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Número de exames cai e mortalidade de 
câncer de mama e colo de útero cresce

SAÚDE EM RIO PRETO

Acidente entre 
caminhão e moto 

em Talhado 
deixa um ferido

Detento do CPP passa mal, 
é socorrido, mas morre no HB

Divulgação

EXEMPLO 
Jovem ca-

deirante 
conclui 

curso de 
fisioterapia, 

entra no 
mercado de 

trabalho e 
já atende 

pacientes. 
Pág.A5

Mirassol terá programa 
de educação no trânsito

Pág. A4

Estado bate 
novo recorde 
de vacinação 
em um dia

Segundo os dados da Se-
cretaria de Saúde, a taxa de 
mortalidade por câncer de 
mama na cidade era de 19,46 
a cada 100 mil habitantes em 
2019. No ano passado, o índi-
ce subiu para 23,64. O câncer 
de colo de útero também teve 
crescimento no coeficiente de 
mortalidade, registrando 0,42 
em 2019 e aumentando para 
2,07 em 2020. Por outro lado, 
houve redução de 23,4% na 
realização de mamografias e bi-
ópsias de colo uterino. Pág.A5

Pág. A5

Pág. A4

Polícia registra 
dois furtos de fios 
e cabos; alvos são 

casa e escola
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Homem é preso 
acusado de bater 

e jogar thinner 
na esposa

Pág. A4

CPI das 
Terceirizadas faz 

reunião e anuncia 
duas convocações

O presidente da CPI das Ter-
ceirizadas, vereador Elso Drigo, 
fez nesta quinta-feira (22) a 
primeira reunião da comissão 
e anunciou que um secretário 
e o procurador jurídico do mu-
nicípio devem ser convocados 
para prestar esclarecimentos à 
comissão.   Pág.A3
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Ciro na Casa 
Civil põe 

governo no eixo, 
diz Pauléra

Conselho de Ética 
pede parecer 

sobre denúncias 
contra Branco

O Conselho de Ética da Câ-
mara de Rio Preto decidiu en-
caminhar a representação feita 
contra o vereador Anderson 
Branco apresentada pelo PSOL 
e outras entidades da comuni-
dade LGBTQIA+ para o jurídico 
do Legislativo avaliar a legitimi-
dade das denúncias.    Pág.A3

PEDRISCOS 
Secretaria de 

Serviços Gerais 
está fazendo 

manutenção de 
ruas sem asfalto 
em loteamento e 

distritos utilizando 
o reaproveita-

mento de entulho 
de construção 

civil deixado nos 
pontos de apoio e 
reciclado depois.             
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ENSINO Audiência pública reuniu professores, pais e autorida-
des para discutir retorno gradativo das aulas presenciais. Pág.A3

Vereador pede 
base da GCM 
na zona norte
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Supremo poder 
da Alma

Caridade é a comprovação 
do supremo poder da Alma ao 
construir épocas melhores de 
vida (espiritual e material) para 
os países e seus povos, os Cida-
dãos do Espírito. Não há maior 
inspiração para a boa política do 
que ela, seguida pela Justiça alia-
da ao Bem. Absurdo?! O tempo 
mostrará que não. Aliás, já está 
manifestando isso ao vislumbrar 
a aurora da Política de Deus — a 
Política para o Espírito Eterno do 
ser humano. Resta as multidões 
aprender em definitivo a enxergar 
essa realidade e desenvolver o 
sentido de Compaixão. Assim, 
com o passar das eras, o mundo abandonará a doença que, 
pelos milênios, lhe tem feito tanto mal: a pouca atenção que dá 
a força do Amor Fraterno, “princípio básico do Ser, fator gerador 
de vida, que está em toda parte e é tudo”.

O polímata persa Avicena (aprox. 980-1037) — como tam-
bém é conhecido o velho Ibn Sina, um dos brilhantes pensadores 
da Era de Ouro do Islã — percebeu que todas as coisas têm 
origem nesse Sentimento Universal, conforme explicitou em seu 
Tratado sobre o Amor:

Todo ser ama o Bem Absoluto com um amor inato, e o Bem 
Absoluto se manifesta a todos aqueles que O amam. No entan-
to, a capacidade de receber esta manifestação difere em grau, 
assim como a conexão que se tem com Ele. (...)

Caso pudesse ocorrer de o Bem Absoluto não ter Se mani-
festado, nada poderia ser adquirido Dele, e se nada pudesse 
ser obtido Dele, nada poderia existir. Portanto, nada pode haver 
se Sua manifestação não estiver presente, uma vez que Ele é a 
causa de toda a existência.

Sobre o sublime ato de se doar ao próximo e suas consequ-
ências sociais, assim se expressou o pensador político francês 
Alexis de Tocqueville (1805-1859):

— A caridade dos indivíduos se dedica às maiores misérias, 
procura o infortúnio sem publicidade e, de maneira silenciosa 
e espontânea, repara os males. (...) Pode produzir somente 
resultados benéficos. (...) Alivia muitas misérias, sem produzir 
nenhuma.

Essas palavras do autor de A democracia na América nos 
remetem ao milenar estatuto deixado por Jesus, o Provedor 
Celeste, a todos os Cidadãos do Espírito:

2 Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta 
diante de ti, como fazem os hipócritas, nos templos e nas ruas, 
para serem glorificados pelos homens. Em verdade, em verdade 
vos digo que já receberam o seu galardão.

3 Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o 
que faz a direita.

(Evangelho, segundo Mateus, 6:2 e 3)
Quando o ser humano verdadeiramente ama, estabelece 

uma sintonia perfeita com as Leis de Amor e Justiça legadas 
ao mundo pelo Pai Celestial. A criatura retorna ao seio do Seu 
Criador. Pode-se transitar pelos séculos, mas essa glória indes-
critível do Ecumenismo Divino, que é o contato socioespiritual 
entre nós e Deus, um dia, se realizará.

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 

ARTIGO Variante Delta
Foram identificados 135 casos 

da variante Delta do coronavírus em 
circulação no Brasil, informou o Mi-
nistério da Saúde nesta quarta-feira 
(21). Destes cinco casos, quatro 
evoluíram para quadro grave que 
resultou em morte. As ocorrências 
foram registradas no Maranhão (1) 
e no Paraná (4).

Sem morte por covid
Dentre os 645 municípios do esta-

do de São Paulo, 288 não registraram 
mortes por covid-19, entre os dias 14 e 
21 de julho. Além disso, 18 municípios 
também não apresentaram novos casos 
confirmados da doença nesse período. 
Até o momento, o estado já vacinou 54% 
da população com ao menos a primeira 
dose de vacina.

Salário de brasileiros
Os efeitos da pandemia da co-

vid-19 podem afetar, por até nove 
anos, os salários dos trabalhadores 
médios do país, diz o relatório do Ban-
co Mundial. O relatório aponta que o 
seguro-desemprego acaba tendo um 
papel limitado na proteção social aos 
trabalhadores e recomenda a modifi-
cação do mesmo.

NOTAS

DETRAN
Mirassol fecha parceria 

para educação no trânsito

Mirassol será beneficiada 
com a 6ª edição do programa 
“Educação Viária é Vital”, 
promovida em parceria com 
o Departamento estadual de 
Trânsito de São Paulo – Detran/
SP e a Fundación MAFRE. 

A formalização do município 
como integrante do programa 
foi assinada pelo prefeito de 
Mirassol, Edson Antonio Er-
menegildo, durante cerimônia 
realizada na última terça-feira 
(20), no auditório da sede do 
Detran, em São Paulo.

A iniciativa desenvolve 
ações focadas em segurança 
para o trânsito por meio de 
ações integradas aos currícu-

los escolares e envolve tanto 
professores como alunos. 
Estiveram presentes a diretora 
do Departamento Municipal 
de Educação, Luzia de Fátima 
Paula, e o líder do governo na 
Câmara Municipal, o vereador 
Dr. João Paulo de Araújo.

A previsão é que, desde a 
assinatura do último convênio 
em 2019, o programa capacite 
2.160 professores e alcance 
mais de 75 mil alunos no 
Estado. Desde 2015, quando 
teve início a primeira parceria, 
mais de 2.800 professores já 
foram capacitados, em 657 
instituições de ensino de 17 
cidades do Estado de São Pau-
lo. (Colaborou Maria Paula 
Andrade)

Da REDAÇÃO

Recuperação de ruas sem asfalto 
usa entulho de construção reciclado
A Secretaria de Serviços Ge-

rais de Rio Preto vem executan-
do a recuperação de vias  sem 
pavimentação em loteamentos 
e também nos distritos de En-
genheiro Schmitt e Talhado. A 
iniciativa, intensificada no pe-
ríodo de estiagem, consiste no 
reaproveitamento de entulhos 
da construção civil e de demo-
lição depositados nos pontos de 
apoio e de obras públicas como 
matéria-prima. 

Neste ano, até  o mês de 
junho  já  foram reparados cerca 
de 1.400 quilômetros de vias 
não pavimentadas, além de 
correções em aterros ou locais 
com desníveis de solo.

De acordo com o secretário 
de Serviços Gerais, Ulisses 
Ramalho, o relatório semestral 
do Complexo Municipal de Re-
ciclagem aponta que 12,5 mil 
toneladas de material foram 
utilizadas nesse trabalho de 
recuperação das vias sem pa-
vimentação, com os pedriscos 
produzidos na usina de recicla-
gem do município. 

”Nos últimos seis meses, já 
recuperamos cerca de 70 ruas 
de terra, sem pavimentação, 
em diversos locais da cidade, 
melhorando o acesso e tráfego 
de ônibus urbanos e o trânsito 
a pé e de veículos dos morado-
res”, explica Ramalho.

Pontos de Apoio -  A 
cidade conta com 18 pontos 
de apoio onde a população 
pode descartar os resíduos de  
pequenas obras da construção 
civil. No local existem caçambas 
e funcionários que auxiliam para 
o descarte correto dos entulhos. 

Após o armazenamento, esse 
material é recolhido e destinado 
ao Complexo de Reciclagem 
Municipal.

 
Reciclagem - O coor-

denador do complexo de reci-
clagem Vinícius Viterbo, explica 
que a usina recebe o material 
recolhido nos pontos de apoio e 
faz uma triagem do entulho para 
retirada de rejeitos. “Só depois 
é feito o beneficiamento do 
entulho,  através de um britador 
rotativo”, afirma Viterbo.

A usina tem capacidade de 
produção de 40 toneladas por 
hora. Durante o beneficiamento 
do resíduo são originados seis 
subprodutos (ou agregados). 
O material vermelho (entulho 
bruto) é destinado para a com-
pactação de vias sem pavimen-
tação, aterros e desníveis de 

Da REDAÇÃO
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solo. O material cinza (concreto 
isolado) é destinado à Fábrica 
de Artefatos, integrante  do 
Complexo  que produz  mais 
de 50 itens de concreto como: 
tubos, guias, bancos, filetes, 
postes e tampas de boca de 
lobo, entre outros.

A produção média anual é 
de 10 mil peças. O material 
é utilizado nas obras públi-
cas municipais. Esse processo 
contribui para a preservação 
ambiental e gera economia de 
custos na execução dos servi-
ços públicos. 

Estatísticas -  Até ju-
lho, o Complexo de Reciclagem 
do Município recebeu aproxima-
damente 15 mil toneladas de 
entulho bruto. Foram beneficia-
das 12,5 mil toneladas desse 
material e reaproveitadas em 

vias públicas  e obras munici-
pais. Além disso, 415 toneladas 
de pedra brita e areia reciclada 
foram destinadas à Fábrica de 
Artefatos. Em 2021, nesse 1º 
semestre, já foram produzidas  
4 mil peças de artefatos como 
bancos, guias, tubos, canaletas, 
tampas de boca de lobo entre 
outros produtos.

O Complexo de Reciclagem 
de Rio Preto vem atraindo a 
atenção de  prefeituras muni-
cipais da região, secretários de 
meio ambiente, além de alunos 
e professores de Universidades 
dos cursos nas áreas de en-
genharia civil e ambiental de 
muitos Estados brasileiros e 
até do exterior que estão vindo 
conhecer o processo de recicla-
gem de entulhos da construção 
civil e de resíduos implantado 
no município.

Secretaria de Serviços Gerais de Rio Preto vem executando a recuperação de vias sem 
pavimentação em loteamentos e também nos distritos de Engenheiro Schmitt e Talhado

ATÉ DIA 31

Programa de subsídio para professor 
comprar computador recebe inscrições

O programa ‘Computador 
do Professor’, que oferece sub-
sídio de até R$ 2.000,00 para 
compra de desktops, notebooks 
ou tablets para professores do 
quadro do magistério (QM) da 
Secretaria da Educação do Es-
tado de São Paulo (Seduc-SP), 
recebe inscrições para sua se-
gunda edição.

A adesão pode ser feita 
até 31 de julho, por meio da 
Secretaria Escolar Digital - SED 
(https://sed.educacao.sp.gov.
br/). A iniciativa tem o objetivo 
de fomentar a tecnologia no 
período de pandemia e promover 
a inclusão digital.

