Conjuntura Econômica de 2021, às 15h, no 9º andar da prefeitura. A publicação é um grande e detalhado painel do desempenho econômico do município. Pág.A2

A Polícia Militar de Urupês
foi acionada na noite da última
quinta-feira (15), às 20h40,
para atender uma ocorrência
de violência doméstica no
bairro Vila Boni, onde a vítima
de 48 anos disse estar sendo
ameaçada por seu companheiro de 54 anos, que é um
policial militar aposentado,
que teve sua arma apreendida.
Pág.A4

APREENSÃO

BAEP apreendeu
jovem com arma
e drogas durante
flagrante na Vila
Toninho, após
denúncia que ele
estaria ameaçando
as pessoas com
o revólver na rua.
Pág.A4

Região terá 659
vagas no Bolsa
Educação que
paga R$ 500
Pág. A2

Câmara, OAB e Polícia discutem legislação ambiental
A parceria foi discutida durante reunião na tarde de quinta-feira (15) no gabinete do presidente da Câmara, juntamente com o coordenador da
Comissão de Direito Ambiental da OAB, Rafael Azeredo de Oliveira, e o subcomandante da Polícia Ambiental, major Alessandro Daleck. Pág.A3

Mirassol quer vencer em casa
hoje após quase três meses
O Mirassol terá uma nova
chance de vencer a primeira
partida em casa na Série C do
Campeonato Brasileiro neste
sábado (17). O Leão recebe o

Pág. A3

Divulgação

PM aposentado
tem arma
apreendida após
ameaçar esposa

Falta de
civilidade do
povo gera danos
ambientais

Criciúma a partir das 11h e tenta
voltar a vencer no Maião depois
de quase três meses. A última
vitória foi no dia 21/04 por dois
a um contra o Botafogo. Pág.B1

No Japão, rio-pretense diz que
ansiedade está grande para os Jogos
Pág. B1

Leo ROVERONI

Mirassol
entra em
campo hoje
e quer vencer em casa
após quase
três meses
sem vitória
como mandante

Igreja faz
primeira
FÉjoada na
Redentora
Fé e feijoada, uma mistura
que resultou na 1ª FÉjoada
da Redentora. Na modalidade
drive-thru, a ação beneficente
acontece neste sábado (17),
uma iniciativa da Paróquia Nossa
Senhora do Sagrado Coração
(Igreja Redentora).
Pág.B1
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A vacina e a
retomada do turismo
Avanço da imunização no País
aumenta busca dos brasileiros
por viagens
Com o avanço da imunização
contra Covid-19 no Brasil, empresários e turistas começam a
se mostrar mais esperançosos
para a retomada das viagens. Em
fevereiro deste ano, um estudo
realizado pelo InterContinental
Hotels Group (IHG) apontou que
uma em cada cinco pessoas planeja compensar ainda neste ano
a redução da atividade em 2020.
Reforçando a tendência, pesquisa do Observatório Febraban
revelou que 20% dos brasileiros
pretendem viajar após serem imunizados, buscando destinos
nacionais, ainda este ano. Já um estudo da Kantar mostrou que
65% das pessoas já planejaram fazer pelos menos uma viagem
em 2022, quando estima-se que o turismo terá sua recuperação
completa.
A busca por destinos nacionais se tornou quase uma regra
durante a pandemia de Covid-19, já que as restrições acabam
dificultando o turismo internacional. Com isso, em 2020, 96%
dos brasileiros que decidiram viajar buscaram um destino dentro
do próprio país, de acordo com a Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (Braztoa).
Com essa inclinação ao turismo nacional, cada vez mais cidades turísticas vêm se adaptando e montando cenários de maior
segurança, criando as melhores condições para que os visitantes
consigam conciliar cuidados - que ainda serão muito necessários
- com entretenimento.
Este é o caso de Olímpia, segunda maior cidade paulista em
número de leitos (26.599), com mais de 600 meios de hospedagem.
O município é conhecido por seus parques de águas quentes,
e novas atrações “secas” não param de chegar, como o Vale dos
Dinossauros e o Museu de Cera.
O turismo representa 55% da atividade econômica de Olímpia
e movimenta por ano cerca de R$ 1,5 bilhão, segundo a Prefeitura. Cerca de 7 mil pessoas trabalham formalmente no setor,
algo equivalente a 12% da população de 55 mil habitantes (se
considerarmos só a população economicamente ativa, essa representatividade do turismo sobe ainda mais).
Além dos parques, sem dúvida os maiores impulsionadores do
turismo, Olímpia também se destaca por ter os maiores resorts
do Brasil.
Os resorts se diferenciam dos hotéis e pousadas pela ampla
estrutura gastronômica e de lazer que oferecem aos hóspedes.
Hoje, eles respondem por mais de 40% da ocupação, de acordo
Relatório de Perfil de Demanda elaborado pela Secretaria Municipal de Turismo.
Apesar de ter sido bastante afetada, assim como todas as
principais cidades turísticas do Brasil e do mundo, toda essa estrutura se manteve, e mais, os investimentos para sua ampliação
não pararam, mesmo em um cenário desafiador.
Neste segundo semestre, por exemplo, será inaugurado o
Solar das Águas Park Resort, que terá mil apartamentos e será
o maior resort do País. O empreendimento recebeu mais de R$
400 milhões em investimentos.
Sabemos que ainda é preciso avançar no calendário nacional
de imunização, mas é notório que, com cada vez mais brasileiros
vacinados, somado a outros movimentos importantes - como a
criação do passaporte sanitário da Covid-19, projeto de lei de
autoria do deputado federal Geninho Zuliani, em tramitação na
Câmara, o momento é de esperança e otimismo.
Proporcionar às famílias viajar novamente sem receios, tendo
de se preocupar apenas com lazer, descanso e diversão, seja para
Olímpia ou qualquer outro dos outros grandes destinos turísticos
do Brasil, é o que esperamos. E essa realidade não está mais
tão distante.
Rafael Almeida é empresário e CEO da Natos Multi

R$ 500 POR MÊS

Divulgação

Inflação

Espécies ameaçadas

Indústrias veterinárias

O Índice Geral de Preços – 10
(IGP-10), registrou inflação de
0,18% em julho deste ano, taxa
inferior ao 2,32% de junho deste
ano e ao 1,91% de julho de 2020.
Apesar disso, a inflação acumulada
em 12 meses está em 34,61%,
bem acima dos 8,57% acumulados
em julho do ano passado.

Um biólogo russo acusado de
traficar animais silvestres brasileiros para outros países foi preso
pela Polícia Federal (PF) em ação
conjunta com o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais (Ibama) e com a Organização Internacional de Polícia Criminal
(Interpol).

O presidente Jair Bolsonaro sancionou
nesta quinta-feira (15), a Lei nº 14.187,
que autoriza estabelecimentos fabricantes de vacinas veterinárias a produzir
imunizantes contra a covid-19, desde
que cumpram todas as normas sanitárias
e as exigências de biossegurança próprias
dos estabelecimentos destinados à produção de vacinas.

DADOS OFICIAIS

Rio Preto acumula 522 mortes a
mais do que nascimentos este ano

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Cidades da região contabilizaram mais óbitos que nascimentos até este mês de julho
de 2021. Segundo os dados da
Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais
(Arpen), entre os dias 01/01 e
15/07, Rio Preto contabilizou
3.096 nascimentos e 3.618
mortes, uma diferença de 522
registros.
Uma das razões para o número de óbitos superar o número
de nascimentos é a pandemia.
Rio Preto registrou desde março
de 2020 2.590 mortes, sendo
1.668 neste ano. Atualmente, o
município conta com uma média
móvel de cinco óbitos por dia.
“Estamos com uma tendência de queda. Já tivemos uma
redução de 58%, mantendo uma
média de cinco óbitos por dia. No
início do mês tínhamos oito óbitos por dia e no pico, quando foi
realizado o novo lockdown, nós
estávamos com 12 óbitos por
dia. Na outra onda tinha chegado
a 20 por dia”, comentou a gerente da vigilância epidemiológica,
Andreia Negri.
Além de Rio Preto, outras
oito cidades da região analisadas
pela reportagem apresentaram
mais mortes do que nascimentos. São elas: Bálsamo (-27),
Mendonça (-7), Mirassol (-11),
Monte Aprazível (-53), Olímpia
(-13), Potirendaba (-8), Tanabi
(-5) e Uchoa (-19).

mia já instalada.
Com relação aos nascimentos, São Paulo registrou o menor
número de nascidos vivos em
um primeiro semestre desde
o início da série histórica em
2003. Até o final do mês de junho foram registrados 277.019
nascimentos, número 12,8%
menor que a média de nascidos
no estado desde 2003, e 5,3%
menor que no ano passado.
O resultado da equação entre
o maior número de óbitos da
série histórica em um primeiro
semestre versus o menor número de nascimentos da série no
mesmo período é o menor crescimento vegetativo da população

em um semestre no estado de
São Paulo, aproximando-se,
como nunca antes, o número
de nascimentos do número de
óbitos. A diferença entre nascimentos e óbitos que sempre
esteve na média de 182.927
nascimentos a mais, caiu para
apenas 28.395 em 2021, uma
redução de 84,5% na variação
em relação à média histórica.
“Por meio da plataforma, o
Poder Público pode fazer uma
análise dos impactos da doença
e trabalhar as políticas necessárias para atendimento à esta
nova realidade populacional”,
comentou Luis Carlos Vendramin Junior, presidente da Arpen.

Publicação sobre conjuntura econômica traz 102 páginas
Da REDAÇÃO

A Associação Comercial e
Empresarial de Rio Preto (Acirp)
e a Secretaria de Planejamento,
lançarão, nesta segunda-feira
(19), a Conjuntura Econômica
de 2021, 1às 15h, no 9º andar
da prefeitura.
A Conjuntura está em sua edi-

ção de número 36, a publicação
é um grande e detalhado painel
do desempenho econômico do
município. Criado pelo vice-prefeito e secretário de Planejamento Estratégico, Orlando Bolçone,
em 1985, este trabalho de fôlego
constitui-se em uma ferramenta
não só para se entender o presente, mas para planejar o futuro.

Reúne indicadores econômicos, financeiros e demográficos,
aspectos políticos e históricos
da cidade, índices de desenvolvimento social, esporte, lazer,
cultura, ciência e tecnologia.
São 102 páginas de informações
detalhadas, gráficos e pesquisas
de ponta.
A edição da Conjuntura Eco-

nômica é o resultado de um
trabalho conjunto dos técnicos
da Secretaria de Planejamento,
em sintonia com as demais
secretarias e autarquias, para
oferecer à população, historiadores, estudantes, professores e
empresários um panorama real
da força e da pujança de São
José do Rio Preto.

Bolsa Educação terá 659 vagas
em escolas da região
O Governo do Estado anunciou na quarta-feira (14) o
início das inscrições para o
programa Bolsa do Povo Educação.
Na região de São José do
Rio Preto a iniciativa irá contratar 659 responsáveis de
alunos da rede estadual de
ensino para prestar apoio geral
às escolas, com um benefício
mensal de R$ 500 por mês
durante seis meses.
As cidades beneficiadas,
além de Rio Preto, serão Bady
Bassit, Cedral, Guapiaçu, Ibirá,
Icém, Ipiguá, Mirasssolândia,
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Outras sete tiveram mais
nascimentos do que mortes:
Bady Bassitt (62), Cedral (8),
Guapiaçu (15), Ipiguá (1), Mirassolândia (7), Nova Granada
(33) e Ubarana (6). Somando
os municípios citados, a região
ainda apresenta um déficit, com
4.940 nascimentos e 5.483
óbitos.
No Estado de São Paulo, a
Arpen registrou 248.624 óbitos
até o final do mês de junho. O
número, que já é o maior da
história em um primeiro semestre, é 84,4% maior que a média
histórica de óbitos no estado, e
46,1% maior que os ocorridos
no ano passado, com a pande-
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Andressa ZAFALON

Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia

Jornal

Nova Granada, Onda Verde,
Orindúva, Palestina e Potirendaba. Em Rio Preto, são 57
Escolas Estaduais e todas serão
contempladas, assim como
todas as Escolas Estaduais da
região. (confira lista abaixo)
Eles vão atuar principalmente no acompanhamento de protocolos sanitários, garantindo o
retorno presencial seguro para
estudantes e funcionários. Em
todo estado serão 20 mil beneficiados pelo programa.
As inscrições acontecem
de 19 a 31 de julho e podem
ser feitas pelo site https://www.
bolsadopovo.sp.gov.br/.
O Bolsa do Povo Educação
tem como principal objetivo

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, Mendonça,
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Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

auxiliar as famílias a superar os
desafios educacionais e financeiros provocados pela pandemia e ampliar o envolvimento
de toda a comunidade escolar,
reforçando vínculos entre alunos, professores e servidores
da Educação e gerando novos
postos de ocupação.
Após as inscrições, os candidatos serão entrevistados
pelas próprias unidades de
ensino. Depois da aprovação
das escolas, as Diretorias de
Ensino vão fazer a validação
para efetivar contratações a
partir de 16 de agosto.

Para participar:

Ser responsável legal por

aluno da rede estadual (um
responsável por família);
Estar desempregado há pelo
menos três meses;
Ter entre 18 e 59 anos;
Morar próximo à unidade escolar (raio de dois quilômetros).

São critérios:

Estar cadastrado noCadÚnico;
Ser mãe de aluno da rede
estadual;
Ter filho estudando na escola de interesse;
Proximidade entre endereço
residencial e escola;
Maior idade.
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MODERNIZAÇÃO

Câmara, Polícia e OAB
discutem legislação ambiental
Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O presidente da Câmara de
Rio Preto, vereador Pedro Roberto Gomes, propôs parceria
com a OAB-Rio Preto e com
a Polícia Ambiental a fim de
melhorar a legislação ambiental
no município.
A parceria foi discutida
durante reunião na tarde de
quinta-feira (15) no gabinete
do presidente da Câmara, juntamente com o coordenador da
Comissão de Direito Ambiental
da OAB, Rafael Azeredo de Oliveira, e o subcomandante do 4º
Batalhão da Polícia Ambiental,
major Alessandro Daleck.
A ideia é fomentar ações e
políticas públicas na preservação das APPs, das nascentes e
reciclagem de resíduos verdes
e resíduos da construção civil e

Divulgação

Tem de tudo

Encontro ocorreu ontem na Câmara de Rio Preto, no gabinete da presidência
compostagem.
Ficou decidido também visitas à Fazendinha que recebe
resíduos de podas de árvores do

PÚBLICO

Divulgação

município e também na Usina
de Reciclagem de Material de
Construção.
“Queremos avançar cada vez

mais na defesa ambiental em
benefício do desenvolvimento
sustentável de nossa cidade”,
acrescentou Pedro Roberto.