“Este é um programa que 
busca colaborar na aquisição 
de ferramentas imprescindíveis 
quando falamos de inclusão 
digital e desenvolvimento das 
funções educacionais, com to-
dos os benefícios gerados pela 
interatividade”, explicou o Se-
cretário Estadual da Educação, 
Rossieli Soares.

É permitida a aquisição de 

apenas um equipamento por 
servidor, independente do nú-
mero de cargos que ocupe. O 
reembolso total será pago em 
até 24 parcelas mensais, exclu-
sivamente em conta corrente no 
Banco do Brasil do beneficiado, 
e não constará em holerite. É 
imprescindível que o docente 
informe os dados bancários na 
SED.

A solicitação de reembolso 
deve ser feita na SED, no valor 
máximo de até R$ 2.000,00, 
por meio de formulário eletrô-
nico, até 20 de setembro de 
2021. É obrigatória a apresen-
tação de nota fiscal nominal 

classes atribuídas ou que exer-
ça função de diretor de escola, 
vice-diretor de escola, Professor 
Coordenador, supervisor de ensi-
no ou dirigente regional; desig-
nados em projetos e programas 
educacionais da Secretaria da 
Educação; para atuar no Centro 
de Mídias da Educação de São 
Paulo (CMSP).

Para receber as parcelas 
do subsídio é necessário não 
cometer falta injustificada no 
mês de referência; lançar notas 
e frequência no diário digital no 
mês seguinte ao fechamento do 
bimestre letivo, de acordo com 
o calendário escolar e cumprir 
a carga horária de 12 (doze) 
horas semestral de cursos de 
formação oferecidos pela EFAPE, 
até o mês subsequente ao en-
cerramento do semestre civil.

Prazos
Adesão: até 31 de julho de 

2021
Aquisição do equipamento: 

até 31 de agosto de 2021
Pedido de reembolso: até 20 

de setembro de 2021.

Da REDAÇÃO

ao servidor, com a descrição 
do equipamento adquirido e o 
respectivo valor. A nota deve ser 
anexada no momento da soli-
citação de reembolso na SED.

A parcela mensal será calcu-
lada pelo valor total do benefício 
devido, dividido pela quantidade 
de meses entre a solicitação de 
reembolso e dezembro de 2022. 
O prazo para adquirir o equipa-
mento eletrônico vai até dia 31 
de agosto de 2021.

Quem pode - O subsídio 
é válido para professor, titular de 
cargo, categoria F e Categoria 
O contratados com aulas ou 

Divulgação 
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Vereador pede base 
da GCM na zona norte

O vereador Bruno Marinho 
solicitou, através de uma 
indicação ao Executivo, que 
sejam realizados estudos 
para a instalação de uma 
Base da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM), na região norte 
de Rio Preto.

Segundo o vereador, a 
população daquela região 
pede a instalação da Base 
para poderem ser atendidos 
nas demandas referentes à 
segurança com a participa-
ção popular.

“A instalação da Base da 
GCM ajuda na prevenção de 
crimes e facilita no desloca-
mento para atendimento de 
ocorrências”, explica Bruno.

A região norte de Rio 
Preto concentra o maior 
número populacional da 
cidade, sendo cerca de 200 
mil moradores. A região é 
maior que Catanduva e do 
tamanho de São Caetano do 
Sul. Só de estabelecimentos 

comerciais, são 7,7 mil em-
presas, em sua maioria micro 
e pequena que atendem 
aquela região.

Em maio, a GCM com-
pletou 15 anos em Rio Pre-
to, sendo criado em 2006 
quando apenas 75 agentes 
de segurança faziam parte 
do efetivo. Hoje a corpora-
ção conta com 237 guardas 
municipais, uma base ope-
racional e mais cinco bases 
de apoio.

Atualmente, além da pa-
trulha diária, a GCM tem 
atuação diversificada, como 
na prevenção e combate ao 
tráfico de drogas, realizan-
do apreensões, além dos 
trabalhos coma  Patrulha 
Maria da Penha e a Central 
de Monitoramento instalada 
no Parque Tecnológico para o 
monitoramento dos espaços 
públicos como unidades de 
saúde, rodoviária, terminal 
urbano, calçadão, museus, 
parque da represa, zoológico 
e viveiro municipal.

Andressa ZAFALON

SEGURANÇA

Conselho de Ética pede 
parecer jurídico das 

denúncias contra vereador
O Conselho de Ética da 

Câmara de Rio Preto decidiu 
encaminhar a representação 
feita contra o vereador Ander-
son Branco apresentada pelo 
PSOL e outras entidades da 
comunidade LGBTQIA+ para 
o jurídico do Legislativo avaliar 
a legitimidade das denúncias.

Segundo o vereador Paulo 
Paulera, que é presidente do 
Conselho de Ética, esse enca-
minhamento se deu ao fato de 
que tal postagem - suposta-
mente homofóbica - feita por 
Branco, não caracteriza um 
trabalho como parlamentar.

“Durante a reunião do 
Conselho, fizemos a leitura 
dessa representação e fizemos 
também a leitura do regimen-
to interno e definimos que 
essa questão de postagem 
em mídias sociais, no nosso 
regimento, não dá segurança 
de como devemos proceder”, 
explica Paulera.

Perante tal dúvida, o Con-
selho então decidiu pelo enca-
minhamento ao jurídico. “Para 
evitar qualquer tipo de pré-
-julgamento, nós resolvemos 
encaminhar ao departamento 
jurídico pedindo uma análise 

rigorosa, para só então saber-
mos se iremos proceder com as 
denúncias ou não”, afirmou o 
presidente do Conselho.

A Ouvidoria da Câmara 
havia recebido três denúncias 
anônimas contra a postagem 
do vereador Anderson Branco, 
no entanto, de acordo com o 
regimento interno, as denún-
cias, para ser validadas, não 

Andressa ZAFALON 
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CPI das Terceirizadas faz reunião e anuncia duas convocações

O presidente da CPI (Co-
missão Parlamentar de In-
quérito), vereador Elso Drigo 
que, atualmente, substitui 
o vereador João Paulo Rillo 
até o dia 31 deste mês, fez 
nesta quinta-feira (22) a pri-
meira reunião da comissão 
que investiga as terceirizadas 
que prestam serviço ao Poder 
Público de Rio Preto.

Segundo Elso, foi estabe-
lecida uma agenda padrão 
que se constitui em uma 
reunião semanal, inicial-
mente marcada para as 
quintas-feiras, pela manhã. 
“Solicitamos documentos e 
informações da Prefeitura, 
principalmente a relação 
das empresas terceirizadas e 
cópia dos contratos vigentes, 
além de outras solicitações”, 

ressalta.
O vereador ainda confir-

mou que o Secretário de Ad-
ministração, Adilson Vedroni, 
bem como o procurador-geral 
do município, Luís Roberto 
Thiesi, serão convocados 
para prestar esclarecimentos 

Andressa ZAFALON Divulgação 

INVESTIGAÇÃO

CASO BRANCO

CPI faz reunião ontem e anunciou que vai convocar secretário e procurador do município

podem ser anônimas.
Por isso, nesta quinta-feira 

(22) de manhã, o PSOL e ou-
tras entidades da comunidade 
LGBTQIA+ protocolaram a 
representação oficialmente e 
será essa representação que 
o jurídico do Legislativo irá 
avaliar.

“Não vamos e não pode-
mos nos omitir e vamos seguir 

Conselho de Ética da Câmara encaminhou a representação contra o vereador
 Anderson Branco para o jurídico do Legislativo avaliar

rigorosamente o que o jurídico 
decidir. Deve demorar alguns 
dias ainda, porque pedimos 
uma análise completa. O prazo 
inicial é de 15 dias”, finalizou 
Paulera.

Estiveram presentes na reu-
nião, além do Presidente Paulo 
Paulera, os vereadores Bruno 
Marinho, Bruno Moura, Cabo 
Júlio Donizete e Celso Peixão.

Divulgação

Governo no eixo
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chancelou ontem 

o nome do senador Ciro Nogueira (PP-PI, foto) como ministro 
da Casa Civil. Para o vereador Paulo Pauléra, presidente do PP 
de Rio Preto, o senador é um político experimentado e tem bom 
trânsito para fazer a intermediação política do governo com o 
Congresso. O vereador lembrou que o ministro da pasta é res-
ponsável pelas tratativas, não só com deputados e senadores, 
mas também governadores. “Tudo passa pela Casa Civil e é 
uma ótima escolha para que o governo entre no eixo”, pontuou. 
Nogueira é tido como o principal cabeça do Centrão formado 
por 12 partidos, que juntos têm cerca de 234 parlamentares. O 
Centrão costuma crescer quando o governo apresenta fraqueza, 
inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mandou 
recado para o presidente evitar polêmicas, por exemplo, sem 
voto auditável não haverá eleições em 2022. Nogueira assume 
a pasta na segunda-feira e a vaga dele no Senado será ocupada 
pela sua mãe, a suplente Eliane e Silva Nogueira Lima.

Sinaliza
Com a indicação do pre-

sidente nacional do PP, Ciro 
Nogueira, Paulo Pauléra diz 
que é um sinal de que Bol-
sonaro deve se filiar à sigla 
para disputar a reeleição, em 
2022. “É sinalização que o 
Bolsonaro deve ir para o PP”, 
diz. A princípio, Bolsonaro ten-
tou criar o Aliança pelo Brasil 
para abrigar seu grupo políti-
co, mas está empacado na 
Justiça Eleitoral. Das 492 mil 
assinaturas, apenas 57 mil 
assinaturas foram validadas.

Evento político  
O prefeito Edinho Araújo (MDB) inaugura escola no Bairro 

Solidariedade que levará o nome de Eurides Garcia Garcia 
(foto), mãe do atual vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que 
morreu aos 75 anos, em junho do ano passado. O ato vai se 
transformar num grande acontecimento político, afinal, estarão 
presentes deputados, vereadores e outras autoridades. Como 
Rodrigo já está em pré-campanha para disputar as eleições para 
governador do Estado, em 2022, profetiza grandes discursos de 
louvação ao neotucano. As instalações da nova escola, segundo 
comentários que correm nos bastidores, é de encher os olhos. A 
inauguração da escola acontece amanhã, quando o vice-gover-
nador virá à cidade também para entregar equipamentos para 
a Polícia Ambiental.

Detestável 
Anderson Branco (PL) pre-

cisa tomar maracugina para 
combater a ansiedade, agita-
ção e o nervosismo antes de 
qualquer decisão. Até para 
postar algo na rede social, o 
fitoterápico deveria ser usado 
pelo vereador para controlar as 
emoções. A imagem postada 
por ele, com uma mão bran-
ca esmagando uma negra de 
unhas grandes, com as cores 
do arco íris, é abominável. 
Disse que é perseguição? Si-
tuação para o plenário decidir!

Tratativas
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, diz que 
Bolsonaro procura espaço em 
algum partido, inclusive tem 
tratativas com o Patriota, sob 
o comando de Ovasco Resen-
de. “Essas conversas são nor-
mais”, diz. Mesmo se ele não 
filiar à sigla, Ramalho diz que 
deve ter o apoio por ser da 
mesma linha do Patriota. O 
pessoal que está no PSL, diz 
ele, não cabe num partido, 
mas só será definido quando 
abrir a “janela partidária”.

Voando baixo
Geraldo Alckmin (PSDB) se 

reúne com prefeitos hoje, em 
Nhandeara, a fim de agregar 
apoio na disputa pelo governo 
do estado, em 2022. A re-
cepção será coordenada pelo 
prefeito Zé do Carneiro (Soli-
dariedade). Alckmin se reuniu 
com Márcio França (PSB) e 
Gilberto Kassab (PSD) em 
jantar na casa de Paulo Scaf 
(MDB), na segunda-feira. O 
tucano vai para o PSD, França 
deve ser vice e Scaf de olho 
no Senado, talvez pelo DEM.

Abre o jogo
Com a minirreforma no 

governo, Jair Bolsonaro abriu 
o jogo. “Eu sou do Centrão”, 
frisou, elencando partidos que 
ele foi filiado na sua trajetó-
ria política, como PDC, PPR, 
PPB, PTB, PFL, PP, PSC e 
PSL, alguns extintos. Dessas 
siglas, a que fica mais à direi-
ta é o PSL, que Bolsonaro foi 
eleito presidente em 2018, 
mas abandonou em seguida. 
Extremistas que se dizem 
alinhados ao presidente, por-
tanto, estão fora de foco.

Chancelar
O secretário da Agricultura 

e do Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Itamar Borges, 
incluiu Rio Preto nas “Rotas 
Rurais”, que define o mape-
amento das estradas rurais, 
e também confirmou a recu-
peração de estradas rurais do 
município. Os pedidos foram 
feitos pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) na reunião com 
o secretário, na semana pas-
sada, em São Paulo. Itamar 
Borges virá à cidade amanhã 
para chancelar os convênios.

à CPI.
A Comissão também vai 

requerer, junto aos Sindicatos 
que representam as catego-
rias envolvidas, que informem 
as reclamações trabalhistas 
recebidas. “Vou procurar des-
pachar todos os documentos 

necessários ainda nesta quin-
ta”, disse Elso.

Por nota, a Prefeitura in-
formou que “no que tange à 
Secretaria de Administração, 
nós vamos atender os pedidos 
dentro do que estabelece a 
legislação”.

Audiência discute retorno 
das aulas presenciais

O presidente da Câmara, 
Pedro Roberto (Patriota,) re-
alizou nesta quinta-feira (22) 
uma Audiência Pública para 
debater a retomada gradati-
va das aulas presencias no 
município. O tema contou 
com a participação maciça de 
professores e pais de alunos 
que aguardam definição da 
Secretaria de Educação.

Pedro Roberto iniciou os 
trabalhos lamentando a au-
sência da secretária Fabiana 
Zanqueta, que havia sido con-
vidada em 7 de julho, mas 
justificou “que por compromis-
sos assumidos anteriormente 
não poderia comparecer”. “Eu 
realizei o convite diretamente 
para a secretária Fabiana com 
15 dias de antecedência, pois 
acreditava que a participação 
dela aqui seria fundamental 
para dar uma resposta para 
pais, alunos e professores, 
mas lamentavelmente ela não 
veio”, afirmou o presidente.

Participaram do encontro 

os vereadores Elso Drigo Filho 
(PSOL), Renato Pupo (PSDB) e 
Jean Charles (MDB), represen-
tantes do Movimento Escolas 
Abertas – Rio Preto, Sindicato 
dos Servidores, Atém Sindica-
to, o promotor André Luís de 
Souza, o juiz Evandro Pelarim, 
a coordenadora da Comissão 
de Direito da Criança e do 
Adolescente da OAB, além de 
pais, professores e funcioná-
rios da área da educação.

Mesmo com a ausência 
da secretária, o presiden-
te classificou a Audiência 
como positiva, ressaltando 
que aproximadamente 500 
pessoas acompanharam o 
debate através do YouTube, 
Facebook e aplicativo Zoom, 
ressaltando que as discussões 
serão mantidas. “A Câmara 
é o local ideal para esses 
debates, e o meu objetivo é 
discutir e encontrar soluções 
que atendam os anseios da 
população, iremos continuar 
debatendo e cobrando ações 
da administração municipal”, 
concluiu.
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Detento passa mal na cela, é 
socorrido, mas morre no HB

Após passar mal no Centro 
de Progressão Penitenciária, 
detento de 35 anos morre 
nesta quarta-feira (21) às 
18h50 no Hospital de Base.

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, o colega de cela do 
detento teria pedido ajuda aos 
agentes penitenciários, pois o 
homem estava passando mal, 
assim inicialmente passou 
pelo atendimento do Pronto 
Socorro do CPP, mas acabou 
sendo transferido ao Pronto 

Atendimento do HB, onde fo-
ram realizados procedimentos 
de reanimação e manutenção 
de vida, porém sem sucesso.

O caso foi registrado às 
23h32, do mesmo dia, na 
Central de Flagrantes como 
morte suspeita e será investi-
gado pelo 5º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Detento passa mal 
em cela do CPP, é 
socorrido mas morre 
no hospital

TALHADO

Um rapaz de 24 anos foi 
hospitalizado na noite desta 
quarta-feira (21) após colidir 
sua moto com a lateral de um 
caminhão que estava sendo 
conduzido por um homem de 
44 anos. O acidente aconteceu 
no Conjunto Habitacional São 
Deocleciano às 19h55. Um  
outro homem de 30 anos es-
tava na garupa da moto.

Policiais militares foram 
acionados e em contato com o 
homem, que estava na garupa 
da moto, foram informados de 
que a vítima estava conduzindo 
o veículo na Avenida Nelson 
Sinibaldi quando no cruza-
mento com a Avenida Vitorio 
Alberto Pelegrini o condutor 
do caminhão não obedeceu o 
sinal de pare e avançou pela 
pista fazendo com que a vítima 
se chocasse com a lateral do 
caminhão.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os dois homens 
que estavam na moto ficaram 
feridos, porém o rapaz mais 
novo foi socorrido por uma 
viatura do Corpo de Bombeiros 
e encaminhado para o UPA 
Tangará, pois apresentou uma 
fratura exposta em seu braço. 
Para os policiais o condutor do 
caminhão apenas disse não ter 
notado a presença da moto.

Após as declarações os 
PMs se dirigiram para a Central 
de Flagrantes, onde o caso 
foi registrado como lesão cor-
poral culposa em direção de 
veículo e posteriormente foi 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Acidente com 
caminhão deixa 

motociclista 
ferido
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LUIZ ROCHA, natural de São José 
do Rio Preto/SP, faleceu aos 86 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
21/07/2021 às 10:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO,  na-
tural de Chã Preta/AL, faleceu aos 84 anos 
de idade. Era solteira e deixou seus fi lhos 
Quiteria, Marina, Margarida, Ana, Mauricio, 
José Carlos, José Mauricio, Cristina (fale-
cida), Aparecida (falecida). Foi sepultada no 
dia 21/07/2021 às 15:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

VILMA BENEDITA VELLO, natural de 
Nova Aliança/SP, faleceu aos 68 anos de 
idade. Era divorciada e deixou seus fi lhos 
Edmar, Alessandra. Foi sepultada no dia 
21/07/2021 às 15:00, saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

MANOEL GONÇALVES, natural de 
Bananal/SP, faleceu aos 87 anos de idade. 
Era viúvo e deixou seus fi lhos Faisy, Genir, 
Gene, Grassi, Raniele. Foi sepultado no dia 
20/07/2021 às 13:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

FLAGRANTES

Polícia registra dois casos de furtos de fio em casa e escola

Na última quarta-feira (21) 
a Central de Flagrantes regis-
trou duas ocorrências de furto 
de fios e cabos em Rio Preto.

O primeiro caso ocorreu 
às 9h20 no bairro Solo Sa-

grado na casa de um homem 
de 34 anos. De acordo com 
as informações do boletim de 
ocorrência a vítima teria saído 
para trabalhar, porém retornou 
a sua residência ao notar que 
tinha esquecido a carteira. Nes-

te momento o homem escutou 
barulhos estranhos e ao acionar 
o interruptor notou que sua luz 
não acendia.

Assim ele saiu da casa e 
observou que no telhado do 
imóvel estava um homem de 
37 anos, momento em que 
ele gritou e o criminoso tentou 
fugir correndo pelos telhados 
vizinhos, deixando o alicate e os 
fios em cima da casa. O acusa-
do acabou detido por populares 
até a chegada da Polícia Militar.

O acusado foi levado para 
a Central de Flagrantes, onde 
confessou o crime e foi preso. 
O caso registrado como furto 
qualificado e encaminhado ao 
6º Distrito Policial.

Já às 15h outra equipe da 
PM foi acionada para atender 

uma ocorrência de furto em um 
estabelecimento de ensino no 
bairro Vila Maceno, sendo que 
ao chegar ao endereço os po-
liciais encontraram o suspeito 
de 26 anos sentado na calçada 
sendo vigiado pelo funcionário 
do estabelecimento.

Os policiais foram informa-
dos de que o funcionário teria 
comparecido ao endereço para 
trancar a instituição, momento 
em que notou que o portão dos 
fundos estava com o cadeado 
aberto e que havia uma bicicle-
ta e roupas dentro da escola. 
Assim enquanto o funcionário 
acionava a polícia acabou no-
tando um homem correndo e 
por isso o seguiu e o deteve.

Ele ainda acrescentou que 
encontrou dois rolos de fios, um 
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de telefone e outro de TV, e que 
a fiação elétrica estava solta, 
mas não foi retirada.

Para os policiais o suspeito 
informou que pela manhã notou 
que o portão da escola estava 
aberto e resolveu ficar pelo local 
no intuito de dormir, sendo que 
mais tarde ao ouvir barulhos de 
pessoas ele fugiu por medo. O 
homem alega que não furtou 
ou tentou furtar nada, porém 
em pesquisa, os policiais cons-
tataram que o suspeito possui 
dois registros de furto de fiação.

Na Central de Flagrantes 
o suspeito foi liberado para 
posteriormente ser investigado 
pelo 1º Distrito Policial que re-
cebeu o boletim de ocorrência 
de  furto. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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71 ANOS EM CASA INSANO

Idoso cai em golpe do 
falso funcionário de banco

Um idoso de 71 anos pro-
curou a Central de Flagrantes 
na manhã da  última quarta-
-feira (21) para informar ter 
sido vítima de um golpe às 
17h30 da terça-feira (20).

Aa vítima informou que 
recebeu uma ligação em 
seu telefone fixo de pessoa 
que se identificou como um 
funcionário de um banco, in-
formando que seu cartão teria 
sido usado para realizar uma 
compra em Campinas no valor 
de R$3.358, sendo que ao 
negar ter feito ou autorizado 
a compra a pessoa disse que 
seria necessário cancelar o 
cartão.

Pelo fato de que o falso 
funcionário orientou o idoso 
a ligar para o 0800 do banco 
a vítima acabou confiando e 
seguiu as orientações do gol-
pista, que momentos depois 
informou que um segundo 

funcionário compareceria a re-
sidência da vítima para retirar 
os dois cartões do banco que 
ele representava. O segundo 
golpista apareceu na casa do 
idoso às 19h.

Passado certo tempo o 
senhor começou a receber 
mensagens em seu celular 
referentes a compras que 
estavam sendo realizadas, o 
que o fez desconfiar que a 
ação era um golpe.

De acordo com o boletim 
de ocorrência a vítima já blo-
queou sua conta, porém não 
soube informar qual o valor 
preciso das compras feitas 
e os locais, por isso ele se 
comprometeu a apresentar no 
3º Distrito Policial os extratos 
que comprovam o golpe.

O caso foi registrado como 
estelionato e a vítima foi orien-
tada sobre suas possibilidades 
penais. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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PM prende dupla com 
revólver municiado

A Polícia Militar prendeu na 
última quarta-feira (21) às 15h 
um rapaz de 21 anos e um ho-
mem de 30 anos que estavam 
escondendo um revólver calibre 
38.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais receberam uma 
denúncia anônima informando 
de que o acusado mais jovem 
tinha em sua residência, no 
bairro Santa Ana, uma arma de 
inox. No endereço em contato 
com o rapaz a polícia confirmou 
a existência da arma. Segundo 
ele, o revólver foi comprado por 
R$3.400.

Ele acrescentou que a arma 
foi deixada com o segundo 

envolvido que reside no bairro 
João Paulo II.  O homem de 30 
anos disse aos policiais que teria 
escondido a arma na residência 
de sua mãe. O revólver calibre 
38 com cinco munições estava 
embaixo de uma lona na gara-
gem do imóvel.

Os dois envolvidos foram le-
vados para a Central de Flagran-
tes e presos e permaneceram à 
disposição da Justiça. A arma 
foi encaminhada ao Instituto de 
Criminalística para a realização 
do exame de eficácia de dispa-
ros recentes.

O caso foi registrado como 
posse ou porte ilegal de arma de 
fogo e depois foi encaminhado 
para a Delegacia Seccional. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Homem é preso após bater 
e jogar thinner na esposa

Homem de 45 anos foi 
preso na madrugada desta 
quinta-feira (22) após ter 
agredido, ameaçado e jo-
gado thinner em sua esposa 
de 45 anos no final da tarde 
da última quarta-feira (21).

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, uma viatura da 
Polícia Militar foi aciona-
da no inicio da noite para 
atender uma denúncia de 
violência doméstica em 
uma residência no bairro 
Vila Toninho, porém alguns 
metros antes de chegar ao 
endereço o policial foi abor-
dado pela mãe do agressor, 
que informou que sua nora 
foi agredida com puxões de 
cabelo e chutes. A mulher 
disse ainda que seu filho 
ainda correu atrás da espo-
sa com um facão na mão a 
ameaçando e atirou thinner 

na vítima.
A vítima confirmou as 

agressões. Já o acusado 
negou. Os três envolvidos 
foram levados para a Central 
de Flagrantes. Segundo a 
vítima esta não foi a primei-
ra vez que seu marido lhe 
agrediu e apresentou outro 
registro de violência feito 
no dia 9 de abril deste ano. 
Desta vez, afirmou querer 
representar criminalmente 
contra o homem.

Em pesquisa foi consta-
tado que o agressor já pos-
sui antecedentes criminais 
e uma medida protetiva 
registrada por outra mulher. 
Ele foi preso em flagrante e 
o caso foi registrado como 
ameaça, violência domés-
tica e vias de fatos, em se-
guida foi encaminhado para 
a Delegacia Seccional. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

TRIO 
Flagrante de tráfico apreende 137 

pinos de cocaína e R$ 2 mil em dinheiro

No final da tarde da úl-
tima quarta-feira (21) po-
liciais militares da BAEP 
flagraram dois homens e 
um adolescente comercia-
lizando porções de cocaína 
no bairro Solo Sagrado por 
volta das 17h50.