Vereadora pede para
preservar e isolar
Mata dos Macacos
Andressa ZAFALON

A vereadora Cláudia de Giuli
fez uma indicação para que o
Executivo realize ações efetivas
que garantam a segurança de
todos os animais que habitam
a ‘Mata dos Macacos’.
A Mata fica na Estrada Municipal São José do Rio Preto
160. Segundo Cláudia, o local
foi aberto à visitação, mas,
atualmente, pessoas estão
alimentando e brincando com
os saguis que ali vivem.
“A presença do ser humano
transformou esses saguis em
presas fáceis para qualquer
pessoa que queira capturar
um desses animais”, explica a
vereadora.
Ainda de acordo com Cláudia, já foi protocolado na Câma-

ra pedido de estudos, para analisar tanto a fauna como a flora
daquele ambiente, bem como
requerimento ao comandante
da Polícia Ambiental sobre as
medidas coibitivas realizadas
em prol dos animais.
“O convívio desses animais
com o ser humano se transformou em algo prejudicial, em
que pese o carinho de inúmeras
pessoas com os saguis, temos
a obrigação de zelar pelo bem-estar deles e esse bem-estar
não pode estar abaixo do prazer
humano”, complementa.
Cláudia ainda ressalta que a
indicação – de autoria dela – se
trata de medida urgente, pois a
cada dia que passa esses animais ficam mais dependentes
dos humanos e mais vulneráveis
às práticas de tráfico animal.

MAUS-TRATOS

Projeto proíbe acorrentar animais em Rio Preto
Andressa ZAFALON

O vereador e presidente da
Câmara de Rio Preto, Pedro
Roberto, apresentou um Projeto
de Lei (PL) que proíbe manter
animais acorrentados ou atitudes semelhantes.
Segundo o texto do PL, o descumprimento da Lei se resultaria
em notificação ao infrator para
que a situação seja regularizada
em até 24h após a constatação
do ato. Também prevê multa e
apreensão do animal.
Se chegar à apreensão do
animal, ele deve ser retirado do
local no prazo máximo de sete

dias e deverão ser mantidos em
locais apropriados à disposição
dos proprietários para resgatá-lo
mediante pagamento da multa,
despesas veterinárias, taxas de
diárias, manutenção ou estadia
respectiva.
As multas, no caso de ser
contra estabelecimento comercial, serão de 20 UFMs (Unidade
Fiscal Municipal), dobradas a
cada reincidência. A apreensão do animal se dará após a
terceira ocorrência. Em caso
de pessoa física, o processo é
o mesmo, porém, a multa será
de 10 UFMs. Para cada dia permanência será cobrada mais 1

UFM. Cada UFM tem o valor de
R$62,96.
Caso o animal não seja resgatado no prazo estipulado, o
mesmo será castrado e colocado
para adoção, sendo proibida a
adoção pelo infrator.

Outros - No mesmo sentido, Pedro Roberto também fez
um PL que determina a divulgação dos animais domésticos disponíveis para adoção junto aos
órgãos municipais competentes
de forma digital no site oficial e
redes sociais do Município.
A norma se aplica aos lares
temporários ou de passagem,

residência de protetores ou entidades devidamente cadastrados
nos órgãos municipais.
As fotos e os dados serão
inseridos e divulgados mediante
solicitação por escrito, podendo
ser por meios digitais, junto à
Secretaria competente, contendo nome, sexo, número do
Registro Geral do Animal, raça,
porte, endereço e telefone de
contato.
A divulgação dos animais
disponíveis para adoção deverá
ocorrer dentro da programação
da TV Câmara. Os três PLs ainda
vão ser votados pelos vereadores
na Câmara de Rio Preto.

MELHORIAS

O secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho (foto),
disse que a pasta executa manutenção preventiva nos bueiros
neste período de seca para evitar danos na época das chuvas. A
drenagem provocada pelos objetos descartados pela população,
por exemplo, causa alagamentos. O que chama a atenção, diz
o secretário, são os objetivos que entopem os bueiros. “Tem de
tudo: colchão, capacete, bola de tênis, travesseiro, isopor, móveis e tudo que joga na rua causa obstrução”, pontou. Entre 700
a 900 bueiros vão passar por limpeza com o uso de hidrojato e,
quando necessário, tampas serão substituídas. Lixo descartado
de forma inadequada causa despesas extras à Prefeitura e gera
danos ao meio ambiente. O governo do estado liberou R$ 3,3
milhões, em 2015, para remover resíduos sólidos do rio Preto,
descartados pela população rio-pretense. A limpeza beneficiou
os municípios de Rio Preto, Ipiguá, Onda Verde e Nova Granada.
São recursos que poderiam ter sido investidos para beneficiar,
por exemplo, a população carente.

Abominável
O povo que não pensa no
coletivo está fadado ao fracasso. No aspecto ambiental, a
população local precisa mudar o foco de forma drástica.
É inadmissível ser leniente
com o que se vê em matas
nativas beligerantes à cidade. Um exemplo é a que fica
próxima ao São Deocleciano.
A atitude de moradores pode
ser comparada aos humanos
no período das cavernas. As
pessoas entram na mata para
descartar o lixo. Abominável!

Foco
A mídia profetiza que irá
‘arrochar’ na próxima campanha eleitoral os postulantes
ao cargo de presidente, com
abordagens relacionadas ao
meio ambiente. As questões
ambientais foram ignoradas
nos debates ou entrevistas
individuais dos candidatos,
com perguntas relacionadas ao
tema, em 2018. Deu no que
deu! O desmatamento avançou
na Amazônia, nos cerrados,
nos biomas e o resultado é
catastrófico. A conta chegou…

Alívio
Notícias muito boas em relação à covid-19: os números
continuam a cair em Rio Preto
e na região. A sensação é de
alívio! A vacinação continua
a ser prioridade, portanto,
quem não tomou a segunda
dose, deve se apressar. A vacina não evita a doença, mas
reduz a gravidade da infecção.
O protocolo tem de ser praxe:
lavar as mãos, evitar aglomerações e usar máscara.
Nada de festa e de beijinhos,
calma, espera passar!

Dívidas
Proposta que proíbe o
corte no fornecimento de
serviços públicos concedidos,
como água, luz e gás, quando
houver dívidas pendentes de
ocupantes anteriores do imóvel foi aprovada pela Comissão
de Trabalho, de Administração
e Serviço Público da Câmara
Federal. Deixar dívidas pendentes é uma prática comum
e a proposta evita que o futuro
morador seja penalizado. O
projeto ainda tem quer votado
no plenário da Câmara.

‘Shows’
Os ‘shows’ proporcionados
nos depoimentos de investigados pela CPI da Covid serão interrompidos devido ao recesso
parlamentar do Congresso. O
próximo depoimento está previsto para 3 de agosto, com o
presidente da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano,
intermediário na aquisição da
vacina indiana Covaxin. Por
suspeita de corrupção, o contrato foi suspenso. Francisco,
que não é o Papa, tem muito
o que falar.

Triplo
Um vídeo divulgado pela
Folha de S. Paulo revelou que
o então ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, negociou
com intermediários compra da
Coronavac por quase o triplo
da produzida pelo Butantan.
O encontro ocorreu em março
deste ano, antes do depoimento dele à CPI da Covid. Pazuello
disse à CPI que ministro não
pode negociar com empresa,
mas não é o que revelou o
vídeo. Dose do Butantan, US$
10, World Brands, US$ 28.

Atendimento a idosos no transporte
público é tema de debate na Câmara

Da REDAÇÃO

As dificuldades da pessoa
idosa no transporte coletivo
foi um dos temas abordados
durante reunião que envolveu diversas autoridades. O
encontro foi provocado pelo
Conselho Municipal do Idoso
juntamente com o presidente
da Câmara, vereador Pedro
Roberto Gomes.
Em relação ao transporte
coletivo, foi definido que os
motoristas precisam passar
por curso de capacitação
para que sejam gentis e prestativos e tenham paciência
no momento do embarque e
desembarque dos idosos. Que
o motorista pare nos pontos
de ônibus e aguarde o tempo
necessário para que consigam
embarcar e desembarcar com
segurança.

A reclamação é que muitos
motoristas não param quando
o idoso aguarda o coletivo e,
quando param, estão com
muita pressa chegando a derrubá-los após a arrancada.
Foi discutido ainda a questão de se promover uma ampla
campanha e dar mais publicidade às demandas relacionadas às políticas públicas em
favor da pessoa idosa não só
no transporte coletivo, mas
também nos táxis e Uber.
O Conselho Municipal do
Idoso defende que os ônibus
e demais meios de transporte
obtenham o selo ‘Amigo do
Idoso’ como forma de qualificar
o serviço prestado.
Questionou-se ainda a isenção de tarifa aos idosos que
hoje é de 65 anos para 60
anos, e a gratuidade do transporte de vans aos idosos com

Divulgação

Fundão da vergonha

deficiência, previsto no atual
contrato do transporte coletivo.
Hoje, esse serviço é feito pela
secretaria de Saúde que disponibiliza as ambulâncias pra
atender a demanda.
Por fim, o grupo debateu
também a questão o tempo
dos semáforos que não é
adequado para a travessia dos
idosos nos principais corredores e cruzamentos de Rio Preto.
Orlando Bolçone, secretário

Municipal de Planejamento, solicitou ao assessor da SMTTS,
Luiz Henrique, que ficasse
como interlocutor do grupo
para futuras demandas. Luiz
Henrique disse que a capacitação dos motoristas é primordial
e que a pasta é “sensível” em
relação à pessoa idosa e que
vai levar as demais situações
para o secretário de Trânsito,
Amaury Hernandes, no sentido
de buscar soluções.

Para ter uma ideia palpável da irresponsabilidade do Congresso em aprovar recursos financeiros na ordem de R$ 5,7 bilhões
para serem torrados na campanha eleitoral, em 2022, uma
singela comparação. A receita geral de Rio Preto, prevista para
o atual exercício, é pouco mais de R$ 2 bilhões. Significa que
são necessários quase três anos para o Orçamento do município
atingir o valor aprovado pelos parlamentares. A deputada Carla
Zambelli (PSL-SP, foto) disse na internet que a decisão do Congresso foi um “escárnio”, entretanto, votou a favor da proposta.
O comportamento da ‘nobre deputada’, para enganar incautos,
é mais que um escárnio… de seus pares também. Nas eleições
municipais promovidas em 2020, o tesouro desembolsou R$
2 bilhões, quase triplicou. Se for aprovado o voto auditável, ou
impresso, como defende o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o contribuinte terá que arcar com mais R$ 2,5 bilhões para
adequar o sistema à urna eletrônica. A urna é segura, portanto,
dinheiro jogado fora. Enquanto isso, falta recurso para a saúde,
educação e boa parte do povo passa fome…
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Policial aposentado é detido e tem arma
apreendida após ameaçar esposa em casa

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A Polícia Militar de Urupês foi acionada na noite da
última quinta-feira (15), às
20h40, para atender uma
ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Boni,
onde a vítima de 48 anos
disse estar sendo ameaçada
por seu companheiro de 54
anos, que é um policial militar
aposentado.
De acordo com as informações do boletim de
ocorrência, ao chegarem ao
local a vítima informou que
foi ameaçada de morte pelo
seu companheiro após tentar
impedi-lo de ingerir bebidas
alcoólicas.
Ela acrescentou que teme

por sua vida, pois seu marido
fica agressivo quando bebe
e por esta razão ela buscou
abrigo na casa de uma amiga
sendo que mesmo assim o
agressor apareceu no local
para ameaçá-la além de bater
no portão e nos veículos em
frente à residência.
Ela ainda apresentou mensagem de áudio onde ele
continuava as ameaças. Já em
contato com o homem, que se
manteve calmo, os policiais
apreenderam sua arma de
fogo, um revolver calibre 38,
e pelo fato de que a vitima
demonstrava estar em estado
de pânico o agressor foi levado
para a delegacia de Urupês.
Na delegacia a vítima disse
que em seu casamento ela já
suportou alguns tipos de vio-

Policial aposentado
é detido e tem arma
apreendida após
ameaçar ex-esposa

RELACIONAMENTO

Homem procura polícia após
apanhar do ex-companheiro
Arquivo DHOJE

Da REPORTAGEM

Um homem de 31 anos
procurou a Central de Flagrantes na madrugada desta
sexta-feira (16) para informar
ter sido agredido em seu
apartamento localizado na
Avenida Manoel de Freitas
Assunção, às 23h20 na
quinta-feira (15), pelo seu
ex-companheiro de 49 anos.
De acordo com as informações do boletim de
ocorrência, a relação dos
envolvidos acabou há duas
semanas e segundo a vítima o agressor não aceitou
a separação e na data da
quinta-feira ele invadiu a
casa da vítima e passou a
agredi-lo com socos, tapas
e empurrões.
Após as agressões o homem ainda se dirigiu ao estacionamento do prédio e, com
a ajuda do porteiro, ele abriu
o carro da vítima e quebrou
o celular que era usado para
o trabalho.
Na central o rapaz foi
orientado a comparecer ao
4º Distrito Policial, responsável pelo caso, e sobe

Caso foi registrado na Central de Flagrantes

suas possibilidades penais.
O boletim de ocorrência foi
registrado como ameaça,

Arquivo DHOJE

lência física e psicológica e na
data da quinta-feira, após se
esconder na casa de sua amiga, seu marido apareceu em
frente à residência duas vezes.
A vítima entregou os áudios
para os policiais que prenderam o homem em flagrante,
que vai enfrentar uma audiência de custódia. O caso foi
registrado como ameaça e
violência doméstica. (Colaborou – Bruna MARQUES)

dano e lesão corporal.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

FLAGRANTE

Jovem é apreendido pelo
Baep com arma e drogas

Um adolescente de 17
anos foi apreendido por policiais militares do BAEP no
começo da noite da última
quinta-feira (15), após ser
abordado com porções de
drogas e uma arma de fogo.
O caso ocorreu no bairro Vila
Toninho.
Segundo as informações
fornecidas, os policiais foram
acionados após receberem
uma denúncia informando que
na Rua Maria Ceron Volpe teria
uma pessoa armada vendendo
drogas e apontando a arma
para populares.
Os policiais realizaram um
patrulhamento pelas redondezas e em certo momento se
depararam com o jovem com a
arma em mãos, que ao notar a
presença da viatura fugiu para
o interior dos prédios da CDHU
e acabou sendo abordado ao
tropeçar e cair.
Durante a abordagem os
policiais apreenderam o revolver calibre 32 com cinco munições intactas e uma picotada.
Ainda foi realizada uma revista
pessoal onde foram localizadas no bolso da bermuda do
menor de idade uma porção