Segundo as informações 
fornecidas, os policiais es-
tavam em patrulhamento 
quando na Rua Pedro Be-
nichio avistaram os três 
envolvidos em frente a uma 
residência, que tentaram 
fugir.

Em revista pessoal com o 
rapaz de 20 anos foram en-
contrados no interior de sua 
cueca 69 pinos de cocaína, 
R$220 e um celular. Já com 
o jovem de 18 anos foram 
apreendidos mais 18 pinos 
do mesmo entorpecente, 
R$190 e um celular que 
também estavam no interior 
da cueca.

Com o adolescente de 
17 anos os policiais encon-
traram apenas um celular e 
R$350, porém ele confes-
sou que na casa havia mais 
drogas e dinheiro.

Assim os policiais se diri-

giram até a residência onde 
com permissão da tia do 
adolescente eles encontra-
ram em uma das gavetas de 
uma cômoda mais 50 pinos 
de cocaína, R$1.279 e duas 
folhas de caderno com con-
tabilidade do tráfico.

O adolescente foi libera-
do e os outros dois foram 
presos em flagrante e en-
caminhados para a carcera-
gem da DEIC. Ao todo foram 
apreendidos 137 pinos de 
cocaína e R$2.039. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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POSICIONAMENTO SOGESP 
VACINAÇÃO CONTRA 

COVID-19 PARA GESTANTES E 
PUÉRPERAS QUE TOMARAM 

A PRIMEIRA DOSE DE VACINA 
ASTRAZENECA/OXFORD 

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Considerando que:
1.Na nota técnica Nº 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/

MS, de 19 de maio de 2021 há recomendação para a 
suspensão da utilização de vacinas com vetor viral para 
gestantes; e também para que mulheres que tenham rece-
bido a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 
e que estejam grávidas só recebam a segunda dose após 
o puerpério (definido como 45 dias após o nascimento).

2. Na nota técnica Nº 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/
MS e na nota técnica Nº 2/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/
MS, há recomendações para a vacinação de gestantes 
e puérperas com e sem comorbidades utilizando-se das 
vacinas COVID-19 Butantan/Sinovac (Coronavac®) ou 
Pfizer Biontech: (Cominarty). 

3. Na análise dos dados públicos do SIVEP GRIPE, 
houve aumento importante da mortalidade materna por 
Covid-19 no Brasil, sendo notificados até o dia 14 de Julho 
de 2021, 462 casos em 2020 e 1204 casos em 2021, o 
que representa 10 mortes maternas por semana em 2020 
e 44 mortes maternas por semana em 2021.

4. Na comparação entre os anos 2020 e 2021, a 
mortalidade materna semanal aumentou em 334% e a 
mortalidade da população geral aumentou em 110%, 
confirmando os achados do CDC de que gestantes cons-
tituem grupo de maior risco de intubação orotraqueal, de 
internação em Unidades de Terapia Intensiva e de óbito.

5. Na análise dos dados públicos do SIVEP GRIPE, 
relativos ao Estado de São Paulo, observa-se notificação 
de 80 mortes maternas por COVID-19 em 2020 e 236 
mortes em 2021, ou seja, 1,7 óbitos por semana em 
2020 e 8,7 óbitos por semana em 2021.

6. Há no Brasil aproximadamente 15.000 mulheres que 
tomaram a primeira dose da Oxford/AstraZeneca durante 
a gestação ou se tornaram gestantes após o recebimento 
da primeira dose.

7. Considerando ainda que não há evidência de que 
seja seguro e eficaz aguardar intervalo de tempo que pode 
ser de até 10 meses para recebimento da segunda dose 
da vacina Oxford/ AstraZeneca.

8. Há no Estado de São Paulo a circulação da variante 
Delta e que uma dose da vacina Oxford/AstraZeneca não 
confere boa imunidade contra esta variante.

9. Há estudo na literatura demonstrando que a utiliza-
ção da vacina Oxford/AstraZeneca seguida da Vacina da 
Pfizer, administrada em 8 a 12 semanas após a dose de 
Oxford/AstraZeneca, resultou em boa imunogenicidade e 
poucos efeitos colaterais.

A SOGESP, diante do expressivo aumento da mortali-
dade materna no Brasil e no Estado de São Paulo e dos 
dados e estudos disponíveis atualmente, recomenda que:

1.Seja disponibilizada para todas as mulheres que 
estejam gestantes ou puérperas no Estado de São Paulo, 
e que receberam a primeira dose da vacina contra CO-
VID-19 Oxford/AstraZeneca, a possibilidade de completar 
seu esquema vacinal com a Pfizer Biontech (Cominarty®) 
ou, na indisponibilidade desta, com a vacina Butantan/
Sinovac (Coronavac®), a ser administrada em intervalo 
de no mínimo 8 semanas após a primeira dose.

2.Não seja exigido relatório ou prescrição médica ou 
ainda qualquer outro documento além daqueles que com-
provam a gestação ou o puerpério, assim como ocorre na 
vacinação contra gripe e outras; 

3.Todos os médicos divulguem a campanha de vacina-
ção do Estado de São Paulo para as gestantes e puérperas.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gi-
necologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução 
Humana

Divulgação

RIO PRETO

O lançamento da 36ª edi-
ção da Conjuntura Econômica 
de São José do Rio Preto, re-
alizado na segunda-feira (19), 
também trouxe dados referen-
tes ao setor de saúde do muni-
cípio. Um dos que se destacam 
é o aumento na mortalidade 
por câncer de mama e de útero 
nas mulheres em 2020.

Segundo os dados da Se-
cretaria de Saúde, a taxa de 
mortalidade por câncer de 
mama na cidade era de 19,46 
a cada 100 mil habitantes em 
2019. No ano passado, o índi-
ce subiu para 23,64. O câncer 
de colo de útero também teve 
crescimento no coeficiente de 
mortalidade, registrando 0,42 
em 2019 e aumentando para 
2,07 em 2020.

Em meio ao aumento da 
taxa de mortalidade, houve a 
diminuição da realização dos 
exames preventivos no perí-
odo, que ajudam a constatar 
a existência desses tipos de 
câncer. A Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia 
e Obstetrícia (Febrasgo) infor-
mou que observou a redução 
de 23,4% na realização de 
mamografias e biópsias de colo 
uterino.

A médica ginecologista Clí-
cia Quadros, que atua em Rio 
Preto, afirmou que as consultas 
ginecológicas de rotina de sua 
clínica diminuíram em 25% 

Mortalidade por câncer de mama e colo 
de útero aumenta com a pandemia

desde o início da pandemia. 
“Antes da disseminação da 
Covid-19, as consultas se man-
tinham no patamar de procura e 
até aumentavam. Por isso, vejo 
que é o medo do contágio que 
afastou muitas mulheres das 
suas consultas ginecológicas de 
rotina”, afirmou.

Ela também citou que a 
pandemia afetou a qualidade 
de vida das mulheres, com im-
pactos psicológicos e sociais. 
“Também vale ressaltar a influ-
ência que pode ter vindo da al-
teração nos hábitos alimentares 
durante o período de isolamento 
social e a redução da prática de 
exercícios físicos”, comentou a 
médica.

Clícia ainda cita que os 
exames preventivos ajudam a 
diagnosticar a doença ainda no 
estágio inicial, o que aumenta 
as chances de cura. “Os exames 
preventivos devem ser feitos 
anualmente. Vale ressaltar que 
a mulher deve ir à consulta, 
fazer os exames e retornar ao 
consultório para que seu médi-
co possa avaliar os resultados 
e, caso necessário, iniciar o 
tratamento correto. Somente 
assim é possível evitar maiores 
problemas”, afirmou.

Além do câncer de colo de 
útero, detectado pelo Papanico-
lau, e do câncer de mama, des-
coberto por mamografia, outras 
doenças podem ser descobertas 
com exames preventivos.

“A osteoporose é uma doen-

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Mortalidade por câncer de mama e útero aumenta; dados 
estão na publicação Conjuntura Econômica, lançado
 segunda-feira

Divulgação

ça que atinge mais as mulheres 
do que os homens e para detec-
tar essa doença, é necessário 
que o exame de densitometria 
óssea seja realizado. Doenças 
como mioma uterino, endo-
metriose e cistos podem ser 
descobertas por uma ultrasso-
nografia pélvica e transvaginal, 
que avalia os órgãos do sistema 

reprodutor feminino”, comen-
tou a médica. Já os exames 
laboratoriais ajudam a detectar 
possíveis problemas hormonais, 
açúcar no sangue e colesterol 
alto, por exemplo. Desta forma 
é possível reduzir os índices de 
problemas cardíacos, diabetes 
e problemas de pressão alta”, 
complementou a médica.

COVID HOJE

A secretaria de Saúde de 
Olímpia informou que abrirá 
nesta sexta-feira (23)  a va-
cinação contra a Covid-19 
para pessoas com 32 anos. 
Desta forma, todos os mora-
dores com a referida idade ou 
mais, que ainda não tomaram 
a 1ª dose, devem procurar, 
exclusivamente, o Recinto do 
Folclore, das 8h às 16h.

Para ser vacinado é ne-
cessário apresentar os docu-
mentos pessoais (RG, CPF, 
Cartão Cidadão Olimpiense ou 
comprovante de residência) e, 
se possível, a ficha cadastral 
preenchida pelo morador 
(http://bit.ly/CadastroeAtes-
tadoVacina) para agilizar o 
processo de imunização.

Nesta sexta, continua tam-
bém a aplicação da 2ª dose, 
somente no Salão da Fenos-
sa, tanto para os cidadãos 
com 63 anos ou mais, que 
tomaram a D1 de AstraZe-
neca, como também para as 
pessoas de 47 a 49 anos, que 
receberam a D1 da Corona-
vac, mediante apresentação 
de documento com foto e 
do cartão de vacinação da 
primeira dose.

A Saúde reforça que todas 
as informações a respeito do 
cronograma das próximas fai-
xas etárias de 1ª e 2ª doses 
serão devidamente comuni-
cadas nos canais oficiais da 
Prefeitura.

Olímpia começa 
vacinar pessoas 

com 32 anos

Da REDAÇÃO

Estado bate novo recorde de 
aplicação de vacinas em um dia

O Governo de São Paulo 
confirmou uma nova aplicação 
recorde de vacinas contra a 
Covid-19 no estado em um úni-
co dia. Na última quarta-feira 
(21), o Vacinômetro registrou 
619.249 doses aplicadas nos 
645 municípios paulistas, o 
equivalente a 36,21% da va-
cinação total de todo o país 
nesta data. A meta é proteger 
toda a população adulta com 
ao menos uma dose até 20 
de agosto.

Após duas reestruturações 
do cronograma do PEI (Plano 
Estadual de Imunização) desde 
o mês passado, a campanha 
de vacinação prossegue em rit-
mo acelerado, com sucessivos 
registros diários superiores a 

300 mil doses desde a segun-
da quinzena de junho – nos 
últimos sete dias, a vacinação 
em São Paulo ultrapassou 500 
mil doses diárias em quatro 
ocasiões.

Na última quarta, os da-
dos do Vacinômetro mostram 
380.392 aplicações de primeira 
dose e outras 230.793 de se-
gunda dose das vacinas do Bu-
tantan, Fiocruz e Pfizer, além de 
8.064 imunizações com dose 
única do imunizante da Janssen. 
Este é o segundo dia consecu-
tivo de recorde na aplicação de 
vacinas contra o coronavírus no 
estado de São Paulo.

O recorde anterior havia 
sido obtido no último sábado 
(16), com 563.341 aplicações 
– foram 338.987 aplicações 
de primeira dose, 192.218 de 

segunda dose e 32.136 de dose 
única naquele dia. A terceira 
maior marca até agora foi a 
da última segunda (19), com 
521.593 vacinações – 383.621 
em primeira dose, 125.703 em 
segunda e 12.269 em aplicação 
única.

Até as 15h59 desta quinta 
(22), o Vacinômetro registrava 
um total de 33.502.180 vaci-
nações contra o coronavírus em 
todo o estado desde o início da 
campanha contra a COVID-19, 
no dia 17 de janeiro.

São 24.529.105 aplicações 
de primeira dose, além de outras 
7.930.412 pessoas com ciclo 
completo de duas vacinações 
e 1.042.663 protegidas com 
dose única. O esquema vacinal 
completo já imunizou 17,70% 
da população geral de SP.

Da REDAÇÃO

EXEMPLO
Jovem cadeirante conclui faculdade e já 
atende pacientes como fisioterapeuta

A jovem Lorena Loreti, de 
24 anos, tornou sua paixão 
pela fisioterapia um motivo para 
impulsioná-la no mercado de 
trabalho. Ela teve mielite trans-
versa na infância, o que fez com 
que  perdesse o movimento das 
pernas aos 13 anos. 

Por conta disso, Lorena 
precisou fazer fisioterapia e foi 
isso que a ajudou a recuperar 
lentamente alguns movimentos, 
como ficar em pé e dar alguns 
passos com ajuda de andador. 

“Ser fisioterapeuta foi um 
sonho que Deus colocou em 
meu coração, sempre tive muita 
vontade de ajudar as pessoas 
de alguma forma, e eu sabia 
que iria cursar algo que me 
possibilitasse isso, escolhi a 
faculdade de fisioterapia por-
que eu também sou paciente 
de fisioterapeuta e sei o que é 
precisar de um atendimento”, 
relata a jovem.

Lorena se formou no final de 
2020 e dentro de 6 meses já 
conseguiu se encontrar no mer-
cado de trabalho. Ela enfrentou 
os medos de não conseguir um 
emprego dentro da sua área 
e também de imaginar como 
as pessoas iriam reagir a sua 
deficiência. 

“Sempre fiquei imaginando 
como as pessoas iriam encarar 
isso, de ver uma usuária de ca-

deira de rodas pedindo emprego 
como fisioterapeuta, mas sem-
pre soube que Deus tinha um 
propósito lindo para minha vida, 
que era ajudar o próximo, então 
mesmo com medo, eu sabia 
que ele iria me capacitar e me 
capacitou, me abriu as portas e 
hoje estou trabalhando”, disse.

Apesar disso, Lorena correu 
atrás do seu sonho e mostrou 
que é capaz. “Queria mostrar 

para as pessoas que nada é 
impossível, que elas podem, 
que são capazes, e que a vida é 
muito mais que uma limitação, 
pois não há limites para quem 
tem um sonho, um objetivo a 
ser alcançado e que com fé 
em Deus e em nós mesmos 
podemos qualquer coisa, é só 
acreditar”, estimula a jovem. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE) 

Da REDAÇÃO Divulgação

“Ser fisiote-
rapeuta foi 
um sonho que 
Deus colocou 
em meu co-
ração”, diz a 
jovem Lorena 
Loreti, de 24 
anos

Olímpia começa vacinar 
pessoas com 32 anos
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SOCIAL Jornal

BATIZADO NO CAMPO  

O casal de arquitetos Bráulio Arroyo Vitagliano Ferraz e Laura 
Silveira Ferraz, escolheu a Fazenda Santa Célia de sua família, no 
entorno de Rio Preto, para o batizado, dia 17 de julho, de sua filha 
caçula, Helena, que veio fazer companhia para a irmãzinha Stella. 
Após a cerimônia celebrada pelo padre Jarbas Brandini, pároco da 
Redentora, na capela da fazenda restaurada por Bráulio e Laura, 
foi servido um caprichado almoço aos convidados, cujo rol era 
composto apenas por familiares plus intimes. O local, um refúgio 
de alma, se notabiliza pela vista exuberante, capaz de expressar 
a origem rural de uma hacienda espanhola. 

DIA DOS PAIS III
Neste ano, a intenção de compras on-line é de 31,3%, contra 23% 
em 2020, mas o ticket médio permanece o mesmo - R$403,80. 
Entre os que vão celebrar, 51% farão as compras com antecedência, 
com maior ênfase em itens de vestuário (33%) e perfumaria (20%). 
O sudeste continua tendo o maior peso no faturamento com 58% 
das vendas. E os restaurntes deverão bombar no domingo, dia 8 
de agosto. Com os necessários protocolos sanitários, claro!

ANIVERSÁRIOS 
Esses, os aniversariantes 
da semana: 23, sexta-feira: 
Dia do Guarda Rodoviário, 
Maura Vetorasso Attab, Rosy 
Verdi, Fabiana Funes, Jorge 
Nassif Ambar, Igor Bassitt Silva, 
Nicholas Cage, Daniel Ramin, 
Oscar Victor Rollemberg Hansen, 
Eliana Nimer. 24, sábado: Dia 
do Escritor, Arthur Bresser, Maria 
do Carmo Finimundi, Francisco 
Made i ra ,  Jen i f fe r  Lopez , 
Osmar Santos, Leni Raquel 
Nascimento, Cezar Olimpio 
Golin. 25, domingo:  Dia  de  
São Cristóvão, Dia do Motorista, 
Eliana Oger Carminatti, Agnelo 
de Oliveira Júnior, Murilo de 
Moraes Seixas, Ney Latorraca, 
Reinaldo Lourenço, Ricardo 
Zamnarian. 26, segunda-feira: 
Dia da Vovó, José Leandro 
Rodrigues, Oscar Ribeiro Filho, 
Patricia Ribeiro, Caetano Veloso, 
Gui lhermina Guinle, Mick 
Jagger. 27, terça-feira: Dia do 
Motociclista,Carol Gattaz, Ceres 
Martins Tajara da Silva, Gabriela 
Finimundi, Júnia Arantes, Mario 
Jabur Neto, Colunista Amir 
Calil, de Ribeirão Preto; Luciana 
Crepaldi, Gustavo Crepaldi. 
28, quarta-feira:  Aluiz io 
Rossi, Daniela Mercury, Fuad 
Miguel Pachá Júnior, Guermann 
Carmona dos Santos, Guilherme 
Arantes, Neusa D’Alessandro, 
Milton Luiz Homsi, Roberto de 
Mello Lemos, Sasha Meneghel 
Szafir, Nage Jorge Racy, Renata 
Terrugi, Nabuco Perassolo. 29, 
quinta-feira: 1846-nasceu no 
Rio de Janeiro a Princesa Isabel, 
Antônio Francisco Conte, Marco 
Antônio Raduan, Pedro César 
Curti Filho, Sofia Sáfadi Alves, 
Wilson Zangirolami, Edinho Baffi, 
Flávia Lania, Chef Silmara Justi, 
Maria Yolanda Lins Dausgsburg, 
Arnaldo Vieira, Ricardo Boni.

FORRÓ ELETRÔNICO I 

Vocês podem anotar: Quando 
o mundo começar a voltar ao 
normal e os rodeios tirarem o pé 
do freio e retornarem às arenas, 
um dos hits que começarão a 
espocar nos palcos é o Forró 
Eletrônico, que muitos de nós 
aqui no Sudeste, mal sabemos o 
que possa ser. Com a aceitação 
nacional da pisadinha durante a 
pandemia, artistas nordestinos 
como DJ Ivis, Zé Vaqueiro e 
Tarcísio do Acordeón, ajudam 
o forró eletrônico a dominar o 
streaming e desregionalizá-lo, 
com uma aproximação do funk.

FORRÓ ELETRÔNICO III 

O mais cético pode apontar 
que é algo isolado, empurrado 
pelo mês que se comemora 
as festas de São João. Mas é 

O NOVO FAUSTÃO

Faustão deve estrear na Band em janeiro de 2022. Será sua volta 
à emissora na qual ele trabalhou entre 1986 e 1989 à frente 
do programa “Perdidos na Noite”. O programa de Fasuto Silva, 
segundo se comenta nos meios televisivos, deverá ir ao ar aos 
domingos, a partir das 20 horas. 

BABY  

Ika (Isaias) e Sônia Piva Amaro 
ganharam terça-feira, dia 20 
de julho, seu quinto netinho, 
mas ainda não o conheceram. 
O garoto, que recebeu o nome 
de Lorenzo, veio ao mundo em 
Barcelona onde os pais Renato 
Piva Amaro é economista da 
empresa alemã SAP e a mãe 
é Gabriela Machado Amaro. 
Lorenzo é o primogênito de 
Renato e Gabriela. São avós 
maternos, Ronei e Isabela 
Machado, residentes em Jundiaí.

NATURE GIRL

Bárbara Moreira foi fazer uma 
imersão na natureza. Está no 
Jalapão, no Tocantins, curtindo 
férias. Passou antes em Palmas, 
na fazenda de seu pai, Anisinho 
Moreira, depois, foi para a 
Chapada dos Viadeiros. Está se 
esbaldando com a exuberância 
desses lugares.

OLIMPÍADAS III   
A equipe japonesa teve que 
lutar entre promover a sua 
estética e combinar os medos 
e preocupações associados 
aos Jogos Olímpicos, com as 
infecções e a doença. Sem 
fumaças e espelhos, a cerimônia 
será sobre as coisas que estão 
realmente acontecendo hoje 
em dia.

NOME

A saudosa D. Eurides Locatelli 
Garcia, abnegada voluntária do 
Centro Espírita Rancho de Luz 
em nossa cidade, emprestará 
seu nome para uma escola 
municipal. Seu filho, o vice-
governador Rodrigo Garcia 
vem a Rio Preto amanhã, para 
participar da solenidade de 
inauguração às 9 horas, no 
bairro Solidariedade.

São José do Rio Preto, sexta-feira
23 de julho de 2021

FORRÓ ELETRÔNICO II 

Na verdade, esse forró eletrônico 
é um “modão” sertanejo” com 
pegada de baterias sintéticas.O 
mais recente ranking das 
músicas mais tocadas do Spotify 
no Brasil,divulgado na última 
quinta-feira,trouxe um marco:no 
top 50,22 músicas eram de forró 
eletrônico-quase 50%. É a maior 
presença do gênero até hoje no 
streaming.

ANIVERSÁRIO

Pessoa queridíssima pelo seu 
grande número de amigos e ao 
longo da vida, contabiliza bons 
frutos, Luiz Antonio Pretti Jr 
prepara-se para comemorar seu 
aniversário que transcorre dia 3 
de setembro. Vai reunir amigos 
no dia seguinte, um sábado, no 
haras de Romualdo Negrelli, para 
um almoço com uma envolvente 
atmosfera oferecida pela sua 
simpatia e generosidade. 

UMA ESCOLA DE 
PRIMEIRO MUNDO

Será inaugurada com cocktail, no final da tarde de hoje, a escola 
FGpós, um primoroso trabalho da lavra do Dr. Fabio Guerra que 
enfatiza a Odontologia de ponta em todas as suas especialidades, 
principalmente a implantodontia. Com vasta experiência em 
Odontologia, Dr Fabio Guerra é formado há 36 anos pela 
Faculdade de Presidente Prudente. Especialista em cirurgia buco 
Maxilo facial, mestre em implantodontia e doutorando na mesma 
especialidade, é professor há mais de 20 anos, formando uma 
média de 40 alunos ano, notabilizando-se além das fronteiras 
de nossa cidade. Dr. Fábio vê agora, frutificar uma escola 
sua, honrando a memória dos próceres da Odontologia e de 
seus professores. Depois de dar aula por mais de 25 anos em 
associações, agora constrói a escola FGpós, para poder continuar 
formando alunos especialistas, pós graduação e também cursos 
de atualizações e imersões para reciclar nossos profissionais em 
todas as áreas da Odontologia, tendo como foco principal atender 
a população mais necessitada, enfatizando uma odontologia de 
ponta,respeito, uma excelente qualidade e acessível a todos.As 
instalações são de primeiro mundo, com um capricho exemplar e 
uma atenção especial em cada mínimo detalhe. A FGpós situada 
na rua Bernardino de Campos 4365 espera alunos e pacientes 
de portas e braços abertos. Vale a pena conhecer porque com 
essa escola, a cidade contabilizará bons frutos. 

A-6

DIA DOS PAIS I 

Estamos vivendo em tempos difíceis. Não sabemos se um ente 
querido de nossa família, se um amigo, vai nos deixar amanhã, 
vítima do Covid -19, essa doença traiçoeira. Por isso, muitos 
entendem que seja hora de aproveitar para festejar, celebrar a 
vida, de dar prazer aos nossos familiares e nos organizarmos 
para comemorar, para homenagear. E nos reunirmos para uma 
celebração gastronômica, em casa ou nos restaurantes de nossa 
preferência em torno do chefe da família.

NEGÓCIOS NA SAÚDE

O empreendedorismo está no sangue da família Togni. Além 
de médico radiologista pela Unifesp (Universidade Federal de 
São Paulo), Paulo Togni Filho é um dos sócios do setor de 
ultrassom da Togni Medicina Nuclear e Ultrassonografia, de 
um Centro de Diagnóstico em José Bonifácio, e outro em São 
Paulo, na avenida Presidente Juscelino Kubitschek.  Terceira 
geração de médicos, com formação pela USP e mestrado pela 
Unifesp, o jovem ainda é docente responsável pela disciplina de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina 
de Catanduva e dos Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.

DIA DOS PAIS II

Mesmo sofrendo os efeitos da pandemia, o mercado mostra sinais 
de resistência e as famílias brasileiras querem comemorar a data, 
ainda que de forma diferente. Isso é o que apontam os dados 
do estudo “O Dia dos Pais cresce como data comemorativa”, 
desenvolvido pela Globo disponível na Plataforma Gente.

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

JINGLE BELLS

José Oscar Cícero programa 
o Natal e Ano Novo em New 
Orleans. Seu filho Vinícius, que 
embarca na próxima semana 
para estudar na Universidade 
do Colorado, vai encontrá-lo em 
Miami e de lá, viajam para New 
Orleans, no estado de Louisiana, 
onde vão se deliciar com jazz, 
comida cajun e as delícias da 
Bourbon Street. 

CONGRESSO

A Regional  de Rio Preto 
da Associação Paulista de 
Medicina, realiza de 16 a 23 
de agosto, 23ª. edição do 
Congresso Médico do Oeste 
Paulista. Tendo este ano em 
seu enfoque, a Nefrologia, a 
Cardiologia e a Endocrinologia, 
por causa da pandemia, essa 
edição será totalmente online.