Golpistas fingem ser funcionários de
banco e idosa perde R$ 3 mil
Uma aposentada de 84
anos procurou a Central de
Flagrantes na tarde desta
quinta-feira (15) para informar
que por volta das 13h30 do
mesmo dia ela foi vítima de um
golpe de estelionato e teve um
prejuízo de mais de R$ 3 mil.
A vítima informou que recebeu uma ligação em seu
telefone residencial, onde uma
mulher disse ser funcionária de

um banco e que tinha detectado
movimentações estranhas na
conta da aposentada e por isso
estava ligando para confirmar
as ações.
Após a vítima confirmar
que não realizou nenhuma
movimentação em sua conta a
falsa funcionária informou que
não apenas o cartão do banco
estava fraudado, como todos os
outros cartões e por isso seria
necessário bloqueá-los.
Ao acreditar estar realmente

falando com uma funcionária
a aposentada seguiu as orientações da golpista que por fim
informou que os cartões teriam
que ser entregues a outro funcionário que momentos depois
compareceu a residência da
vítima e os recolheu.
Assim que conseguiu a posse dos objetos bancários a
dupla de golpistas realizou duas
operações bancárias uma no
valor de R$2.190 e a segunda
no valor de R$965,05, tota-

lizando um valor de R$3.155
de prejuízo. Para os policiais a
vítima informou que já bloqueou
suas contas.
Na central a idosa se comprometeu em fornecer mais
detalhes do crime, com documentos que comprovam
as movimentações, para o 3º
Distrito Policial, onde o caso
registrado como estelionato foi
encaminhado.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

TRÂNSITO

Motociclista é internado em estado grave após acidente
Da REPORTAGEM

Um rapaz de 22 anos foi
hospitalizado na tarde desta quinta-feira (15) após se
envolver em um acidente
de trânsito no bairro Parque
Residencial Atlântica às 17h,
onde ele colidiu sua moto com
o veículo que estava sendo
conduzido por um homem de
25 anos.
Policiais militares foram
acionados para atender uma
ocorrência de acidente de

trânsito com vítima grave e ao
chegarem ao endereço eles
foram informados de que a
vítima estava conduzindo seu
veículo pela a Avenida José
Rodrigues Lisboa quando no
cruzamento com a Rua Oscar
Correa Godoy foi surpreendido
com a presença da moto, que
não respeitou a sinalização
de pare e acabou causando o
acidente.
Ele informou que apenas
reduziu sua velocidade ao
invés de parar e, quando já es-

Jovem é apreendido pelo Baep com arma e drogas
fragmentada de crack, 38 porções de cocaína e R$70. Para
os policiais o jovem disse que
vende as drogas no local e que
comprou a arma por R$3 mil.
Em seguida a responsável
legal do garoto se fez presente
e o acompanhou até a Central
de Flagrantes, onde em nova
versão o adolescente disse
que estava no interior dos
prédios sentado nas escadas
junto com outra pessoa que
conheceu há duas semanas e

que a arma é desse conhecido, mas os policiais disseram
para o jovem assumir a posse
da arma.
O delegado plantonista
determinou a apreensão do
adolescente e o caso foi registrado como posse ilegal de
arma de fogo e drogas sem
autorização para então ser
encaminhado para a Vara da
Infância e Juventude de Rio
Preto. (Colaborou – Bruna
MARQUES)

GOLPE ONLINE

ESTELIONATO

Da REPORTAGEM

Divulgação

Da REPORTAGEM

tava no centro do cruzamento
notou a presença da segunda
moto, porém ele não conseguiu
frear ou desviar.
Na moto do segundo envolvido também estava um
rapaz de 23 anos sentado na
garupa, os dois foram ao chão
e sofreram ferimentos leves,
eles também recusaram o
atendimento médico dizendo
que procurariam o hospital por
conta própria.
Já a vítima que também foi
ao chão após a colisão apre-

sentou ferimentos graves e por
isso foi acionada a Unidade de
Resgate que o levou para o UPA
Norte, onde permaneceu em
observação.
Na Central de Flagrantes o
caso foi registrado como lesão
corporal culposa na direção de
veículo automotor e em seguida
foi encaminhado ao 6º Distrito
Policial. O jornal DHoje entrou
em contato com a Unidade de
Pronto Atendimento para mais
informações sobre a vítima e
aguarda retorno.

Mulher registra queixa
depois de ter conta
bancária invadida
Divulgação

Da REPORTAGEM

Uma mulher de 58 anos e
sua filha de 21 anos procuraram a Central de Flagrantes na
noite desta quinta-feira (15)
para informar que às 18h da
quarta-feira (14) foram realizados três débitos automáticos na
conta da mãe sem autorização.
Elas informaram que estavam em um posto de gasolina
quando ao tentar passar o
cartão se depararam com a
mensagem de saldo insuficiente. Assim a vítima entrou no
aplicativo do seu banco onde
constatavam um débito de R$
6,46, a segunda movimentação
de R$37,94 e a última no valor
de R$149,98, todos para um
número da operadora Claro.

As duas procuraram um
estabelecimento da operadora,
onde um funcionário informou
que não existe nenhuma conta
telefônica com os dados que
a vítima e a testemunha lhe
informaram e nem uma conta
vinculada aos seus nomes.
Por isso a mulher mais velha
entrou em contato com sua
agência bancária que solicitou
o registro de um boletim de
ocorrência para que as devidas
providências sejam tomadas.
Na central ela foi orientada sobre suas possibilidades
penais e o caso foi registrado
como estelionato e encaminhado ao 2º Distrito Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)
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RIO PRETO

Casos
graves
SAÚDE
FISIO de Covid
caem 60% em um mês

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto atualizou os dados
da Covid-19 no município nesta sexta-feira (16). Segundo
o balanço divulgado, a cidade
apresentou uma redução de
60% na média móvel de casos
graves, saindo de 50 casos no
dia 14/06 para 20 atualmente.
“Os nossos casos leves
apresentaram uma redução de
64% em relação ao dia 14/06.
Nos últimos 15 dias estamos
com uma média de casos novos variando de 160 a 165, o
que é uma estabilização neste
patamar que a gente precisa
ver se vai continuar em uma
tendência de queda ou se
ela pode voltar subir. Por isso
pedimos para que todas as
medidas sejam mantidas para
reduzirmos ainda mais o número de casos”, afirmou a gerente
da vigilância epidemiológica,
Andreia Negri.
Ela também ressaltou a
queda na velocidade de con-

tágio. “Nas últimas quatro
semanas estamos com o Rt
abaixo de um, o que indica uma
desaceleração neste período
referente a transmissão da
doença. No momento estamos
com 0,976, o que é um bom
indicador”, comentou.
Nesta sexta-feira (16) foram
confirmados 380 casos de
Covid-19, totalizando 90.447
casos. Também foram registradas mais 10 mortes, chegando
a 2.590 óbitos. O número
de curados é de 81.670 e o
coeficiente de incidência é de
19.451 casos a cada 100 mil
habitantes.
Atualmente, Rio Preto registra 730 pacientes internados
com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com 374 na
UTI e 356 na enfermaria, sendo
que 353 são residentes de Rio
Preto e 377 de outros municípios da região. Dentre os casos
já confirmados com Covid-19,
são 547 internações, com 329
na UTI e 218 na enfermaria. A
taxa de ocupação de leitos de
UTI é de 75% na cidade e de
74,3% na região.

Divulgação

Serviço:
Vacinação contra a Covid-19
D1: 34 anos ou mais
D2: em atraso ou na data de sábado
(Coronavac / AstraZeneca)
Data: 17 de julho (sábado)
Horário: das 9h às 16h
Locais:
Swift – Av. Duque de Caxias, 3.900 Jardim dos Seixas.
Poliesportivo Santo Antônio - R. Geraldo Barbosa de Oliveira, 2.901.
vacinação por faixa etária continua no município de forma
escalonada: 33 anos a partir
de segunda-feira (19), 32 anos
na terça-feira (20), 31 anos na
quarta-feira (21) e 30 anos na
quinta-feira (22). A vacinação
para esse grupo será nas unidades de saúde, das 8h às 14h, e
na Swift, das 8h às 16h.
O município recebeu 21.737

MIRASSOL

INFLUENZA

Repescagem
atende 1ª e 2ª
doses hoje

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Mirassol,
por meio do Departamento
Municipal da Saúde (DMS),
realiza neste sábado (17) a
“Repescagem das Idades”
para pessoas com mais de 37
anos que por qualquer motivo não se vacinaram contra
a Covid-19. O atendimento
acontece na Unidade Básica
de Saúde (UBS) Cohab II, das
8 às 12 horas.
A vacinação será feita
apenas para os moradores
de Mirassol e por isso a importância de um documento
com foto e a apresentação do
comprovante de residência. O
atendimento será no sistema
pedestre.

Fome - Prefeitura de
Mirassol, por meio do Fundo Social de Solidariedade,
Departamento Municipal de
Ação Social e Câmara Municipal de Vereadores, segue engajada na Campanha “Vacina
Contra a Fome”, em parceria
com a Secretaria Estadual
do Desenvolvimento de São
Paulo. E a campanha visa a
arrecadação de leite de caixinha. A doação é feita pelos
munícipes que vão ou não se
vacinar contra a Covid-19 no
Postão.

doses para a imunização da
faixa etária de 34 a 30 anos,
correspondente a 79% do total
estimado dessa população.
Segundo os dados do Vacinômetro, 353.854 doses foram
aplicadas na cidade, sendo
255.230 na primeira etapa
e 87.092 na segunda. Além
disso, 11.532 pessoas foram
imunizadas com dose única.

Mesmo aberta a toda
população, campanha da
gripe não atinge meta
Divulgação

Da REDAÇÃO

A campanha de vacinação
contra a gripe continua sendo
realizada em Rio Preto para
toda a população com idade a
partir de seis meses de vida. Os
interessados devem procurar
as unidades de saúde e demais equipamentos públicos,
de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 16h30.
Até agora, 138.428 pessoas foram imunizadas contra a
Gripe no município, sendo que
119.941 foram vacinadas na
rede pública e 18.487 na rede
privada. A maior cobertura da
campanha segue entre o grupo
dos trabalhadores da saúde,
com 78,92%, mas nenhum

saude@dhoje.com.br

A história do Marcos que
foi parar no pronto socorro
pensando estar tendo um ataque
cardíaco e seu problema era no
pescoço! A fisioterapia resolveu!

Casos graves de Covid caem 60% em um mês, segundo
Saúde

Swift e poliesportivo abrem hoje
para realizar vacinação

Rio Preto abre neste sábado (17) dois postos de
vacinação contra a Covid-19:
a Swift e o Poliesportivo Santo
Antônio, que vão funcionar das
9h às 16h. A faixa etária de 34
anos ou mais pode comparecer
a um dos dois pontos para
receber a dose, além de pessoas que precisem da segunda
dose da vacina AstraZeneca ou
Coronavac.
Além das equipes dos dois
pontos, outros sete grupos de
imunização vão trabalhar no
sábado para convocar os faltosos da segunda dose.
Para ser vacinado, é necessário apresentar documento
com foto e CPF, além de comprovante de residência de Rio
Preto. No caso da segunda
dose, é necessário apresentar
também o comprovante de vacinação. Já aqueles que forem
receber a primeira dose devem
preencher antecipadamente o
cadastro do Vacina Já, disponível em: www.vacinaja.sp.gov.br.
Na semana que vem, a

SAÚDE FISIO
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COVID

Vinicius LIMA
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deles atingiu a meta de 90%
estabelecida pelo Ministério da
Saúde como ideal.
As coberturas nos outros
grupos estão assim: crianças
(61,8%), idosos (61,5%), professores (56,8%), gestantes
(52,6%) e puérperas (35,4%).
Deficientes, profissionais de
segurança, caminhoneiros
e funcionários do transporte
coletivo também integram o
grupo prioritário, mas não possuem uma meta de cobertura.
Para receber a dose é necessário apresentar documento
com foto e CPF e comprovante
de residência. Os endereços
das salas de vacina estão
disponíveis em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

URUPÊS
Cardiologista
vai atender em
posto de saúde
Da REDAÇÃO

A Saúde de Urupês possui
mais uma especialidade médica para atendimento da atenção básica da rede do Sistema
Único de Saúde (SUS). Neste
ano a Secretaria de Saúde
contratou um cardiologista
para atuar nas unidades de
“Estratégias Saúde da Família”
do município.
O conterrâneo Leandro
José Bertolo volta ao município
após 12 anos dedicados aos
estudos de medicina. Formado
pela Universidade Estadual de
Londrina (UEL), ele se especializou em cardiologia na Universidade de São Paulo (USP) de
Ribeirão Preto. O urupeense
já trabalhou na urgência e
emergência do Hospital São
Lourenço, e atualmente trabalha como plantonista nos
hospitais da região, além de
cuidar da saúde do coração
dos pacientes de sua cidade
natal.
Até o início de 2021, quando um paciente necessitava
de uma consulta cardiológica,
após passar pelo clínico geral,
era encaminhado para os
hospitais de referência, como
Emílio Carlos e Padre Albino
em Catanduva, e Hospital de
Base e AME de São José do
Rio Preto. Este protocolo é
utilizado em algumas cidades
da região do mesmo porte de
Urupês, como Irapuã, Sales,
Elisiário, Marapoama e Ibirá.
O médico terá agenda disponível em todas as unidades
de saúde do município o que
tornará mais ágil para os
pacientes que antes aguardavam vagas nos hospitais de
referência. A expectativa é de
que 15 mil moradores sejam
beneficiados.
Nas Estratégias Saúde da
Família a população poderá
passar por consultas e exames
cardiológicos de baixa complexidade. Para as consultas
e exames cardiológicos de
médias e altas complexidades os pacientes ainda terão
que ser encaminhados para
os hospitais de referência via
sistema CROSS.
O município conta com
aparelhos convencionais de
eletrocardiogramas nas cinco
USFs (Unidades de Saúde da
Família), e também aparelhos
de eletrocardiogramas que
emitem os resultados na hora.
Além do eletrocardiograma,
os pacientes contam ainda
com exames laboratoriais e
de raio-x.