MANDARAM BEM

Woo hoo! Aleluia, senhores 
vereadores. Parabéns pela 
aprovação por unanimidade 
do projeto da bancada dos 
Republicanos- Karina Caroline 
e Robson Ricci, que agora 
considera como inf ração 
sanitária gravíssima a presença 
de frequentadores em festas 
clandestinas, não autorizadas 
por conta da pandemia do Covid 
-19. A multa é de R$ 6,2 mil 
para cada pessoa que estiver 
participando da festa.A mesma 
multa para os organizadores. 

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

OLIMPÍADAS I 
Muita gente chegará mais tarde 
no trabalho, no dia de hoje, 
principalmente a representativa 
colônia japonesa de nossa 
cidade e as pessoas ligadas 
ao esporte. A cerimônia de 
abertura dos Jogos Olímpicos 
será realizada hoje às 8 horas 
da manhã (horário de Brasília) 
no Estádio Olímpico de Tóquio. 
O evento terá transmissão da 
Globo na TV aberta, além de 
SporTV e BandSports nos canais 
fechados.

OLIMPÍADAS II 
Apesar de que as cerimônias 
de abertura das Olimpíadas 
estejam associadas a grandes 
coreografias, imensos adereços 
e a abundância de dançarinos, 
atores e luzes associados, a 
abertura dos Jogos de Tóquio 
será reduzida e “sóbr ia”, 
mas com uma bela estética 
japonesa. Em vez de 10 mil 
atletas marchando em um 
estádio lotado, como sempre, o 
desfile das equipes será menor, 
em um estádio Olímpico de 
Tóquio praticamente vazio, 
exceto por algumas centenas de 
autoridades, e com rígidas regras 
de distanciamento sanitário.

o contrário: cada vez menos 
esse subgênero depende 
dos eventos tradicionais da 
cultura nordestina. Em todas as 
semanas de 2021, até agora, o 
forró eletrônico emplacou pelo 
menos 15 músicas entre as 
mais tocadas, uma reinvenção 
ainda mais eletrônica do forró, 
tocada originalmente nas festas 
de piseiro e marcada por solos 
grudentos e baterias sintéticas, 
ambos tocados pelo teclado, 
tão protagonista quanto os 
cantores. O cantor potiguar 
Xand Avião, tem hoje com 6,5 
milhões de ouvintes mensais 
no Spotify.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa e licitação Nº 94/21
Contratada: LNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-
COS LTDA
Objeto: Aquisição de 40.000 unidades de tubo cônico tipo 
Falcon para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS”. Fund. ART. 24, IV, da LF 8666/93. SMS.
COMUNICADO
Interessada: FERTELA IND. E COM. DE TELAS E FERRA-
GENS EIRELI – CNPJ: 17.405.757/0001-68
Assunto: pedido de reequilíbrio econômico fi nanceiro-Pregão 
Eletr.Nº366/2020–PROC.13136/2020– ATA/0990/20.  Após 
análise, decido pelo indeferimento do pedido de reequilíbrio 
econômico fi nanceiro, do item pertencente a ata citada, plei-
teado pela referida empresa – SMEL – Fábio Ferreira Dias 
Marcondes
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
EMPENHO 12829/21
CONTRATADA: DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS 
HOSPIT EIRELI ME
EMPENHO 12893/21
CONTRATADA: ABSOLUTA SAUDE MP EXP E COM PROD 
P/SAUDE EIRELI
EMPENHO 12895/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS 
LTDA
EMPENHO 10173/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entre-
ga total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA
EMPENHO 11772/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a en-
trega parcial do empenho supramencionado, DECIDO: MITI-
GAR a penalidade anteriormente aplicada de multa de 30% 
para 20% do valor referente às obrigações contratuais não 
cumpridos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e por 
se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão 
contratual e penalidades administrativas. Com fundamento 
no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 
6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, 
multa de R$ 2.857,00 reais. A inércia e o não cumprimento 
do contrato poderão implicar no agravo da penalização. 
SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
COMPRA DIRETA ELETRÔNICA N.º 146/2021
CONTRATADA: CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA ME
Considerando os fatos narrados no Procedimento Adminis-
trativo indicando o descumprimento contratual, por parte da 
contratada, sem justo motivo; Considerando que foi garanti-
do a contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
conforme registros constantes do processo e a empresa 
quedou-se inerte. Considerando os princípios da legalidade 
e da moralidade administrativa; DECIDO,
1- Rescindir de forma unilateral, com fulcro nos arts. 78, 
I e 79, I ambos da Lei Federal 8666/93, empenho n.º 

10.698/2021, fi rmado com a empresa Caperpass Indústria e 
Comércio de Artigos Plásticos LTDA ME; 2-Aplicar a em-
presa Caperpass Indústria e Comércio de Artigos Plásticos 
LTDA ME, a penalidade de multa no valor de R$ 1.875,00 
(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais), equivalente a 
30%, do valor das obrigações não cumpridas (no total de 
R$ 6.250,00); 3-Determinar que o valor da multa aplicada 
seja descontado, caso existam, de valores devidos por esta 
Administração à empresa Caperpass Indústria e Comércio 
de Artigos Plásticos LTDA ME, conforme determina o § 3º do 
art. 86 da Lei Federal n.º 8666/93; 4-   Suspender o direito da 
empresa Caperpass Indústria e Comércio de Artigos Plásti-
cos LTDA ME, em licitar e contratar com esta Administração, 
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do Art. 7º da Lei Fe-
deral n.º 10.520/2002. Publique-se. Às formalidades legais, 
ADILSON VEDRONI - Secretário M. Administração.

EXTRATO 
10º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 258/18 – Contrato PRE/0095/18
Contratada: G F da Silva Comercio e Prestação de Serviços 
de Limpeza
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 4,59636025% do valor inicial do con-
trato supramencionado. SMEL – Fabio F. D. Marcondes
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por limite – Contrato DPL/0043/20
Contratada: Elevadores Atlas Schindler S/A
Nos termos do art. 57, II , da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMC – Valdeci P. Ganga
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por limite – Contrato DPL/0042/20
Contratada: Elevadores Atlas Schindler S/A
Nos termos do art. 57, II , da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMS 
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 90/21 – Contrato: DIL/0037/21
Contratada: Bin e Amorim Empreendimentos Imobiliários 
Ltda
Objeto: Locação de imóvel localizado a Avenida Alfredo 
Antonio de Oliveira, 1831, Jardim Planalto, Barracão 05, sob 
matricula nº 36.440 do 1º Cartório de Registro de Imóveis, a 
ser utilizado como ponto de recolhimento  de pneus (ECO-
PONTO). Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanis-
mo. Valor Total R$ 117.600,00. SMMAU – Katia R. P. Case-
miro. Prazo: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 78/21 – Contrato: DIL/0038/21
Contratada: Claudenir Sebastião Conte e Lucila Teresa Pa-
pacosta Conte
Objeto: Locação de imóvel localizado a Rua Cila, nº 3366, 
Bairro Redentora, sob matricula nº 25.087 do 2º Cartório 
Ofi cial de Registro de Imóveis, destinado às instalações  de 
uma  Unidade Escolar de Educação Infantil (EM Celeste 
Maria Gouveia). Secretaria Municipal de Educação. Valor 
Total R$ 180.000,00. SME – Fabiana Z. Azevedo. Prazo: 12 
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2021
CONTRATO nº PRE/0090/21
CONTRATADA: AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP
OBJETO: Aquisição de manuvacuametro e ventilome-
tro – SMS - Prazo de vigência: 24 meses. Valor Total: 
R$39.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2021
ATA Nº 0568/21
CONTRATADA: COTAÇÃO COMERCIO, REPRESENTA-
ÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais no combate ao CO-
VID 19 - Valores Unitários – Item 11 - R$32,50;– Item 14 - 
R$85,17 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2021
ATA Nº 0569/21
CONTRATADA: JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO 
EPP
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios - Valor 
Unitário – Item 02 - R$2,95 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 248/2021

ATA Nº 0570/21
CONTRATADA: KIMENS EQUIPAMENTOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de testes sorológicos para dengue 
com cessão de equipamentos em comodato - Valores Unitá-
rios – Item 01 - R$16,39;- Item 02 - R$16,39 - SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 268/2021
ATA Nº 0571/21
CONTRATADA: WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de armário porta cartolina - Valor 
Unitário – Item 01 - R$518,00 - SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2021
ATA Nº 0572/21
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (arroz, 
feijão e óleo)  - Valores Unitários – Item 01 - R$17,70;- Item 
04 - R$7,46 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior- Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 12372/2021
CONTRATO Nº: DPL/0040/21
CONTRATADA: VAI VEM INDUSTRIA E COMERCIO DE 
BRINQUEDOS EIRELI
OBJETO: Aquisição de 01 conjunto de playgrounds com 
instalação - SMSG – Ulisses R. Almeida- Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$13.990,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 011/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICI-
PAL DAYSI ROLLEMBERG TREFIGLIO (RUA ARTHUR 
PAGLIUSI NETO, 250, PQ. DA CIDADANIA), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO 
EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Valor total estimado: R$ 
634.386,73 – Prazo de Execução: 240 dias. Comunicamos 
aos interessados que realizaram a retirada do edital que 
os técnicos da Secretaria Municipal de Educação realiza-
ram a correção das planilhas que compõem i edital. Em 
razão dessa correção o edital foi retifi cado. Para que não 
se alegue prejuízo à elaboração da proposta, comunicamos 
que foi redesignada a data de apresentação dos envelopes 
e da sessão de abertura do envelope com a documentação 
de habilitação para: Data limite para entrega dos envelopes: 
Dia 12/AGOSTO/2021 às 17:00 horas - Data sessão pública 
de abertura dos envelopes: Dia 13/AGOSTO/2021 às 08:30 
horas - Local da entrega dos envelopes e da sessão da 
licitação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  O edital retifi cado esta a 
disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e 
desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos, a disposição dos interessados. Wanderley Apare-
cido de Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presiden-
te da CML 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 010/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICI-
PAL JOÃOZINHO E MARIA (RUA BELMONTE, 967, VL. 
IPIRANGA) CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DES-
CRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 
Valor total estimado: R$ 273.124,31 – Prazo de Execução: 
180 dias. Comunicamos aos interessados que realizaram 
a retirada do edital que, após análise de questionamentos 
realizados por empresas interessadas em participar desta 
licitação, que os técnicos da Secretaria Municipal de Edu-
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cação realizaram a correção das planilhas. Em razão dessa 
correção o edital foi retifi cado. Para que não se alegue preju-
ízo à elaboração da proposta, comunicamos que foi redesig-
nada a data de apresentação dos envelopes e da sessão de 
abertura do envelope com a documentação de habilitação 
para: Data limite para entrega dos envelopes: Dia 10/AGOS-
TO/2021 às 17:00 horas - Data sessão pública de abertura 
dos envelopes: Dia 11/AGOSTO/2021 às 08:30 horas - Local 
da entrega dos envelopes e da sessão da licitação: Diretoria 
de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º 
andar, Centro.  O edital retifi cado esta a disposição para con-
sulta no site http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e desde já, fazendo 
parte integrante do processo, sendo válido para todos os 
efeitos legais o documento original encartado nos autos, a 
disposição dos interessados. Wanderley Aparecido de Souza 
– Diretor de Compras e Contratos – Presidente da CML 
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. 
355/2021, processo 12.676/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de brinquedos em polipropileno, para 
atendimento às Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 05/08/2021, 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
208/2021 – PROCESSO Nº 11.775/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de sabonete líqui-
do. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 23/07/2021 às 10:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
232/2021 – PROCESSO Nº 11.941/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de toalhas e tra-
vesseiro. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 23/07/2021 às 10:30hs 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. 
364/2021, processo 12.748/2021, objetivando o registro de 
preços para prestação de serviço de produção, gravação e 
edição (masterização e mixagem) de efeitos sonoros, musi-
cais e sonoplastia com utilização de estúdio e equipamentos 
próprios da contratada. Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 05/08/2021, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 323/2021, 
PROCESSO 12.517/2021
Objeto: Aquisição de veículo (caminhão) para o transporte de 
materiais e equipamentos nas Unidades Escolares da Rede 
Municipal. Secretaria Municipal de Educação.
Em razão da adequação nas especifi cações do objeto 
licitado feita pela Secretaria, fi ca RETIFICADO o Termo de 
Referência, elaborado pela Sec. Mun. de Educação, do Ane-
xo I do Edital Licitatório. O edital está disponibilizado na nova 
versão no sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo 
e Anexos” à disposição dos interessados. Fica redesignada 
a data de processamento do pregão da seguinte forma: O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 05/08/2021, às 
08h30min e abertura a partir das 08h32min. 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. 367/2021, processo 12.768/2021, objetivando a aquisição 
de medicamentos para atender a Diretoria de  Bem Estar 
Animal. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 05/08/2021, 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
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 180/2021 – Processo 
11.573/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de seringas para 
a secretaria Municipal de Saúde no combate ao COVID-19. 
Sessão pública realizada on line com início dia 17/05/2021, 
sendo adjudicado os itens as empresas declaradas vencedo-
ras: DIMEBRÁS- COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. (item 2)  
e SOUZA E REZENDE MEDICAL LTADA. ME (item 1). 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. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 219/2021 – Processo 
11.824/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de seringas para 
a secretaria Municipal de Saúde no combate ao COVID-19. 
Sessão pública realizada on line com início dia 11/06/2021, 
sendo adjudicado os itens as empresas declaradas vence-
doras: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA. (itens 4, 20), CM HOSPITALAR S.A (itens 13, 14, 15, 
16, 17), FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA (item 7), INTERLAB - FARMACÊUTICA LTDA. (item 1), 
ONCO PROD DIST. PROD. HOSPITALRES E ONCOLÓGI-
COS LTDA - CNPJ: 04.307.650/0025-02 (item    11), ONCO 
PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
E ONCOLÓGICOS S/A - CNPJ: 04.307.650/0001-35 (item 
12), PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS EIRELI (item 2, 9) e PORTAL LTDA. (item 10). Os itens 