Marcos é delegado de polícia, tem uma vida agitada cheia
de problemas no trabalho, sem horário para entrar ou sair
da delegacia, e isto causa estresse tão grande que muitas
vezes não consegue dormir nem mesmo 6 horas por noite.
Não pratica atividade física e sua alimentação não é das
melhores. Pai de dois filhos sendo uma moça de 22 anos
e um menino se 12 anos. Com dor de cabeça constante e
ofegante para subir escadas veio até meu consultório por
indicação de sua esposa, que já era minha paciente, após
avaliação foi constatado que havia entre outros problemas
uma disfunção em alguns músculos que compõem o buço
-maxilar e pescoço (ecom, escaleno, masseter, bucinador
e trapézio ) . Informado sobre o problema de disfunção no
buco-maxilar, fiz encaminhamento para um dentista especialista, o Dr Ricardo Antar Filho, especialista em DTM e o
Dr Marcelo Galoti (especialista em DTM esportiva ) ambos
parceiros de trabalho e da minha total confiança. Foi encaminhado para posterior tratamento em conjunto como
equipe multidisciplinar, já que os problemas relacionados
ao desalinhamento de Mandibula e maxilar são tratados
com o dentista e o fisioterapeuta e em casos cirúrgicos com
dentista , fisioterapeuta e médico buco-maxilo. Esta equipe
multidisciplinar é capaz de resolver os casos mais complexos
relativos as patologias do buco-Maxilo.
Com a avaliação em mãos, Marcos deveria retornar em
torno de uns 30 dias com aval do dentista para então iniciarmos o trabalho. Mas, como todo profissional Workaholic(
trabalha demais ) , Marcos não voltou é tão pouco foi ao
dentista conforme encaminhamento.
Passado 4 meses da sua avaliação , vejo na minha agenda
o Dr Marcos com encaixe urgente! Ao atendê-lo, o mesmo
pede desculpas e conta sua história: Domingo, estava com
minha mulher e meu filho no cinema e a mão esquerda começou a formigar tanto, tanto, depois descia do peito pelos
braços até as mãos formigando e não passava, sai do cinema
e fui até o pronto socorro, sentia falta de ar e formigamento,
sentia como se estivesse tendo um ataque no coração. Lá
chegando fui submetido a exames cardiológicos que mostravam padrão normal. Fui medicado para ansiedade. Foi
então que lembrei da avaliação da fisioterapia e aqui estou.
Neste caso solicitei ressonância magnética da cervical,
vendo a compressão de C6,C7 expliquei que Cada parte do
membro é suprida por um nervo específico, conferindo sensibilidade e força motora e no caso dele havia uma contratura
tão grande devido a disfunção do maxilar. Devido à compressão na coluna estava com uma patologia compressiva não
cervical, nas cervicobraquialgias, os pacientes percebem dor
e/ou fraqueza em locais específicos (escápula, ombro, braço,
antebraço ou dedos das mãos) oriundas de problemas da coluna que podem estar ligadas ao maxilar como no caso dele.
Neste caso, Marcos foi encaminhado para ortopedista para
avaliação dá necessidade de tratamentos medicamentoso,
novamente para o dentista e junto com a fisioterapia fizemos
a descompressão, alinhamento com reeducação postural
e liberação miofascial e mobilização neural fazendo com
que o paciente hoje tenha uma vida longe das parestesias
(formigamento), com menos estresse, sem dor de cabeça e
mais que tudo isso consciente que a fisioterapia preventiva
poderia ter evitado muitos problemas e muitos gastos. Hoje,
consciente, Marcos tem uma vida tranquila, faz fisioterapia
2 vezes na semana, faz acompanhamento com o dentista e
está com seu corpo em equilíbrio.
Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, especialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low
carb nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora
do método 3D de massagem Brasil / Paris.
@silviabatistafisiodancer @low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude
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SOCIAL

Roberto
Toledo

DiáriodoBob
O nome dela é Valéria. Já dizia a velha frase que atrás de
todo homem bem sucedido existe uma grande mulher. O dito
está envelhecido. Hoje eu diria que na frente de todo homem
bem sucedido existe uma grande mulher. É você, mulher, quem
impulsiona o mundo. É você quem tem o poder e não o homem.
É você quem decide a compra do apartamento, a cor do carro,
o filme a ser visto, o local das férias. É mesmo para você que
vai o ouro extraído lá na lama. Bendita sejam as mulheres,
bendita seja você minha Valéria. A gratidão é pela inspiração que
tenho recebido de você na vida pessoal e na vida profissional.
Ontem autografei mais um livro, assinado pelos jornalistas Cecília Demian, Ester Mendonça e José Luiz Rey, sob a supervisão
do autor da idéia, Deodoro Moreira. Viramos personagem para
contar a história do rádio de Rio Preto. Viramos a voz da cidade
interpretando coisas e fatos da política e da sociedade, ajudando e orientando as pessoas, apresentando eventos de todas as
áreas, como escreveu Cecília Demian. Não da pra me separar
de um microfone, minha enxada, meu martelo, minha lâmpada,
minha ampulheta, minha balança, símbolos que identificam
atividades de profissionais, cada um na sua área. Confesso
que, se não estivesse implícito, o R do Roberto no meu registro
de nascimento, o R sozinho determinaria a minha profissão de
RADIALÍSTA. E Valéria sabe disso, porque quando casamos, pelo
amor a mim e ao Rádio, ela também parceira em tudo, virou radialista por formação acadêmica e profissional, fazendo sucesso
com o pseudônimo de Lady X. Uma união que deu certo porque
fizemos tudo em sintonia com a vida, o amor e a profissão. Peço
perdão aos amigos que me ouvem, me lêem e me assistem na
TV, mas ha coisas e fatos que não devem ser omitidos, quando
eles fazem parte da nossa vida e do nosso sucesso. Obrigado
amigos, que viveram comigo a minha própria história. Obrigado
microfone, meu fiel escudeiro, obrigado Valéria minha grande e
fiel parceira. Ponto e basta!

Jornal

Pérola do Dia

O SUCESSO É O MAIOR RESULTADO DO NOSSO TRABALHO. EU SEI O PREÇO
DO SUCESSO: DEDICAÇÃO, TRABALHO DURO E UMA INCESSANTE DEVOÇÃO
ÀS COISAS QUE A GENTE QUER VER ACONTECER. A MÃO DO SUCESSO
PROFISSIONAL TEM CINCO DEDOS: CARÁTER, VOCAÇÃO, TALENTO, ESFORÇO E
DISCIPLINA... ..Sorria, beba muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

C/ Luizinho BUENO

O momento mágico de Karla T. Faria
e Gabriel Delbem Bellon
Uma história de amor...

A vida os levou ao mesmo trajeto e no
percurso surgiu o amor. Vou falar...
acerca de um voo inesquecível, destino
felicidade... como o próprio nome diz, feliz
cidade, uma cidade onde predomina a paz
e a harmonia... Escolheram bem o destino,
agora a busca foi... por um transporte
confortável... optaram pela aeronave da
companhia: “AMOR”.
Em 2011... Karla Tomáz Faria, da sociedade
de Frutal, veio estudar o 3º colegial em
Rio Preto, no colégio Intelectus... Quem
estudava lá ??... o rio-pretense Gabriel
Delbem Bellon, eles se viam, mas não
tinham amizade... o tempo passou....
Em 2012... ambos foram fazer cursinho, em
um colégio menor... Karla e Gabriel... fizeram
check-in nas bagagens... os sentimentos...
as trocas de olhares, sorrisos, as primeiras
palavras trocadas... firmaram amizade... Em
26 de maio de 2012 no Bar Vila Dionísio
em Rio Preto, o primeiro beijo... bem, tudo
preparado para a grande jornada...
Gabriel Delbem Bellon e Karla T. Faria
embarcaram em 11 de julho de 2012... foi
uma excelente decolagem... oficialmente
começaram a namorar. Na aeronave
“AMOR”, o início da construção de um
relacionamento... pautado no carinho.
A viagem... é tudo... pois eles amam de
paixão.
O vôo ultrapassa limites territoriais..., rompe
as barreiras, triunfa sobre as tempestades.
Gabriel passou no vestibular... e mudou-se
para São Paulo. Karla continuou em Rio
Preto fazendo cursinho, seguiam o namoro
por 6 meses há distância. Karla se diz
prática, passou no vestibular... e no final de
2013, mudou-se para São Paulo, estudou
psicologia no Mackenzie.
Gabriel é romântico, fanático por futebol...
torcedor do São Paulo, estudou direito no
Mackenzie. Juntos fizeram mestrado. Eles
gostam de jantar em restaurantes, saborear
um bom vinho, viajar... e curtem muito o
“Johny”, um cachorrinho bulldog inglês,
presente dos pais do Gabriel.
Imaginem vocês... uma sexta-feira, pela
manhã do dia 2 de outubro de 2020, subiram
mais um degrau no relacionamento...
Sobrevoaram acima das nuvens... ficaram
noivos... e começaram os preparativos para
o tão sonhado DIA. O amor nunca falha;
“AMOR É VENCEDOR!”
Atenção tripulantes.... para o pouso de
escala apertem os cintos – São Paulo –
Mogi das Cruzes, 26 de junho de 2021,
temperatura externa 40 graus – céus de
brigadeiro, humidade relativa... nos olhos...
sentimentos aflorados. Momento único
inesquecível... o CASAMENTO.

Festa glamourosa
O lindo cenário à beira do paradisíaco e
imenso lago do Club Med LaKe Paradise, em
Mogi da Cruzes, foi o local escolhido para
a emocionante cerimônia de casamento ao
ar livre celebrada pelo pastor e juiz de paz,
Enéas Rachid de Góes, ao som romântico
de violonistas. A noiva Karla Tomáz Faria,
filha do empresário e agropecuarista, Carlos
Alberto Faria e Marilene Tomáz Faria, da
sociedade de Frutal, envergou um vestido
lindíssimo com aplicações com renda.
Karla foi ao encontro de seu grande amor
o advogado Dr. Gabriel Delbem Bellon,
filho do empresário Alaércio Bellon e da
dermatologista Dra. Miriam Maria Delbem
Bellon.
A luxuosa recepção foi no mais novo e
maravilhoso salão de festas que o Resort
Club Med Lake Paradise, inaugurou para
à noite festiva recepcionando elegantes
socialites convidados de várias cidades, que
chegaram um dia antecipado para curtirem
o Resort Club.
Os recém-casados se divertiram com uma
noite regada à música, Dupla Sertaneja,
DJ e Violonista. O clima era de felicidade
e muita sintonia, entre os noivos e amigos
agitando a pista de dança. Para
Completar, o buffet de comida e os docinhos
foram de São Paulo, seguindo a mesma
linha agradaram a todos os elegantes
convidados e familiares...
Sigam a vida e sejam felizes... esta Aeronave
que vocês embarcaram, passará por
diversas regiões: construções, realizações,
paz,... O céu é o limite... Da coluna, nossos
parabéns, Dr. Gabriel Delbem Bellon e a
psicóloga, Karla Tomáz Faria.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp
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DRIVE-THRU

Igreja Redentora faz FÉjoada hoje
Da REDAÇÃO

Fé e feijoada, uma mistura
que deu certo e resultou na 1ª
FÉjoada da Redentora. Na modalidade drive-thru, a ação beneficente acontece neste (17)
e é uma iniciativa da Paróquia
Nossa Senhora do Sagrado
Coração (Igreja Redentora) em
prol do Serviço Social da Igreja.
“Com a pandemia muita
coisa mudou, e a FÉJOADA foi
a forma que encontramos de
voltar a unir os paroquianos e,
principalmente, ajudar o Serviço Social que neste momento
tão delicado está precisando
muito. A ideia foi muito bem
aceita e logo nos primeiros dias
os convites já estavam esgotados”, conta o Padre Jarbas
Brandini, pároco da Igreja.

Atualmente, o Serviço Social da Redentora assiste cerca
de 400 pessoas com cestas
básicas, roupas, entre outros
itens básicos e necessários
para a sobrevivência no dia
a dia. Mas, além de ajudar
aqueles que mais precisam, a
FÉJOADA tem ainda um outro
propósito: levar um pouco mais
de fé e a da Palavra de Deus
para dentro da casa das pessoas que compraram a feijoada.
“Não queríamos fazer apenas uma ação beneficente.
Queríamos algo a mais. Lógico
que muitas famílias carentes
precisam do alimento básico
do dia a dia - o arroz, o feijão
– para a sobrevivência. Mas as
pessoas também estão carentes de um outro alimento que é

a Palavra de Deus. Foi pensando nesse “ingrediente especial” que nasceu a FÉJOADA”,
diz Danilo Murad, paroquiano e
um dos organizadores da ação.
O KIT FÉJOADA serve duas
pessoas e, além das surpresas
e da feijoada, ele acompanha
arroz, couve, farofa, vinagrete,
pururuca e duas laranjas. As
vendas já estão esgotadas,
mas para quem conseguiu
comprar, a retirada acontece
das 10h30 às 13h30 na entrada principal da Igreja.

1ª FÉJOADA DA
REDENTORA

Dia: 17 de julho
Drive Thru das 10h30 às
13h30
Local: Igreja Redentora

ÀS 11H

Mirassol joga em casa
hoje e busca reabilitação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Mirassol terá uma nova
chance de vencer a primeira
partida em casa na Série C do
Campeonato Brasileiro neste
sábado (17). O Leão recebe
o Criciúma a partir das 11h e
tenta voltar a vencer no Maião
depois de quase três meses. A
última vitória foi no dia 21/04
por dois a um contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo
Paulistão. Depois disso foram
seis jogos com dois empates
e quatro derrotas.
Na beira da zona de rebaixamento, o Mirassol apresentou reforços ao longo da semana para reagir na competição.
Na terça-feira (13) chegaram
quatro jogadores: o zagueiro
Luizão, o meia Everton Heleno
e os atacantes Matheuzinho
e Murilo. Também foram confirmadas nesta semana as
contratações de dois jogadores
que participaram do acesso do
clube para a elite do Paulistão
em 2016: o atacante Luiz
Fernando, 27 anos, e o goleiro
Edson Mardden.
“Chegaram em um momento importante. A gente
precisava reforçar e ter mais
opções em características para

abrir o leque de sistema tático. Alguns jogadores estavam
parados há um pouco mais de
tempo e a gente vai levar isso
em consideração, já que o jogo
é às 11h e o desgaste é muito
grande. Tudo será analisado”,
afirmou o técnico Eduardo
Baptista.
Para essa partida, o treinador contará com o retorno do
lateral Jeferson, que cumpriu
suspensão na última rodada.
Baptista também falou sobre o
que esperar do Criciúma, que
perdeu a invencibilidade na rodada passada ao ser superado
pelo Botafogo-SP por três a um.
“Apesar da derrota no último
jogo, é uma equipe que vem
de bons resultados e é um dos
líderes da chave. Tem um meio
campo muito forte, com um
meia que vem se destacando
que é o Felipe Figueiredo e
precisamos ter atenção”, comentou.
Após a demissão de Chamusca, o nome de Eduardo
Baptista foi levantado como
possibilidade de contratação
pelo Botafogo do Rio de Janeiro. O técnico, no entanto,
garantiu que vai permanecer
no Mirassol.
“Eu foco naquilo que eu vim
para fazer e nada do que vier

CAROL GATTAZ
Divulgação

Leo ROVERONI

fora disso vai me tirar a concentração. Ter o seu nome lembrado por uma grande equipe
que é o Botafogo é importante
e uma mostra de que estamos
trabalhando bem, mas tenho
um trabalho para terminar aqui.
Vim para o Mirassol para entregar um projeto e isso ainda não
está terminado”, afirmou.

MIRASSOL X CRICIÚMA
SÉRIE C DO CAMPEONATO
BRASILEIRO
DIA: 17/07
HORÁRIO: 11H
LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA
DE CAMPOS MAIA – MIRASSOL
TRANSMISSÃO: TV NSPORTS

No Japão, rio-pretense
diz em vídeo que
ansiedade está grande
para Olimpíadas
Vinicius LIMA

Carol Gattaz, da seleção brasileira de Vôlei

Ficha técnica

A seleção brasileira de vôlei
feminino já desembarcou no
Japão para a disputa dos Jogos Olímpicos. Entre elas está
a rio-pretense Carol Gattaz,
que vai disputar a competição
pela primeira vez e falou sobre
a chegada no país sede.
“Chegamos já faz um dia e
estamos tentando ainda entrar
nesse fuso. Então, dia após
dia a gente vai conseguindo
entrar, já muito ansiosa. Nós
estamos em uma base do time
Brasil em Sagamihara, que
fica a 50 km da Vila Olímpica
e devemos ir para lá dia 21 e
dia 25 a gente já estreia nas
Olímpiadas, então a ansiedade está grande. Não vemos a
hora de começar os jogos”,

afirmou em vídeo divulgado
pela atleta.
O Brasil está no grupo A
com Coréia do Sul, Japão,
Quênia, República Dominicana
e Sérvia. A estreia será contra
a Coreia no dia 25, às 9h45.
No grupo B estão Argentina,
China, Estados Unidos, Itália,
Rússia e Turquia. As quatro
melhores seleções de cada
chave avançam para as quartas de final.
Além da Carol Gattaz, a
lista de convocadas conta
com: Macris e Roberta (levantadoras); Tandara (oposta);
Rosamaria (oposta/ponteira);
Gabi, Natália, Fernanda Garay
e Ana Cristina (ponteiras);
Carol e Bia (centrais) e Camila
Brait (líbero). A abertura será
no dia 23 de Julho.

Editais de
PROCLAMAS
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
EMPENHO 12275/21 E 10964/21
CONTRATADA: BRASFISIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA ME
EMPENHO 11820/21
Notiﬁco o representante legal da contratada, para entregar
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do
recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTIFICADA: R PACTO EIRELI
Ref. Ofício 062/2021/Semfaz
Contrato n° PRE/0023/21
O Município de São José do Rio Preto, por meio do Secretário Municipal da Fazenda, NOTIFICA A EMPRESA R PACTO EIRELI, para que cumpra o que está exposto no Ofício
062/2021/Semfaz, enviado por e-mail no dia 16/07/2021.
EXTRATO
14º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 238/18 – Contrato PRE/0087/18
Contratada: Cop Fac Máquinas Ltda- EPP
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, ﬁca acrescido
em aproximadamente 0,29% do valor inicial do contrato
supramencionado. Gab. Prefeito – Jose Roberto Moreira.
EXTRATO
15º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 238/18 – Contrato PRE/0087/18
Contratada: Cop Fac Máquinas Ltda- EPP
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, ﬁca acrescido
em aproximadamente 0,05% do valor inicial do contrato
supramencionado. Gab. Prefeito – Jose Roberto Moreira.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 50/20 – Contrato DIL/0024/20
Contratada: Bispado de Rio Preto
Nos termos do art. 57, II , da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. Gab. Prefeito – Jose Roberto Moreira.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 48/20 – Contrato DIL/0021/20
Contratada: M.G. Crivelin Imóveis Próprios Eireli
Nos termos do art. 57, II , da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2021
Objeto: Aquisição de insumos para cumprimento de ação
judicial.
Contratada: Medtronic Comercial Ltda – Empenho nº
13.155/2021 – R$ 39.146,00. Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2021
CONTRATO nº PRE/0087/21
CONTRATADA: SPRINT BIKE COMERCIO DE EÇAS E
BICICLETAS LTDA
OBJETO: Aquisição de bicicletas destinadas a polícia militar – SMTTS – Amaury Hernandes- Prazo de vigência: 12
meses. Valor Total: R$54.890,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2021
ATA Nº 0558/21
CONTRATADA: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados
REMUME - Valores Unitários – Item 03 - R$1,730;- Item 04
- R$0,780;- Item 08 - R$6,090 - SMS - Prazo de vigência: 12
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2021
ATA Nº 0557/21
CONTRATADA: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais no combate ao COVID-19 - Valor Unitário – Item 01 - R$6,50 - SMS - Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2021
ATA Nº 0556/21
CONTRATADA: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP
OBJETO: Fornecimento de LM, Solupan e Shampoo automotivo - Valores Unitários – Item 01 - R$338,50;- Item 02
- R$338,50;- Item 03 - R$276,50 - SMA – Adilson VedroniPrazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2021
ATA Nº 0555/21
CONTRATADA: FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene Valor Unitário – Item 09 - R$7,49 - SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2021
ATA Nº 0554/21
CONTRATADA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais, soluções, testes e insumos de laboratório- Valores Unitários – Item 21 - R$5,60;Item 23 - R$8,80;- Item 24 - R$6,12;- Item 56 - R$40,01
- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA III DO DER/
SP – SEC. MUN. DE OBRAS. Recorrente: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA contra a decisão que a declarou inabilitada a prosseguir no certame licitatório. Recebo o
recurso eis que tempestivo, as contrarrazões no prazo legal.
Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza – Diretor
de Compras e Contratos e Presidente da C.M.L.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (2ª ETAPA) – SEC. MUN. DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. A Comissão Municipal de Licitações, acolhe integralmente o parecer técnico
da Secretaria Municipal da Fazenda e também o parecer
técnico da Secretaria Municipal de Obras, que são adotados
como razões de decidir e passam a fazer parte integrante
desta decisão e declara habilitada a prosseguir no certamente licitatório a empresa: CONSTROESTE CONSTRUTORA
E PARTICIPAÇÕES LTDA; e inabilitada a empresa MADRI
ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI (não atendeu a alínea “d” do
subitem 5.4.3 e as alíneas “b” e “d” do subitem 5.4.2.1 do
edital). Decorrido o prazo recursal ”in albis” ﬁca designado o
dia 26/JULHO/2021 às 09:45 hs., para a sessão de abertura
da proposta ﬁnanceira. O inteiro teor desta decisão se acha
encartada nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 271/2021 – Processo
12.1380/2021
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para a
Secretaria Municipal de Habitação. Sessão pública realizada
on line com início dia 01/07/2021, sendo adjudicados os itens
as empresas declaradas vencedoras: MFV LEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (item 1) e SEATTLE TECNOLOGIA
E COM. E PRODS ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP (
item 2). Não houve manifestação de intenção de recurso. A
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Manoel de Jesus Gonçalves
- Secretário Municipal de Habitação
ERRATA DE EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico 344/2021 – Processo:
12632/2021
Objeto: ONDE SE LÊ : Registro de preços para aquisição de

curativos. LEIA-SÊ: Registro de preços para aquisição de
medicamentos padronizados REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o
dia 30/07/2021, 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.
340/2021, processo 12.617/2021, objetivando a contratação
de empresa para fornecimento de postos de trabalho terceirizado de motorista categoria A/D. Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até
o dia 29/07/2021, 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.
357/2021, processo 12.693/2021, objetivando a aquisição de
bolsa para notebook em atendimento a gerência de educação digital. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02/08/2021, 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. 358/2021, processo 12.694/2021, objetivando o registro
de preços para aquisição de material esportivo para atender
as competições municipais e eventos esportivos. Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 03/08/2021, 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.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA E HORA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 330/2021 PROCESSO: 12.589/2021
Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de materiais para instalação de concertina em torno do Shopping
Azul. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Negócios e Turismo
Informamos que foi redesignada a data e hora de processamento do pregão conforme segue: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/07/2021, 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
171/2021 – PROCESSO Nº 11.534/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de detergente para
uso na limpeza de canis e gatis do Centro de Controle de
Zoonoses - CCZ. Secretaria Municipal de Saúde
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 20/07/2021 às 10:00hs para continuidade
dos trabalhos. Celia Candida Faria – 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.
353/2021, processo 12.669/2021, objetivando aquisição de
ônibus escolar para o transporte dos alunos da rede municipal. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 02/08/2021, 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. 306/2021, processo 12.445/2021, objetivando o registro
de preços para aquisição de areia especiﬁca para parques
infantis para atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas
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dar-se-á até o dia 02/08/2021, às 14:30h. e abertura a partir
das 14:32h. O edital na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.
COMUNICADO
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 TABLET). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 20/07/2021 às 11:00hs 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.
346/2021, processo 12.634/2021, objetivando o registro de
preços para aquisição papel A4 e caderno em atendimento
as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/08/2021, 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. 327/2021, processo 12.560/2021, objetivando aquisição
de equipamentos permanentes para realização de audiências remotas (on line) – PROCON. Gabinete do Prefeito. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/08/2021, 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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 249/2021 – Processo
12.081/2021
Objeto: Aquisição de equipamentos de telecomunicação. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Negócios
e Turismo. Sessão pública realizada on line com início dia
28/06/2021, sendo adjudicados os itens a empresa declarada vencedora: BELA BELI STORE LTDA (itens 1 e 3). O
item 2 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de
Compras”. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Jorge Luís de Souza - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Negocios e
Turismo.
DECRETO Nº 18.967
DE 15 DE JULHO DE 2021.
Altera o inciso III do artigo 1º do Decreto nº 14.597, de 19 de
fevereiro de 2009 e suas alterações.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do
Município;
D E C R E T A:
Art. 1º O inciso III do artigo 1º do Decreto nº 14.597, de
19 de fevereiro de 2009 e suas alterações, que nomeia a
Comissão Municipal de Recebimento de Obras e Serviços,
passa a vigorar alterado, com a seguinte redação:
Art. 1º ...
...
III - Representantes da Secretaria Municipal de Obras:
a) Akira Samed Wakai;
b) Ana Silvia de Arruda Casagrande;
c) Elton Braga do Carmo;
d) Flavio Henrique Bertazzoni;
e) Gilberto Pereira da Silva Junior;
f) Ivete Aparecida Russo;
g) João Batista Lourençato;
h) Luiz Henrique Perozim Lopes;
i) Marco Antonio Miceli;
j) Maria Ines Telles Nogueira Dobbert;
k) Paulo Rodolfo Fialho Coutinho;
l) Ronaldo de Souza Leite;
m) Victor Augusto Takahashi Arakawa;
n) Vinicius Ricardo Alves." (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 15 de julho de 2021,
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
MARCO ANTONIO MIRANDA DA COSTA
RESPONDENDO PELA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e em seguida publicado por
aﬁxação na mesma data e local de costume e pela Imprensa
local.
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social
do Município de São José do Rio Preto
O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão superior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em
conformidade com o disposto no seu Regimento Interno,
faz saber que na reunião extraordinária realizada no dia
16/07/2021, foi deliberado (a):
a) Apreciação do Estudo de ALM apresentado pela Consultoria de Investimentos;
b) Diante do resultado do estudo aludido, foi aprovado por
unanimidade o 1º Termo
aditivo da Política de Investimentos 2021;
São José do Rio Preto, 16 de julho de 2021.
(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P.
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Management (ALM) deverá seguir a macroalocação através da
Fronteira Eficiente de Markowitz nos RPPS com fundo capitalizado.
Os estudos de ALM deverão cumprir requisitos mínimos1 também
estabelecidos manual do Pró-Gestão, devendo ter o objetivo precípuo
de buscar o cumprimento da meta atuarial, em consonância com os
princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação,
adequação à natureza de suas obrigações e transparência.
Cumpre salientar que desde o final de 2019 a carteira do
instituto não sofreu grandes mudanças, tendo sido feitos apenas
ajustes pontuais de acordo com o cenário. Entretanto, em 2020
tivemos uma grande ruptura no mercado e que passou a demandar
algumas alterações de estratégias na busca pelo atingimento da meta
atuarial.
O presente termo aditivo vem propor a adequação da alocação
objetivo diante do resultado do estudo de ALM, por todo o exposto.

1º Termo aditivo da Política de Investimentos 2021
Elaborada de Acordo com o item 3.2.6 da versão 3.2 do Manual do Pró-Gestão RPPS

Texto aprovado pelo Comitê de Investimentos (reunião ordinária de
07/06/2021) e pelo Conselho Municipal de Previdência na reunião
extraordinária de 16/07/2021.

O estudo de gerenciamento de ativos e passivos através do ALM deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: Uso
da teoria da fronteira eficiente de Markowitz; busca da Carteira Ótima (com melhor proporção entre retorno e risco);
considerar os limites de alocação e exclusão de ativos vedados, conforme determinação da Resolução CMN nº 3.922/10
e alterações posteriores; adotar o fluxo de passivo resultado da Avaliação Atuarial realizada em conformidade com a
Portaria MF n° 464/18 e alterações posteriores; ponderações nos cenários de pré-crise, crise e pós-crise; e escolha da
base histórica do próprio ativo para cálculo de riscos e correlação com outros ativos (na ausência de uma base histórica
própria deverá ser adotado um benchmark diretamente relacionado ao segmento do ativo).

1
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Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José
do Rio Preto – RIOPRETOPREV
Edinho Araújo
Prefeito Municipal
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Diretrizes Gerais
Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos neste
termo aditivo da P.I. buscam garantir, ao longo do tempo, a
segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao
equilíbrio entre ativos e passivos da RIOPRETOPREV, bem como
procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os
prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos
objetivos traçados.
Este termo aditivo entrará em vigor após sua aprovação e seu
horizonte de planejamento se estende até dezembro de 2021.
O presente termo aditivo atende ao disposto na Resolução CMN
nº 3.992/10 e alterações e ao disposto na Portaria MPS nº 519/11 e
alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros
dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios bem como parâmetros mínimos
para as alocações de recursos e limites, utilização de veículos de
investimento e a meta de rentabilidade.
Havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem
estas diretrizes inadequadas, durante a vigência deste instrumento,
esta P.I. e os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de
forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a
riscos, conforme definições constantes na Resolução CMN nº
3.992/10 e alterações. Caso seja necessário, deve ser elaborado um
plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução,
sempre com o objetivo de preservar os interesses da
RIOPRETOPREV, desde que este plano não seja contrário ao
arcabouço legal constituído.
Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento
estabelecido pelas disposições transitórias da nova legislação for
excedido, a RIOPRETOPREV deverá comunicar oficialmente a
Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.
Ficam mantidos todos os demais itens da Política de
Investimentos não mencionados nesse termo.