3, 5, 6, 8, 18 e 19 foram desertos. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim  - Secretá-
rio Municipal de Saúde.  
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 241/2021 – Processo 
12.162/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios para os colaboradores da Campanha de vacina 
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 30/06/2021, sendo adjudi-
cados os itens a empresa declarada vencedora: EUNICE 
GARCIA DA SILVA ME (itens 1 e 2). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. Mariana C Pedroso Fernandes - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 252/2021 – Processo 
12.097/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos/
insumos utilizados no atendimento dos pacientes com CO-
VID-19, assistidos nas unidades respiratórias e ventilatórias. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
line com início dia 21/06/2021, sendo adjudicados os itens as 
empresas declaradas vencedoras: ANTIBIÓTICOS DO BRA-
SIL LTDA ( item 1); CM HOSPITALAR S/A. (item 19); COML 
CIRURGICA  RIOCLARENSE LTDA (item 5); CRISTÁLIA 
PRODS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA ( item 4); 
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (item 15) e NSA DISTRIB. 
DE MEDICAMENTOS EIRELI (item 11). Os itens 2, 3, 8, 9, 
10, 12, 13, 17 e 18 foram fracassados. Os itens 6, 7, 14 e 16 
desertos. Não houve manifestação de intenção de recurso. A  
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 188/2021 – Processo 
11.752/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de câmaras 
para conservação de vacinas para a Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
01/06/2021, sendo adjudicados os itens a empresa decla-
rada vencedora: HM LINCK ME (itens 1 e 2). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. Mariana C Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
150/2021 – PROCESSO Nº 11.280/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de aventais em 
atendimento a assistência da Unidades de Saúde no Comba-
te ao COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 26/07/2021 às 14:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
187/2021 – PROCESSO Nº 11.615/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
uso em odontologia. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 26/07/2021 às 15:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
270/2021 – PROCESSO Nº 12.137/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odon-
tológicos. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 26/07/2021 às 16:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
307/2021 – PROCESSO Nº 12.449/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de coletor de 
nasofaringe e tubo tipo Falcon para coleta de exames de 
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 26/07/2021 às 11:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
229/2021 – PROCESSO Nº 11.916/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de materiais para 
atendimento ao serviço de atenção ao ostomizado. Secreta-
ria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 26/07/2021 às 15:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria - Pregoeira.

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

PORTARIA N.º 35.401 DE 22 DE JULHO DE 2021

ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1038626-31.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da 
Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a 
Portaria nº 28.704 de 19 de junho de 2017, de concessão de 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) 
ANISIO NEGRINI, Lavador de Veículos, onde se lê “com 
efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagin-
do os efeitos desta a 01/02/2010”.
PORTARIA N.º 35.403 DE 22 DE JULHO DE 2021
O PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve:
Art. 1º. Em cumprimento da decisão judicial prolata-

da nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010062-
85.2019.5.15.0133, da 4ª Vara do Trabalho de São José do 
Rio Preto, fi ca revertida a demissão constante da Portaria nº 
31.248, de 07/11/2018, para dispensa sem justa causa.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. 
PORTARIA N.º 965, 28 de dezembro de 2020
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): APARECIDO DONIZETO DA SILVA
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, por infração aos incisos I, II, III e VII do 
artigo 204 e inciso I do artigo 205 todos da Lei Complemen-
tar nº 05/90.  
Advogado: EDUARDO F. PECHE CANHIZARES - OAB/SP. 
195.992
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.969
DE 22 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a composição da Comissão Municipal de Ava-
liação e Acompanhamento do Plano Municipal para Infância 
e Adolescência.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art.1º Fica constituída, nos termos do art. 6º e 7º, da Lei 
nº 13.459, de 16 de abril de 2020, a Comissão Municipal 
de Avaliação e Acompanhamento do Plano Municipal para 
Infância e Adolescência, com o objetivo de realizar o mo-
nitoramento e avaliação das ações, bem como analisar os 
avanços e as difi culdades enfrentadas na sua execução, 
com os seguintes membros:
I - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Titular: Camila Pacífi co Sparvoli 
Suplente: Lucimeire Aparecida Zaniboni
II - Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Edimara Carrasco
Suplente: Geis de Oliveira Benevides
III - Secretaria Municipal de Cultura
Titular: Heloisa Carvalho Moreira Silva
Suplente: Andressa Cristina Costa Dovaes
IV - Secretaria Municipal de Educação
Titular: Leandra Verginia Justo Herrera
Suplente: Joana Inês Novaes
V - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Titular: Iara Tocico Ito
Suplente: Erica Hirata
VI - Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Andrea Zoccal Mingoti
Suplente: Andrea Paes Marenga
VII - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adoles-
cente - CMDCA
Titular: Jessé Fernandes
Suplente: Fernanda Paula Magossi Arado
Art. 2º São atribuições da Comissão Municipal de Acompa-
nhamento e Avaliação – CMAA:
I - promover reuniões para estudo, análise e acompanha-
mento dos dados encaminhados pelos órgãos implementa-
dores do Plano;
II - organizar consultas públicas para analisar os dados preli-
minares de monitoramento e a avaliação do Plano Municipal 
para a Infância e Adolescência;
III - sistematizar os resultados da consulta pública em docu-
mento;
IV - divulgar os resultados do monitoramento e das ava-
liações nos respectivos sítios institucionais da internet, da 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto;
V - analisar e propor ações para assegurar a implementação 
do plano;
VI - analisar e propor a revisão das ações, com vistas à me-
lhoria do alcance do objetivo maior de transformar a vida das 
crianças e adolescentes;
VII - acompanhar, fi scalizar e avaliar o Programa "PREFEI-
TO AMIGO DA CRIANÇA".
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 22 de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.970
DE 22 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a composição do Comitê para apuração do 
Orçamento da Criança e do Adolescente, referente a 7ª 
Edição - Gestão 2021-2024 do Programa Prefeito Amigo da 
Criança, da Fundação Abrinq.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica constituído o Comitê para apuração do Orça-
mento da Criança e do Adolescente (OCA), referente 7ª 
Edição - Gestão 2021-2024 do Programa Prefeito Amigo da 
Criança (PPAC), da Fundação Abrinq.
Art. 2º O Comitê de que trata o artigo anterior, terá como 
atribuição apurar o conjunto de ações e despesas do orça-
mento público destinado às políticas públicas voltadas às 
crianças e adolescentes no município a partir dos dados 
apresentados no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentaria Anual (LOA).
Art. 3º A apuração do Orçamento da Criança e do Adoles-
cente é feita pelo Comitê, em plataforma própria do Progra-
ma, e validada pelo Prefeito Municipal e pelo Presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te (CMDCA).
Art. 4º Compõem o Comitê os seguintes membros, a seguir 
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designados:
I – Secretaria Municipal de Educação
a) Leandra Verginia Justo Herrera – Articuladora PPAC;
b) Joana Inês Novaes – Coordenadora de Informações 
do PPAC
c) Ronieri Araújo Costa – Departamento de Execução 
Orçamentária
II – Secretaria Municipal de Assistência Social
a) Edimara Carrasco
III – Secretaria Municipal de 
Planejamento Estratégico, Ciência,
Tecnologia e Inovação
a) Willian Meque
IV – Secretaria Municipal da Saúde
a) Amena Alcantara Ferraz
V - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA)
a) Fernanda Paula Magossi Arado
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 22 de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.971
DE 22 DE JULHO DE 2021.

Altera o Decreto Municipal nº 18.421, de 24 de setembro de 
2019, que dispõe sobre o uniforme padrão utilizados pelos 
Guardas Municipais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:DECRETA:
Art. 1º O item 1, da alínea “a”, do inciso I, do artigo 5º, do 
Decreto nº 18.421, de 24 de setembro de 2019, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º ...

I – Uniforme nº 01 ...
a) ...
...
1 – Boina tipo francesa preta ou quepe na cor azul marinho 
com brasão da Guarda Civil Municipal;” NR
Art. 2º As alíneas “a” e “b”, do inciso II, do artigo 5º, do 
Decreto nº 18.421, de 24 de setembro de 2019, passam a 
vigorar, respectivamente, com a seguinte redação:
“Art. 5º ...
II – Uniforme nº 02 ...
a) Boné na cor azul marinho ou boina na cor preta, com o 
brasão da Guarda Civil Municipal bordado, fi cando a obriga-
toriedade do seu uso a critério do Diretor ou do Coordenador 
Operacional da Guarda Civil Municipal, que será regulamen-
tado por meio de ordem de serviço;
b) Camiseta na cor azul marinho, corpo tubular, mangas cur-
tas, gola careca, contendo tarjeta bordada com nome, classe 
e tipo sanguíneo no lado direito, manga esquerda bordada 
com a bandeira do Município e manga direita bordada com o 
brasão da Guarda Civil Municipal ou, camisa tipo gandola de 
manga curta, corte reto, na cor azul marinho, 2 bolsos fron-
tais cada, com prega machos e portinhola com botão, com 
colarinho, 5 botões frontais, contendo tarjeta bordada com 
nome, classe hierárquica e tipo sanguíneo acima do bolso 
direito, manga esquerda bordada com a bandeira do Muni-
cípio e manga direita bordada com o brasão da Guarda Civil 
Municipal, tendo por baixo camiseta básica em malha bran-
ca ou a camiseta operacional na cor azul marinho ou camisa 
modelo combat shirt, na cor azul marinho, confeccionada em 
Dry Fit no corpo e Rip Stop nas mangas e golas;” NR
Art. 3º O parágrafo único, do inciso II, do artigo 5º, do De-
creto nº 18.421, de 24 de setembro de 2019, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art. 5º ...

II – Uniforme nº 02 ...
...
Parágrafo único. Quanto ao uso de camiseta, camista tipo 
gandola ou camisa combat shirt pelos guardas civis munici-
pais, a determinação fi cará a critério do Diretor ou Coorde-
nador Operacional da Guarda Civil Municipal e será regula-
mentado por meio de ordem de serviço.” NR
 Art. 4º A alínea “c”, do inciso III, do artigo 5º, do Decreto nº 
18.421, de 24 de setembro de 2019, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 5º ...

III – Uniforme nº 03 ...
...
c) Conjunto de agasalho em tactel na cor azul marinho con-
tendo tarjeta bordada com nome, classe hierárquica e tipo 
sanguíneo no lado direito, brasão da Guarda Civil Munici-
pal bordado na parte frontal do lado esquerdo, a inscrição 
“GCM” nas costas e viés refl etivo nas costuras;” NR

Art. 5º As alíneas “a” e “b”, do inciso VII, do artigo 5º, do 
Decreto nº 18.421, de 24 de setembro de 2019, passam a 
vigorar, respectivamente, com a seguinte redação:
“Art. 5º ...

VII – Uniforme nº 7 ...
...
a) Conjunto de agasalho em tactel na cor azul marinho, 
ou bermuda em tactel na cor azul marinho ou preta. Bermu-
da ou legging de malha na cor azul marinho ou preta para as 
guardas civis municipais femininas;
b) Camiseta em malha na cor branca, gola careca 
com ribana azul marinho, contendo do lado direito do peito 
o brasão da Guarda Civil Municipal bordado ou camiseta na 
cor azul marinho, contendo o logo da Guarda Civil Municipal 
bordado na manga;” NR
Art. 6º Fica incluído ao artigo 5º, do Decreto nº 18.421, de 
24 de setembro de 2019, o inciso IX, que terá a seguinte 
redação:
“Art. 5º ...

...