1º termo aditivo – Julho de 2021

Jair Moretti
Diretor Superintendente
Conselho Municipal de Previdência
Angelo Bevilacqua Neto – Membro Titular
Wilclem de Lazari Araújo – Membro Titular
Leandro Jamil Morgado – Membro Titular
Carlos Henrique de Oliveira – Membro Titular
Elias Viana dos Santos Junior – Membro Titular
Rosycarmen Pontes Gestal Alvares – Membro Titular
Andréia Peres – Membro Suplente
Sandra Regina Tobias – Membro Suplente
José Martinho Wolf Ravazzi Neto – Membro Suplente
Valter de Lucca – Membro Suplente
Greziele Matias de Paula Domingues – Membro Suplente
Adriana Rambaiolo Tonin– Membro Suplente
Conselho Fiscal
Fabiano Luís Medeiros Sanches – Membro Titular
Roberto Carlos Menoni Junior – Membro Titular
Daniel Henrique Martins Biot - Membro Titular
Dimas Fernandes – Membro Suplente
Rosimere Cleide Souza Desiderio – Membro Titular
Maura Alves de Almeida – Membro Suplente
Aline Caroline Mancera de Carvalho – Membro Suplente
Victor Hugo Yamamoto – Membro Suplente
Comitê de Investimentos
Patrícia Nato Toninato Bartolomei - Coordenadora
Adriano Antonio Pazianoto - Membro
Daniel Henrique Matins Biot - Membro
Hélio Antunes Rodrigues - Membro
Mário José Piccarelli de Castro - Membro
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Carteira Atual
A carteira atual, de acordo com a tabela abaixo, demonstra os
percentuais de alocação assim como os limites legais observados por
5
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Introdução
O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RIOPRETOPREV,
efetuou o estudo Asset Liability Management (ALM), prática do
mercado financeiro que realiza o gerenciamento de riscos para evitar
o descasamento entre ativos e passivos, objetivando obter a máxima
rentabilidade com o menor risco possível.
O item 3.2.6 do Manual do Pró-Gestão RPPS prevê que para o
atingimento do nível III da ação “política de investimento, o RPPS
deverá utilizar o Asset Liability Management – ALM (gerenciamento
de ativos e passivos) para elaboração do diagnóstico da carteira de
investimentos atual e eventual proposta de revisão de alocação das
aplicações financeiras da política de investimentos, visando à
otimização da carteira de investimentos.
O Manual ainda estabelece que o estudo de Asset Liability

4
Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas
do mercado financeiro
4.1 Retrospectiva Macroeconômica¹
Como sabemos, e ainda hoje sob os diversos efeitos negativos
do Covid-19, o ano de 2020 foi marcado por uma crise econômica
global sem precedentes, tendo sua origem fora do mercado financeiro
ou de eventos econômicos, mas de ordem puramente sanitária, com
perdas de milhares de vidas, empregos e o fechamento de empresas.
A partir de meados de fevereiro de 2020, e mundo a fora, todas
as atenções se voltaram para o surto do Covid-19, com grande
preocupação com alguns países Europeus, notadamente Itália,
Espanha e Alemanha. A principal medida para tentar conter o pico de
infecção pelo vírus Covid-19 foi o isolamento social, juntamente com
o fechamento de atividades comerciais não essenciais e fechamento
de fronteiras, trazendo a reboque severos e generalizados impactos
econômicos por todo o mundo. Em decorrência disso, observamos o
pânico generalizado nos mercados financeiros, sem que houvesse
condições razoáveis de previsões seguras nas semanas seguintes,
com grande aversão ao risco e busca por ativos tidos como mais
seguros.
A partir daí e nas semanas seguintes, dada a extrema aversão à
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riscos, houve quedas generalizadas nos mercados pelo mundo afora,
tanto em ativos de renda fixa, como em ativos de renda variável, em
especial nas bolsas de valores, com quedas históricas e ocorrência
de diversos circuit brakers pelo globo, Brasil inclusive. Na Bovespa, a
B3, a partir de 09.03.2020, houve utilização desse recurso por cinco
vezes, sendo que em um deles, a queda durante o pregão chegou a
13,91%, em 12.03.2020.
Abaixo, no intuito de apresentar alguns dos principais
movimentos de mercado em 2020, apresentamos uma tabela de
rentabilidade, para o período de 01.01.2020 até 31.12.2020. Por
simplicidade, nele utilizamos alguns dos principais indicadores do
mercado local para renda fixa (CDI, IRF-M e IMA-B) e renda variável
(Ibovespa), adicionando um indicador de bolsa internacional (S&P
500), câmbio e um índice representativo de meta atuarial, no caso, o
IPCA + 6%.
Ativo
Retorno
Volatilidade
S&P 500 (dolarizado)
49,89%
32,60%
Anualizada
Dólar
28,93%
20,30%
IPCA + 5,41% (meta
10,65%
0,36%
IRF-M
6,69%
6,04%
atuarial)
IMA-B
6,41%
12,68%
Carteira
6,38%
13,65%
Ibovespa
2,92%
44,41%
RIOPRETOPREV
CDI
2,76%
0,06%
Na tabela acima, fica evidenciada a boa performance do índice
S&P 500, com retorno de 49,89% ao final de 2020. Ainda que
também tenha sofrido forte queda, a partir da segunda quinzena de
fevereiro de 2020, refletindo a maior força e dinamismo da economia
americana, e, ainda com menor queda, menor volatilidade, e
recuperação mais rápida frente ao Ibovespa (+2,92%), a taxa de
retorno do S&P 500 também foi potencializada pela alta do dólar aqui
no mercado local. Se considerarmos o S&P 500 com a moeda
original, em Dólar, o retorno nominal foi de 16,26%. Por curiosidade, e
da mesma forma, se olharmos o Ibovespa na cotação em Dólar (ótica
do investidor internacional), o Ibovespa teve uma queda de 20,20%
em 2020.
A puxada do Dólar também refletiu, em medida relevante, a forte
aversão ao risco pelo investidor internacional, com a troca de ativos
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Limit
Limite
Tipo de Ativo

Legislaç
ão

Limit

e Pró Limit Alocaç
Gestã
o
Nível

e

ão

Inferi Objetiv
or

o

Limite
Superi
or

Limite

Enquadrame

Tipo de Ativo

nto

Legislaç
ão

II
Títulos Públicos

100%

100% 0,00% 0,00% 40,00% Art. 7º, I, "a"

100%

100%

Fundos 100%
Títulos Públicos
- Referenciado

10,00
%

Índice 100%
Títulos Públicos

100%

100% 0,00% 0,00% 40,00% Art. 7º, I, "c"

Operações
5%

5%

0,00% 0,00%

5%

Art. 7º, II

60%

70% 0,00% 12,00% 20,00% Art. 7º, III, "a"

60%

70% 0,00%

40%

50% 0,00% 11,10% 40,00% Art. 7º, IV, "a"

40%

50% 0,00% 0,00% 10,00%

s
Fundos Renda
Fixa
Referenciados
Fundos de
Índice Renda
Fixa

0,00% 40,00%

Art. 7º, III,
"b"

Referenciados
Fundos de
Renda Fixa
Fundos de
Índice de Renda

Gestã
o
Nível

e

ão

Inferi Objetiv
or

o

Limite
Superi
or

Enquadrame
nto

II
100,00
%
A alocação objetivo foi definida considerando o cenário
macroeconômico, as expectativas de mercado vigentes quando da
elaboração deste documento e o estudo de ALM.

- Referenciado
Compromissada

e Pró Limit Alocaç

39,00 % 70,00% Art. 7º, I, "b"

Fundos de

Art. 7º, IV,
"b"
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Aquisição de títulos públicos
A aquisição direta de títulos públicos, ou seja, sem que seja
através de um fundo investimento, pode ser vantajosa de diferentes
maneiras.
Os fundos de investimentos cobram uma taxa de administração,
que gira entre de 0,10% a 0,50% e incide sobre o total dos recursos
investidos, sendo que essa taxa impacta negativamente na
rentabilidade dos recursos, ainda mais no longo prazo. Além disso, os
fundos de investimentos, via de regra, são marcados a mercado,
tendo sua valorização ou desvalorização calculadas diariamente, de
acordo com o valor da cota calculada ao final de cada dia.
Já na aquisição de títulos públicos não há incidência de taxa de
administração, o que os torna mais rentáveis, e há a possibilidade de,
na compra, optar pela marcação dos títulos na curva, o que significa
que o valor do título corresponderá ao custo de aquisição, somado à
atualização pelo respectivo indexador, no caso de títulos pós-fixados,
e aos juros, que serão calculados sobre o valor de emissão do título.
Ou seja, o valor investido não sofre as oscilações do seu valor de
mercado, o que diminui a volatilidade da carteira de investimentos,
sendo essa opção mais interessante caso o intuito seja levar os
títulos ao vencimento.
Pelo exposto, fica o Comitê de Investimentos autorizado a
adquirir títulos públicos federais (NTN-B), desde que estejam
pagando taxas atrativas, nos limites dos vencimentos descritos no

10

Limit

7

mais voláteis por ativos tidos como mais seguros, em especial de
renda variável por títulos públicos do governo norte americano. Em
câmbio, pesou também, a partir de agosto de 2020, a desconfiança
do investidor estrangeiro em relação à dinâmica da dívida pública
brasileira.

Limite
Tipo de Ativo

Legislaç
ão

e Pró Limit Alocaç
Gestã
o
Nível

e

ão

Inferi Objetiv
or

o

13

Limite
Superi
or

Enquadrame
nto

Fixa
Letras
Imobiliárias

4.2 Relatório Focus
Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo),
as projeções para 2021 subiram de 5,31% para 5,44%. Para 2022, a
previsão para o IPCA subiu de 3,68% para 3,70%. Para 2023, as
estimativas ficaram em 3,25%. O índice ficou em 3,25% nas
projeções para 2024.
A projeção para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) saiu
de 3,96% para 4,36% este ano. Para 2022, a estimativa subiu de
2,25% para 2,31%. As projeções permaneceram em alta de 2,50%
para 2023 e 2024.
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar é de
R$5,30 para este ano e para 2022. Já para 2023, a projeção ficou
R$5,20 e ficou em R$5,06 em 2024.
A projeção para a taxa básica de juros, a Selic, tem sido elevada
e ficou em 5,75 para esse ano. Para 2022, a perspectiva também é
de elevação e ficou em 6,5%, percentual também mantido em 2023 e
2024.

20%

20% 0,00% 0,00%

5,00% Art. 7º, V, "b"

Cédula de
15%

15% 0,00% 0,00%

5,00% Art. 7º, VI, "a"

15%

15% 0,00% 0,00%

5,00%

5%

10% 0,00%

0,00%

5,00%

5%

15% 0,00% 0,60%

5,00%

5%

10% 0,00% 0,00%

5,00%

30%

40% 0,00% 1,00% 10,00% Art. 8º, I, “a”

30%

40% 0,00% 0,00% 10,00% Art. 8º, I, “b”

Bancário
Poupança
Cota Sênior de
FIDC
Fundos Renda
Fixa "Crédito

Art. 7º, VI,

Debêntures

Art. 7º, VII,

Art. 7º, VII,

(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

"b"

Aprovada pela Diretoria em 16/07/2021:

"a"

Art. 7º, VII,

(assinatura digital)
JAIR MORETTI

"c"

Fundos de
Ações

Diretor Superintendente

Referenciados
Fundos de
Índices

(assinatura digital)
PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Coordenador do Comitê de Investimentos em Exercício
Aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência na reunião
extraordinária de 16/07/2021:

"b"

Privado"
Fundo de

Considerações Finais
Este documento será disponibilizado por meio de publicação em
diário oficial do município e fará parte da Política de Investimentos de
2021.
Ficam mantidos os demais termos da Política de Investimentos.
São José do Rio Preto, 16 de julho de 2021.
Aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião ordinária de
07/06/2021:

Garantidas
Depósito

estudo de ALM, de forma a não comprometer a liquidez e a solvência
do plano.
7

II

¹Texto extraído do relatório “Desempenho de Índices e Indicadores Financeiros em 2020”
produzido e disponibilizado pela LDB Consultoria

(assinatura digital)
ADRIANO ANTONIO
PAZIANOTO
Diretor Executivo

Representante do Ente Federativo:
(assinatura digital)
EDINHO ARAÚJO
Prefeito Municipal

Referenciados

4.3 Perspectiva
Observaremos durante os próximos dias o desenrolar da CPI do
Covid, que vem apresentando um grau de sensibilidade considerável

14
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8

em relação aos ativos de risco do Brasil.
As expectativas positivas em relação ao Brasil, passam por um
processo de imunização mais eficiente.
Teremos agora que acompanhar as decisões do Bancos
Centrais em relação a política monetária, que indica seguir com
medidas contracionistas, tendo em vista o plano de vacinação em
prática, a aceleração da inflação e os estímulos que seguem sendo
despejados na economia.
Os dados indicam uma pressão no curto prazo nos preços ao
consumidor amplo e isto pode levar o Banco Central a intensificar as
discussões sobre o ritmo das reformas. Podendo se esperar mais
mudanças na taxa de juros no futuro próximo, como já é adiantado no
relatório semanal do Banco central.
A partir disso, teremos que avaliar o andamento de reformas e
em qual intensidade será elaborada, agora com a Câmara e Senado
definidos.
Devemos observar também o processo de imunização da
população brasileira com novas vacinas podendo entrar no plano
inicial e agora com possível produção nacional com a ButantanVac.
Caso o desajuste fiscal aconteça, além de gerar desconfiança
dos investidores estrangeiros, geraria um aumento inesperado e
brusco na taxa de juros, por esse motivo, e do risco Brasil, fato que
seria prejudicial para a o momento atual da economia. Situação que o
Brasil vem tentando evitar ao longo dos últimos anos, reconquistar os
investidores estrangeiros, a partir de um quadro fiscal mais bem
elaborado, uma agenda de reformas estruturais, que ocasionalmente
levaria o Brasil a um controle maior sobre as receitas e gastos
governamentais.
5

B-4

Alocação Objetivo
A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de
aplicação em cada um dos segmentos definidos pela Resolução CMN
nº 3.922/10 e alterações. Essa alocação tem como intuito determinar
a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta
Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do
passivo.
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II
Fundos de
Ações
Fundos de
Índice de Ações
Fundos
Multimercados
Fundos de
Participações

20%

30% 5,00% 15,00% 30,00% Art. 8º, II, “a”

20%

30% 0,00% 0,00% 10,00% Art. 8º, II, “b”

10%

10% 0,00% 9,00% 10,00%

5%

5%

5%

10% 0,00% 0,00%

5,00%

5%

5%

2,00% Art. 8º, IV, “c”

10%

10% 0,00% 0,00%

2,00%

Art. 9º A, I

10%

10% 0,00% 4,00% 10,00%

Art. 9º A, II

10%

10% 0,00% 6,00% 10,00% Art. 9º A, III

0,00% 2,30%

5,00% Art. 8º, IV, “a”

Fundos de
Investimentos

Art. 8º, III

Imobiliários

Art. 8º, IV,
“b”

Fundos de
Ações - Mercado

0,00% 0,00%

de Acesso
Renda Fixa Dívida Externa
Fundos de
Investimento no
Exterior
Ações - BDR
Nível I

B-5

São José do Rio Preto, sábado
17 de julho de 2021

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
PREGÃO ELETRÔNICO 47/2021 – PROCESSO SeMAE Nº
54/2021
Objeto: Aquisição de Hidrômetros, conforme especiﬁcações
constantes no Termo de Referência.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2021
Contratada: ACCELL SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA
LTDA
Valor: R$ 57.050,00
Prazo: 3 meses
Data da
assinatura: 16.07.2021.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2021
Contratada: LAO INDÚSTRIA LTDA
Valor: R$ 871.300,00
Prazo: 3 meses
Data da
assinatura: 16.07.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 51/2021 – PROCESSO SeMAE Nº
58/2021
Objeto: Aquisição de aparelhos telefônicos móveis (celulares).
Contratada: BELA BELI STORE LTDA
Ordem de Fornecimento nº 133/2021, recebida em
16.07.2021. Valor: R$ 259.600,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Itens: 1 e 2
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto, 16.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2021 - PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA I (PROCESSO SELETIVO SME - Nº
01/2021)
A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o Edital de Retiﬁcação nº 01/2021,
publicado no Diário Oﬁcial do Município de São José do
Rio Preto (Dhoje Interior), na data de 16.07.2021, conforme
segue:
Leia-se como segue e não como constou:
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 DO EDITAL DE
ABERTURA DE NSCRIÇÕES – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
(PROCESSO SELETIVO SME - Nº 01/2021)
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o
presente Edital.
São José do Rio Preto, 16 de julho de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional n° 123, de 14 de dezembro de
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL n°
29/2021
Com fundamento no parágrafo 6° do artigo 16 da lei Complementar Nacional n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e
no artigo 14 da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de
2018, ﬁcam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 42.461.811/0001-30
Razão Social: DROGARIA SAUNI LTDA
CNPJ: 42.473.943/0001-81
Razão Social: ELEANDRO ACEDO LTDA
CNPJ: 42.532.829/0001-85
Razão Social: ANDREI CRESTANI LTDA
CNPJ: 42.372.818/0001-85
Razão Social: 7 ESTRELAS COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
CNPJ: 42.402.365/0001-92
Razão Social: MONICA CRISTINA PRIULI ZECHI
Conforme processamento realizado, em 16 de Julho de
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Municipal Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária
EXTRATO: 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº
07/2020-SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL DR.
ADOLFO BEZERRA DE MENEZES DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
OBJETO: Transferência de recursos do Ministério da Saúde
para auxílio ﬁnanceiro emergencial às santas casas e aos
hospitais ﬁlantrópicos sem ﬁns lucrativos, que participam de
forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no
exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de
forma coordenada no controle do avanço da pandemia da
Covid-19, conforme o estabelecido na Portaria MS/GM nº
1393, de 21 de maio de 2020 e na Portaria MS/GM nº 1448,
de 29 de maio de 2020; que impõem a aplicação dos recursos estabelecidos neste Convênio exclusivamente em ações
desenvolvidas pelo HOSPITAL.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam alterados o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, as Etapas e Fases de
Execução e o Cronograma de Desembolso; conforme o
estabelecido no Plano de Trabalho proposto pela entidade,
deliberado e aprovado na Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Saúde do dia 13 de julho de 2021, mantido o
valor global previsto no ajuste inicial.
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam mantidas as demais cláusulas do Convênio.

Jornal
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal cº
8.080/1990, CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 16 de julho de 2021.
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pelo HOSPITAL DR.
ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, Grácio Tomaz Saturno.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 16 de julho de 2021.
Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS:
PROTOCO
INTERESSADO
LO
202115136
CASA DE PÃES GALETI LTDA ME
5
202114532
CONSULT US EMPRESARIAL LTDA
2
202113719
FACCHEZZO PARTICIPAÇÕES LTDA
5
202113196
INTER SPE SJRP 6 INCORPORAÇÃO LTDA
4
202113194
INTER SPE SJRP 8 INCORPORAÇÃO LTDA
6
202114936
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA
6
202116168
JOSE LUIZ ZILLI
9
202115700
JOSE ROBERTO GIGLIO
8
202115701
JOSE ROBERTO GIGLIO
9
202115701
JOSE ROBERTO GIGLIO
4
202115700
JOSE ROBERTO GIGLIO
2
202115456
JULIANA LOUISE ESTRELLA
9
202114006
LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS S/A
8
202115916
MAGNIFIQUE EVENTOS RIO PRETO LTDA ME
7
202115151
MUNDIAL CALHAS E FERRAMENTAS LTDA
0
202115765
OTÁVIO DIAS JÚNIOR
8
202115176
PRISCILA LEANDRO LONGHI
6
202196437 SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
2
202115077 ZANKRA BRASIL LTDA

2
Camila Ascencio Bertazzoni
Secretaria Municipal de Obras
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 16 de julho de 2021.
Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos
Diversos DEFERIDOS:
ALVARÁ HABITE- DIVERSO
INTERESSADO
SE
S
20211470 202114703 20211083
ADALTO TADAQUI KANASHIRO
33
5
65
20211593
ADMILSON JOSE VIEIRA
93
20211432
AGATA NATALI FAXINA
24
20211263
ALEX BONIFACIO FARIA SALVADOR
58
20211334
ALEXANDRE MORAES DE ALMEIDA
83
20211384
ALICINO BISPO DA CRUZ
82
20211604
ALLAN LESSA SANTOS
68
20211305
AMIR MOURA BORGES
37
20211277
ANA CRISTINA RIBEIRO CURY
17
20211399
ANA PAULA MARQUES
66
20211447
ANA PAULA MOREIRA DA SILVA
14
20211404
ANBAR ENSINO TECNICO E
96
SUPERIOR LTDA
20211496
ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS
64
REIS
20211460
ANTONIO IRANILDO GONÇALVES
35
MUNIZ
20211084
APARECIDO VIRGULINO FERREIRA
10
20211335
ARIANE DE OLIVEIRA
13
20211194
ARTHUR RAMOS NETO
08
2

20211431
71

202116040 20211604
B9 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
4
08
202113237
4

202114192
6

20211277
16
20211477
93
20211496
78

20211377
31

20211316
63
20211301
96
20211276
92
20211400
49

20211274
55
20211277
28

20211486
78

JONES MARTINS DOS SANTOS
202110695
1

DANIELA ALVES DOS SANTOS
DANIELA GARCIA VIEIRA
DENIS FRANCO FERREIRA
PEDROSO

202114473
0
202114214
6
202114214
0

EDERSON CARDOSO LEÃO

EZEQUIEL MARCELLO
20211394
FLORISVALDO DE SOUZA SALVIONE
78
20211601
GERALDO DONIZETTI FERNANDES
76
20211622
GERALDO OLIVEIRA
27
IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL
JEOVÁ NISSI MINISTÉRIO CRISTO
PARA AS NAÇÕES
ISMAIRE ROBERTA MARIANO RODAS
JOÃO VITOR MENDES SOARES
JONATHAN HENRIQUE PRATES

LALESCA REGINA MOLINA
20211400
LARISSA MUNIZ RODRIGUES
50
LEANDRO RENER LISO
LEANDRO RENER LISO

LIZIE GABRIELA MARIA MARINA
ZAMBOLINI VICENTE

20211308
LUCIANA CURY TAWIL
19
20211646
06
LUCIANA MARIA ORLANDO MIGUEL
20211646
07
202114452
LUZIA PEDRO DOS SANTOS DE
0
AVEIRO
MANOEL DIVINO DE OLIVEIRA
202112974
6

20211387
93
20211384

MARCOS ROBERTO BOAVENTURA
20211650
MARDELI DE JESUS CASSIANO
62
MARIA APARECIDA CAPORALINI
MARIA FERNANDA BARBOZA DE
4

15
20211522
67
20211459
88
20211347
63
20211012
50
20211388
47
20211466
84
20211165
40

PAULA
MARIANA RISCALI BORTOLAN
TEIXEIRA
MATEUS CANDIDO PEREIRA
NAIM MARTINS ARRUDA
NAJARA RAYVENGAR CHALNI
202115232
6

PAULO CEZAR GONCALEZ
REGINALDO ROBERTO MAGRI
BATISTA
RENATA LENZI DE SOUZA NEVES
RICARDO PINATTO

202115168
2
202115167
8
202115170
6
202115171
9

202115905
9
202115917
3
202115907
5
202115910
0
202115903
0
202115912
9

20211516
81
20211516
77
20211517
02
20211517
16
20211494
96
20211467
01
20211495
12
20211591
04
20211590
15
20211590
14
20211591
31
20211217
59

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

RNI NEGÓCIOS IMONILIÁRIOS S/A

5

20211408
27

202112175
8

20219917
7
20211377
33
20211322
41

DIEGO REGIS FRASSATTO

20211592
ELUIR BANALETTI
60

L S A PASCUTTI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

LILIAN APARECIDA ALVES NOGUEIRA

DIEGO GARCIA COMPIAN

DIEGO SOUZA CORREIA

20211632 JULIO CESAR FERREIRA DE
19
OLIVEIRA

KATIA APARECIDA PAULINO

CONSTRUTORA MACEDO TELES
LTDA
CRISTIAN MAHNKE NOE

JOSE MOREIRA DO PRADO

JUSCELINO DONIZETE MARTINS

CAMILA RUZZA DE OLIVEIRA

20211414
23
20211489
58
20211459
73
20211540
77
20211323
86
20211542
85
20211503 202115035
52
3
20211494
82

20211516
37

3

20211309
73
20211399 202113989
01
5
20211388
53

20211408
28
20211550
77
20211550
82
20211608
86

ROGERIO TOME DA COSTA
RONALDO BATISTA DOS SANTOS
RONALDO BATISTA DOS SANTOS
SIDNEY GERALDO DE ARAUJO
SILAS JOSE DO SANTOS
SILVAN VIEIRA DE JESUS
SILVIO MANOEL DOS SANTOS

20211644
85
SIMONE FERREIRA GOMES
20211644
88
20211309
TACIELE ROBERTA FIOREZE
95
TATIANA DUARTE MACEDO ZANON
THAIS DE MORAES SOARES
20211617
THIAGO ALEXANDRE DA CRUZ
13

20211536
THIAGO MARTINS DA SILVA
61
20211241
VANESSA RENATA BRIANTI PIMENTA
55
20211311
VINICIUS EDUARDO GONÇALVES
88
20211261
WANDERSON VILELA PALOMINO
69
20211357
WANUZA ARAUJO COSTA
61
Camila Ascencio Bertazzoni
Secretaria Municipal de Obras

São José do Rio Preto, sábado
17 de julho de 2021

Jornal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 16 de julho de 2021.
Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos
Diversos INDEFERIDOS:
ALVARÁ HABITE- DIVERSO
INTERESSADO
SE
S
20211425
ADEILTON FIRMINO STAFF
33
20211334
ADRIANO FERREIRA DE SOUZA
24
20211279
AGUINALDO DA SILVA RUBI
91
202115771
ALEX DE SOUZA GABARRÃO
1
20211591
ALI MOUNZER SOUNBOLE
47
20211421
ALIANDER SANDI DOS ANJOS
41
20211248
ALZIRA TEIXEIRA CAETANO
33
20211609
AMARONNE EMPREENDIMENTOS
56
IMOBILIÁRIOS LTDA
20211495 20211495
ANA MARIA ROSSINI PEDROSO
71
76
20211394
ANANIAS PEREIRA DA SILVA
83
20211385 20211385
ANDRE LUIS VINHA
43
45
20211385
ANDRE LUIS VINHA
47
20211453 20211453 20211453
ANDREA SOLERA
62
63
65
20211453
ANDREA SOLERA
64
20211592
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
88
PEREIRA
20211317
ANTONIO CARLOS RODRIGUES
3
20211341
ARNALDO DE NOVAES PELOZO
68
20211620
ARNALDO DE NOVAES PELOZO
2

69
20211400
09

ASSOCIACAO DOS PROPRIETÁRIOS
DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
QUINTA DO GOLFE

20211447
ATENDE JÁ DESENTUPIDORA LTDA
40
20211507 20211507 20211507
BERTOLINO LEME DO PRADO
39
44
41
20211004
CARLOS NEY DE CASTILHO
02
20211452
CARMEM SANTOS TRANSPORTE DE
90
PASSAGEIROS EIRELI ME
20211483 20211483
CONSTRUTORA MACEDO TELES LTDA
52
44
20211435
DORIVAL DE OLIVEIRA MATTOS
73
20211310
91
20211310
DUARTE FAVA EMPREENDIMENTOS E
202113110
99
PARTICIPAÇÕES
2
20211543
EDUARDO DE FREITAS GANDORPHI
77
202113119
EDVAL BARRIENTO DA SILVEIRA
6
20211542
EZER EDUARDO GOMES DE SOUZA
70
20211449
FABIANO D'ORNELAS
05
20211385 20211385
FLAVIO GALAN ALVES JUNIOR
63
60
20211371
GILDO VALENCIO SERVAN
08
20211421
HENRIQUE MARTINS SEIDL
55
20211400 20211400
JANETE GARCIA DOMICIANO
41
42
20211435
JEFFERSON CHAMA
31
20211549
JESSICA FERNANDA DEL PINO
04
20211605 20211605
JOSE CARLOS ZILLI
3

10

18
20211605
25
20211470
01

20211501
57
20211364
94
202111735
1
20211400 20211400
63
65
20211400
67
20211450
42
20211259
90
20211460
40

20211490
33

20211464
97

JOSE LUIS DE SOUZA HENARE
JOSE MAMEDE DOS SANTOS
JOSE RICARDO MENDES
JULIO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA
LAURO RICI
LAURO RICI
LEDY DAYANE ALVES DOS SANTOS
LEIA GABRIELA DA CRUZ
LEO BELIZARIO DA SILVA
20211646
LUCIANA MARIA ORLANDO MIGUEL
04
LUIS CARLOS PERLE
LUIS FERNANDO SCHIAVINATO

20211531
LUIS GUSTAVO ZITO DE MORAES
92
20211336 20211336 20211336
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
13
14
17
20211336
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
16
20211530
MANOEL SOUZA DE MACEDO
15
20211335
MARIA DE LOURDES COSTA SILVA
64
20211414 20211414
MARINALDO APARECIDO GONÇALVES
46
48
20211414
MARINALDO APARECIDO GONÇALVES
47
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20211539 20211539
MARINALDO RIBEIRO
60
59
20211335 20211335
MARIO ALVES GONÇALVES
42
43
20211440
MARYELLE FERNANDA SANTOS
22
20211408
MC100 EMPREENDIMENTOS
49
IMOBILIÁRIOS LTDA
20211410
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE
32
CARTOES E SERVIÇOS LTDA
20211511
MGN PARTICIPAÇÕES LTDA
62
20211374
NUNO MELGACO DE ALMEIDA RAMOS
66
20211610
OCTAVIO FERNANDES JUNIOR
57
20211610
PATRICIA ANDREA DE GOES
43
20219621
PAULO CESAR ARROYO JUNIOR
2
20211539
PAULO CESAR FRANCISCO DA SILVA
52
20211542
PAULO HENRIQUE ARROIO PIRES
96
20211453
PEDRO GABRIEL DA SILVA
08
20219560
PRO CARDIACO EMPREENDIMENTOS
2
IMOBILIÁRIOS LTDA
20211476
RENATTA BEATRIZ PIOVEZAN
48
20211542
RICARDO ROSSI
18
20211495 20211495
RIVANA APARECIDA DE LIMA
89
91
20211327
RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
92
20219871 20219872
ROMILDO ANTONIO SANT ANNA
7
1
20211487
RUBENS APARECIDO DAVID
02
20211499
THAIS SIGNORINI PEREIRA
5

76
202111285
4

MORELATO
20211528 20211528
THAIS SIMÃO RODRIGUES
11
14
VALERIO PUGLIA GOMES
20211460
74

VICTOR ARAUJO BARUFFALDI

20211503
WALDIR CONDESSA LOPES
48
Camila Ascencio Bertazzoni
Secretaria Municipal de Obras

EXTRATO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 08/2020SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL FILANTRÓPICO, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: O PRESENTE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALARES PARA
CONTRATAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) LEITOS
DE UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) VISANDO
O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
– COVID-19 (INCLUINDO APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO), PELO HOSPITAL, INTEGRANTE DA REDE DE
SERVIÇOS DE SAÚDE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE, EM REGIME DE COMPLEMENTAÇÃO
COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
PRAZO: PRESENTE CONVÊNIO TERÁ SUA VIGÊNCIA
PRORROGADA DE 06 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ 30 DE
NOVEMBRO DE 2021.
VALOR: O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DO PRESENTE CONVÊNIO FICA ADICIONADO NA
IMPORTÂNCIA DE R$ 6.912.000,00 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E DOZE MIL REAIS), CONFORME FICHA DE
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FPO.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº
8.080/1990, CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 16 DE JULHO DE 2021.
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, José Nadim Cury.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES
E SEGURANÇA
EDITAL SMTTS Nº. 13/2021
O Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e
Segurança de São José do Rio Preto, no uso de suas
atribuições legais, determina a REVOGAÇÃO do Edital
SMTTS/Nº.12/2021 publicado no Diário Oficial do município em
15/07/2021, em razão de erro decorrente da citação de um
permissionário. Assim, para fins de correção do ato
anteriormente praticado, fica republicado o EDITAL, da forma
como originalmente deveria constar.
O Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e
Segurança de São José do Rio Preto/SP, nos termos da Lei
Municipal nº 9.563/2005, considerando o vencimento e/ou
irregularidade dos alvarás de transportador escolar para o
exercício 2021, convoca os permissionários abaixo citados a
manifestarem o interesse na renovação da permissão até o dia
30 de julho de 2021, devendo para isso apresentar toda
documentação nos termos da legislação vigente.
Findo o prazo para regularização, serão
declaradas extintas as permissões.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, e
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital,
publicado em jornal na forma da Lei.
INSCRIÇÃO
PERMISSIONÁRIO
ALVARÁ
MUNICIPAL
IVANIR GRACIOLI FELIX
97
1364180
ALVES
MARCELO DA SILVA
137
3260600
BELTRAN
MAURÍCIO CARVALHO DE
198
3651370
LIMA
ILSON APARECIDO DA SILVA
124
1092430
THIAGO ALVES FERREIRA
131
3122820
São José do Rio Preto, 16 de julho de 2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA

Avenida Arthur Nonato, 1177 – Jardim Santa Catarina – CEP 15080-010 – São José do Rio Preto – SP
Telefone (17) 3213-9660 – smtts@riopreto.sp.gov.br – www.riopreto.sp.gov.br

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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São José do Rio Preto, sábado
17 de julho de 2021

Jornal

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de

TANABI

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO:
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à Rua Penita, 3155,
nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme
faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY
2 FASE 3 e RES. SETVALLEY 3 FASE 2”, abaixo relacionados, considerando
que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal
restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para
comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos
contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente
com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente
desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais
com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes,
ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados,
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura.
Nome do Cliente
RG/CNPJ
CPF
Quadra Lote
LETICIA MARIA CONCEIÇÃO 471462007 379.731.648FIDELIS
80
14
12
49549059 463.894.768JESSE FILIPE MULLER
92
01
12
49549059 463.894.768JESSE FILIPE MULLER
92
01
02
185523134 025.939.428ANTONIO LUIZ DE ABREU
94
23
07
185523134 025.939.428ANTONIO LUIZ DE ABREU
94
23
06

Prefeitura do Município de Tanabi.
Tomada de Preços n° 06/2021.
Objeto: Pavimentação de diversas ruas e trecho de avenida
no bairro “Sítio do Estado”, no município de Tanabi, Estado
de São Paulo, ﬁcando designada para o dia 04 de agosto
de 2021, às 09h15min, para a entrega dos envelopes e às
09h30min a sessão credenciamento e abertura dos envelopes do mesmo dia. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº
242 –Centro– todos os dias úteis, das 09h00 as 15h00 ou
mediante solicitação, com todos os dados da solicitante pelo
site www.tanabi.sp.gov.br, 16 de julho de 2021. João Paulo
da Silveira. Técnico de Licitação. Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município.

Prefeitura Municipal de

BADY BASSITT
Resolução 001/2021

CONSIDERANDO a LEI 13.431/17, que
Estabelece o Sistema de Garantia de direitos da criança e do
adolescente vítima ou testemunha de violência.
CONSIDERANDO que o Decreto 9603/18, em
seu art. 9º, inciso II, § 1º dispõe a escuta especializada dentre

JAMIL PEDROZO NASSIF
DIRETOR

os procedimentos possíveis do atendimento intersetorial;
CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial
n.º 9.603/2018 regulamenta a Lei n.º 13.431/2017, que

Prefeitura Municipal de

estabelece o sistema de garantias de direito da criança e do

MONTE APRAZÍVEL

adolescente vítima ou testemunha de violência, reiterando que
a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e pessoas
em condição peculiar de desenvolvimento, que devem receber

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO ADM. 52/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: FELICIDADE PEREIRA DE BARROS SILVESTRE
CPF nº 062.369.788-24
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência da locação de imóvel urbano com característica comercial no bairro da Vila Araújo, em endereço na Rua
Alípio Bastos, nº 1058, na cidade de Monte Aprazível – SP,
para instalação e funcionamento do Viva Leite, e aplicando
o índice IGP-M, no montante de 35,75%, corrigindo o valor
mensal de R$729,50 (setecentos e vinte e nove reais e
cinquenta centavos) para R$990,29 (novecentos e noventa
reais e vinte e nove centavos).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será contado da data de
assinatura do presente Termo, ﬁcando o vencimento em 15
de julho de 2022, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
VALOR GLOBAL: R$11.883,48 (onze mil, oitocentos e oitenta
e três reais e quarenta e oito centavos)
Monte Aprazível, 15 de JULHO de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADM. 16/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: RICARDO & AMILTON COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA
CNPJ sob nº 05.600.175/0001-53
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto acrescer
quantitativamente 5 webcams 720p, com base no Art. 65, §
1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, tendo em
vista a solicitação de aditamento de contrato às ﬂs. 96.
VIGÊNCIA: Este Termo Aditivo entrará em vigor a partir da
data de sua assinatura, com vigência até para 30 dias, até 14
de agosto de 2021.
VALOR GLOBAL: R$1.925,00 (hum mil, novecentos e vinte e
cinco reais)
Monte Aprazível, 14 de JULHO de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADM. 15/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA E. M. DE PAULA MANUTENÇÃO COMPUTADORES ME
CNPJ sob nº 28.020.706/0001-34
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto acrescer quantitativamente 3 tripés, com base no Art. 65, § 1º, da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista a
solicitação de aditamento de contrato às ﬂs. 96.
VIGÊNCIA: Este Termo Aditivo entrará em vigor a partir da
data de sua assinatura, com vigência até para 30 dias, até 14
de agosto de 2021.
VALOR GLOBAL: R$ 287,40 (duzentos e oitenta e sete reais
e quarenta centavos)
Monte Aprazível, 14 de JULHO de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

proteção integral.
CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial
n.º 9.603/2018, especifica que o sistema de garantia de direitos
intervirá nas situações de violência contra crianças e
adolescentes com a finalidade de mapear as ocorrências das
formas de violência e suas particularidades no País.
CONSIDERANDO que o Decreto Presidencial
n.º 9.603/2018, afirma que é preciso prevenir, fazer cessar e
evitar a reiteração da violência, promovendo o atendimento de
crianças e adolescentes para minimizar as sequelas da
violência sofrida, bem como para garantir a reparação integral
de seus direitos.
CONSIDERANDO a Lei 13.431/17, que define
ser a escuta especializada um procedimento realizado pelos
órgãos da rede de proteção nos campos da educação, da
saúde, da assistência social, da segurança pública8 e dos
direitos

humanos,

acompanhamento

com
da

o

vítima

objetivo
em

de

suas

assegurar
demandas,

o
na

perspectiva de superação das consequências da violação
sofrida,

inclusive

no

âmbito

familiar.

Deve-se

limitar

estritamente ao necessário para o cumprimento da finalidade
de proteção.
CONSIDERANDO

que

nas

políticas

intersetoriais é imprescindível que haja integração dos
serviços e o estabelecimento de fluxo de atendimento, sendo
que os atendimentos devem ser realizados de maneira
articulada; não havendo a superposição de tarefas; necessária
a prioridade na cooperação entre os entes; exigindo a fixação
de mecanismos de compartilhamento das informações; e a
definição do papel de cada instância/serviço e do profissional
de referência que supervisionará as atividades.
CONSIDERANDO que o Decreto determina
que a criação, preferencialmente no âmbito dos conselhos de
direitos das crianças e adolescentes, de um Comitê de Gestão
Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de
Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de
Violência.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
BASSITT,

no

DE
uso

BADY
de

suas

atribuições legais e por maioria
absoluta de seus membros;

São José do Rio Preto, sábado
17 de julho de 2021

Jornal
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Art. 6º - Os casos omissos na presente Resolução serão
avaliados pelo Comitê de Gestão Colegiada e submetidos à

R E S O L V E:

Sessão Plenária do CMDCA.

Dispor sobre a criação do Comitê

Editais de
PROCLAMAS

de Gestão Colegiada da Rede de
Bady Bassitt, 13 de julho de 2021.

Cuidado e de Proteção Social de
Crianças e Adolescentes Vítimas
ou Testemunhas de Violência e dá
outras providências.

Kelly Cristina Braga do Carmo
Presidente

Art. 1º - Criar o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de
Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes
Vítimas ou Testemunhas de Violência.
Art. 2º - O Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e

Resolução 002/2021

de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas, será

A Presidente do CMDCA, no

composto por:

uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:

I.

02 representantes da política de saúde;

II.

02 representantes da política de educação;

Dispor sobre a realização de reuniões em

III.

02 representantes da política de assistência social;

ambiente virtual e assinatura eletrônica de

IV.

02 representantes do CMDCA; e

V.

02 representantes do Conselho Tutelar.

documentos.

Art. 3º - As reuniões do Comitê de Gestão Colegiada da Rede
de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes
Vítimas, serão fixas, mensalmente e sempre que necessário,
em demais datas

Capítulo I
Da Realização de Reuniões em Ambiente Digital
Art. 1º - Fica definido a possibilidade de realização de reuniões
em ambiente virtual através de ferramenta digital para
realização de reuniões ordinárias e extraordinárias no âmbito
do CMDCA de Bady Bassitt.
PARÁGRAFO ÚNICO – Fica definido a utilização do
ambiente virtual denominado Google Meet para realização das
reuniões.

Art. 4º - O Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e
de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas,
definirá um coordenador e um vice coordenador para
responderem sempre que necessário pelo Comitê Gestor e
representá-lo, quando necessário.
Art. 5º - Cabe ao Comitê de Gestão Colegiada da Rede de
Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes
Vítimas de Violência, conforme Art. 9, do Decreto Presidencial
n.º 9.603/2018:
I.

acesso a plataforma Google Meet, podendo apresentar por

Articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as

escrito qualquer dificuldade técnica de acesso.

ações da rede intersetorial, além de colaborar para a

Art. 3º - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão

definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento
da integração do referido comitê;
II.

Art. 2º - Todos os conselheiros deverão proceder meio de

gravadas e consideradas como ata eletrônica e farão parte os
arquivos do CMDCA.
Art. 4° - A ata será enviada ao conselheiro que participou da

Definir o fluxo de atendimento, observados os seguintes

reunião que procederá leitura e assinatura através de

requisitos:

ferramenta digital a ser disponibilizada pelo CMDCA.

a. os atendimentos à criança ou ao adolescente serão
feitos de maneira articulada;
b. a superposição de tarefas será evitada;
c. a cooperação entre os órgãos, os serviços, os
programas e os equipamentos públicos serão
priorizados;
d. os

mecanismos

Capítulo II
Da Assinatura Eletrônica de Documentos
Art. 5° - Os documentos do CMDCA poderão ser assinados por
meio de assinatura eletrônica conforme MP 2.200-2/01 e a Lei
Federal 14.063/2020.
Art. 6° - São passíveis de assinatura eletrônica os seguintes
documentos:
a) Ata de reuniões ordinárias e extraordinárias;

de

compartilhamento

das

informações serão estabelecidos;

b) Resoluções;
c) Recibo de Doações; e
d) Ofícios;

e. o papel de cada instância ou serviço e o profissional
de referência que o supervisionará será definido;
III.

criar

grupos

intersetoriais

locais

para

discussão,

acompanhamento e encaminhamento de casos de
suspeita ou de confirmação de violência contra crianças e
adolescentes.
§ 1º - O atendimento intersetorial poderá conter os
seguintes procedimentos:
I.

Acolhimento ou acolhida;

II.

Escuta especializada nos órgãos do sistema de proteção;

III.

Atendimento da rede de saúde e da rede de assistência
social;

IV.

Comunicação ao Conselho Tutelar;

V.

Comunicação à autoridade policial;

VI.

Comunicação ao Ministério Público;

VII.

Depoimento especial perante autoridade policial ou

Art. 7º - Será garantido forma de autenticação digital dos
documentos por meio de QR Code ou link a ser inserido junto
as folhas assinadas por meio de assinatura eletrônica.
Art. 8º - O CMDCA procederá cadastro de todos os
conselheiros para acesso a plataforma de assinatura dos
documentos.
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário ou
anteriormente vigentes.
Art. 10 – Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial do Município de Bady Bassitt.

judiciária; e
VIII.

Aplicação de medida de proteção pelo Conselho Tutelar,
caso necessário.
§ 2º - Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma

integrada, as informações coletadas junto às vítimas, aos
membros da família e a outros sujeitos de sua rede afetiva, por
meio de relatórios, em conformidade com o fluxo estabelecido,
preservado o sigilo das informações.
§ 3º - Poderão ser adotados outros procedimentos, além
daqueles previstos no § 1º, quando o profissional avaliar, no
caso concreto, que haja essa necessidade.

Bady Bassitt, 13 de julho de 2021

Kelly Cristina Braga do Carmo
Presidente do CMDCA

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
VINÍCIUS AMARAL MARANHE e RENATA PEREIRA REZENDE, sendo ELE ﬁlho de SERGIO MARANHE e
de MARILENE DOMINGUES AMARAL MARANHE e ELA
ﬁlha de SEBASTIÃO FERREIRA DE REZENDE e de MARIA
ALVES PEREIRA FERREIRA DE REZENDE;
2.
SYMON HERMES BARBOSA GONÇALVES DIAS
e AMANDA SANTANA FERRARI, sendo ELE ﬁlho de PAULO SÉRGIO GONÇALVES DIAS e de SUELI APARECIDA
LOPES BARBOSA e ELA ﬁlha de WASHINGTON MARCOS
FONSECA FERRARI e de CÉLIA SANTANA NABAS;
3.
ANTHONY DE OLIVEIRA DOMINGUES e NICOLLY
KEWELYN DIAS OLIVEIRA, sendo ELE ﬁlho de ANTONIO
DOMINGUES DE ARAÚJO e de LUCILEIDE DE OLIVEIRA
SANTOS e ELA ﬁlha de AGNALDO TENORIO DE OLIVEIRA
e QUÉZIA FAUSTINO DIAS DE OLIVEIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/07/2021.