IX – Para os trabalhos executados pelos integrantes do Gru-
po de Operações com Cães – CANIL, o uso do uniforme fi ca 
dividido em números e conjuntos de uniformes específi cos, 
sendo: 
1 – Para solenidades de representação, em eventos ou em 
local determinado pelo Diretor ou Coordenador Operacional:
a) Boina tipo francesa, na cor Preta, com o brasão de 
CANIL;
b) Braçal em couro preto, com o brasão do G.O.C. – 
CANIL e incrustado sob o símbolo, em metal dourado, a sigla 
Canil, para utilização sobre a Gandola;
c) Gandola Blue Sky camufl ada, manga comprida, 
modelo Rip Stop tático, no estilo Japona, tendo por baixo 
camiseta operacional padrão da GCM;
d) Calça operacional na cor Blue Sky camufl ada, com 
elásticos nas extremidades das pernas tipo “bombacha”, com 
bolsos laterais, modelo Rip Stop tátitco;
e) Cinto em nylon na cor azul marinho, com fi vela con-
tendo o brasão da Guarda Civil Municipal;
f) Coturno tipo militar na cor preta. 
2 – Para uso no trabalho diuturno Tático Operacional dos 
guardas civis municipais escalados no Grupo de Operações 
com Cães – CANIL:
a) Boina tipo francesa, na cor Preta, com o brasão de 
CANIL;
b) Braçal em couro preto, com o brasão do G.O.C. – 
CANIL e incrustado sob o símbolo, em metal dourado, a sigla 
Canil, para utilização sobre a gandola;
c) Gandola manga curta e/ou longa, safári, na cor azul 
marinho, de tecido assemelhado ao “rip stop”, tipo japona, 
tendo por baixo camiseta operacional padrão da GCM;
d) Calça operacional na cor azul marinho, com elásticos 
nas extremidades das pernas tipo “bombacha”;
e) Cinto em nylon na cor azul marinho, com fi vela con-
tendo o brasão da Guarda Civil Municipal;
f) Coturno tipo militar na cor preta. 
3 – Treinamento, prática de educação física, instrução e 
demais situações correlatas à manutenção do CANIL:
a) Camiseta na cor preta, com a logo do G.O.C. – CA-
NIL, com mangas curtas;
b) Calção tipo jogador, com forro interno, na cor azul 
marinho, sem frisos, conforme os demais integrantes da 
corporação, ou bermuda em tectel na cor azul marinho;
c) Legging de malha na cor azul marinho para as guar-
das civis municipais femininos;
d) Conjunto de agasalho esportivo na cor azul marinho, 
com a logo do G.O.C. – CANIL, com a inscrição Canil nas 
costas;
e) Tênis. 
Parágrafo único. Para treinamento e instrução os guardas 
integrantes do G.O.C. – CANIL poderão utilizar o fardamento 
operacional padrão do G.O.C. – CANIL conforme necessida-
de.

4 – As peças complementares, usadas com os conjuntos dos 
uniformes, são:
a) Capote ou sobretudo, contendo tarjeta bordada com 
nome, classe hierárquica e tipo sanguíneo no lado direito, 
manga esquerda bordada com a bandeira do Município, 
manga direita bordada com o brasão da Guarda Civil Munici-
pal;
b) Capa de colete operacional na cor azul marinho;
c) Capa de colete tático modular na cor preta, com 
emborrachado na parte de trás, com a sigla canil;
d) Luvas de proteção tipo militar meio dedo com palma 
emborrachada;
e) Colete para adestramento e condução de cães;
f) Boina e braçal com o brasão do G.O.C. – CANIL.
§ 1º. O encarregado da equipe do Canil decidirá quanto ao 
uso especifi co entre as gandolas curtas ou longas, citadas 
na alínea “c” do ítem 2, de acordo com a sua necessidade.
§ 2º. O brasão do G.O.C. – CANIL será defi nido em conjunto 
pelo Secretário Municipal da pasta e Diretor da Guarda Civil 
Municipal.
§ 3º. Os casos omissos serão solucionados pelo Secretário 
Municipal da Pasta.” NR
Art. 7º A alínea “c”, inciso I, do artigo 6º, do Decreto nº 
18.421, de 24 de setembro de 2019, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 6º ...

I – No Uniforme nº 2:
...
c) Capa para colete antibalístico, confeccionado em tecido 
na cor azul marinho ou preta;” NR
Art. 8º - Fica incluída ao inciso I, do artigo 6º do Decreto nº 
18.421, de 24 de setembro de 2019, a alínea “d”, que terá a 
seguinte redação:
“Art. 6º ...

I – No Uniforme nº 2:
...
d)  Capa de colete modular confeccionado na cor preta.” NR
Art. 9º - Ficam incluídas ao artigo 7º, do Decreto nº 18.421, 
de 24 de setembro de 2019, as alíneas “l”, “m” e “n”, que 
terão, respectivamente, a seguinte redação:
“Art. 7º ...
...
l) Braçal com brasão da GCM e descrição TRÂNSITO, a ser 
utilizado pela equipe específi ca do trânsito;
m) Balaclava: gorro justo de malha de lã, em forma de elmo, 
que cobre a cabeça, o pescoço e os ombros na cor preta;
n) Capote: capa larga e longa, com ou sem capuz, na cor 
azul marinho.” NR
Art. 10 - Fica incluído ao artigo 7º, do Decreto nº 18.421, 
de 24 de setembro de 2019, o parágrafo único, que terá a 
seguinte redação:
“Art. 7º ...
...
Parágrafo único. Quanto aos acessórios constantes neste 
artigo, o uso pelos guardas civis municipais fi cará a critério 
do Diretor e/ou Coordenador Operacional da Guarda Civil 
Municipal, sendo regulamentado através de ordem de servi-
ço.” NR
Art. 11 – Fica incluído ao artigo 8º, do Decreto nº 18.421, 
de 24 de setembro de 2019, o parágrafo único que terá a 
seguinte redação:
“Art. 8º ...
...
Parágrafo único. O diretor poderá criar insígnias de mérito, 
honra e condecoração para os guardas civis municipais e/
ou pessoas ou órgãos que desenvolvem serviços correlacio-

nados com a corporação que, de alguma forma colaboram 
para a execução de ações em prol do bem comum.” NR

Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 22 de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ENGº AMAURY HERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.972
DE 22 DE JULHO DE 2021.

 
Alteração orçamentária
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384 de 19 de 
dezembro de 2020,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 793.516,25 
(Setecentos e noventa e três mil, quinhentos e dezesseis 
reais e vinte e cinco centavos), para reforço de dotações 
orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 189 R$ 200.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer 
06.001.27.811.0007.2001.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 457 R$ 20.000,00
Programa 15 – Fomento a cultura 
15.001.13.392.0015.2001.3390.30.01 – Material de consu-
mo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 461 R$ 40.000,00
Programa 15 – Fomento a cultura 
15.001.13.392.0015.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 661 R$ 40.000,00
Programa 15 – Fomento a cultura 
15.001.13.392.0015.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 251 R$ 75.773,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade 
16.001.18.542.0020.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 470 R$ 153.820,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade 
16.001.18.542.0020.2001.3390.30.01 – Material de consu-
mo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 475 R$ 103.338,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade 
16.001.18.542.0020.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 477 R$ 132.000,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade 
16.001.18.542.0020.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
IX – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS (BOM-
BEIROS)
Ficha 21 R$ 15.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo 
01.004.06.182.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGOCIOS DO TURISMO
Ficha 437 R$ 13.585,25
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo 
14.001.23.122.0016.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem das anulações parciais de 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 200.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer 
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 459 R$ 60.000,00
Programa 15 – Fomento a cultura 
15.001.13.392.0015.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 703 R$ 20.000,00
Programa 15 – Fomento a cultura 
15.001.13.392.0015.2010.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 704 R$ 20.000,00
Programa 15 – Fomento a cultura 
15.001.13.392.0015.2010.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 523 R$ 464.931,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade 
16.001.18.542.0020.2033.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172 R$ 15.000,00
Programa 0 – Operações especiais 
02.001.28.845.0000.0001.3391.97.01 – Aporte para cobertu-
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ra do défi cit atuarial do RPPS
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGOCIOS DO TURISMO
Ficha 442 R$ 1.500,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo 
14.001.23.691.0016.2037.3390.30.01 – Material de consumo
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGOCIOS DO TURISMO
Ficha 613 R$ 12.085,25
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo 
14.001.23.691.0016.2040.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 22 de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 176/2020 – PREGÃO PRE-
SENCIAL 01/2020 – PROCESSO 80/2020
Contratada: WILO INDUSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTA-
ÇÃO LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execu-
ção/entrega do objeto contratual até o dia 15.08.2021. 
Data da autorização: 21.07.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
54/2021 – PROCESSO SICOM 3208/2021
Objeto: Aquisição de 60.000 kg de solução aquosa de Orto-
polifosfato de sódio para uso no processo de tratamento de 
água da Estação de Tratamento de Água - ETA.
Sessão pública realizada on line no dia 16.07.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora AGUATOP SOLUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 54/2021 – PROCESSO SICOM 3208/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 21.07.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
52/2021 – PROCESSO SICOM 3205/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para execu-
ção de serviços de transporte, dosagem e análise de cloro e 
fl úor nos sistemas pertencentes e/ou sob responsabilidade 
do SeMAE, situados em vários locais do município de São 
José do Rio Preto/SP.
Sessão pública realizada on line no dia 15.07.2021, com 
continuidade no dia 21.07.2021, sendo adjudicado o objeto 
à vencedora ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO 
PRETO EIRELI EPP. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 52/2021 – PROCESSO SICOM 3205/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 22.07.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
 EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 388695 – Engescav Engenharia e Constru-
ções Eireli
Valor: R$ 283.564,23
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela impren-
sa local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto, 22.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 18/2021, 
de 20 de julho de 2021.

Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de 
Fomento nº 04/2021-SEMAS, oriunda do Processo Admi-
nistrativo nº 04/2019- Chamamento Público nº 001/2019 – 
SEMAS/CMDCA.

Carla Ávila dos Santos Secretária Municipal de Assistência 
Social - Interina do Município de São José do Rio Preto, Es-
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 
de 07 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Juliana Federico, responsá-
vel pela gestão da Parceria celebrada entre a Secretaria 
Municipal de Assistência Social a Associação Filantrópica 

Mamãe Idalina – AMAI para execução do Projeto Vem Ser o 
Futuro objetivando ofertar ofi cinas de arte/cultura, esporte/
lazer e espaço de convívio e referência para desenvolvi-
mento de habilidades, incentivando a socialização através 
das ofi cinas e dos e grupos refl exivos no âmbito da Rede 
de Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do 
Município.
 Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a execu-
ção da referida parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/06/2021, revogan-
do a portaria de número 11/2021 de 28 de maio de 2021 e as 
disposições em contrário. 
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Carla Ávila dos Santos
CRESS nº 33.298
Secretária Municipal de Assistência Social – Interina   

EXTRATO: TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E 
A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA RANCHO DE LUZ “PAULINO 
GARCIA”
OBJETO: CONCEDER, A TÍTULO GRATUITO, IMÓVEL 
PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SOLO 
SAGRADO À ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA RANCHO DE LUZ 
“PAULINO GARCIA”.
PRAZO: 30 DE SETEMBRO DE 2026
BASE LEGAL: LEI Nº 12.205 DE 29 DE JUNHO DE 2016
DATA DA ASSINATURA: 21 DE JULHO DE 2021.

EXTRATO: TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A 
SOCIEDADE MAÇÔNICA LOJA PAZ E FRATERNIDADE
OBJETO: CONCEDER, A TÍTULO GRATUITO, IMÓVEL 
PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO CHÁCA-
RA MUNICIPAL À SOCIEDADE MAÇÔNICA LOJA PAZ E 
FRATERNIDADE.
PRAZO: 26 DE SETEMBRO DE 2026
BASE LEGAL: LEI Nº 10.974 DE 26 DE SETEMBRO DE 
2011
DATA DA ASSINATURA: 21 DE JULHO DE 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA SME Nº197/2021

Dispõe sobre a constituição da Comissão que procederá o 
processo seletivo de Professores de Atendimento Educacio-
nal Especializado - AEE.
A Secretária Municipal da Educação, Fabiana Zanquetta de 
Azevedo, no uso de suas atribuições legais, especialmente 
o disposto no artigo 73 da Lei Orgânica do Município, com 
fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LEI 
9394/1996), na Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva - (PNEEPEI/2008), na 
Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) n.º 
04, de 02 de outubro de 2009, na Lei Brasileira de Inclusão 
(LEI 13.146/2015) e na Resolução SME 06/2021, expede a 
seguinte Portaria:
Artigo 1º. Fica constituída, no âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Educação, a comissão que procederá o processo 
seletivo de Professores para atuação na Educação Especial, 
modalidade da Educação Básica no serviço de Atendimento 
Educacional Especializado - AEE.
Artigo 2º. A comissão será composta pelos seguintes mem-
bros abaixo discriminados:
I - Adinã Vedroni - Chefe de Departamento de Ensino;
II - Carla Cristina Pereira Job - Gerente de Educação Espe-
cial;
III - Érika Volpe M Salomão - Assistente técnico da Gerência 
de Educação Especial;
IV - Valéria Prado Audi - Seção de Expediente e Atendimen-
to ao Público;
V - Leila Rosangela da Silva Rodrigues - Supervisora de 
Ensino;
VI - Daniela Honório de Barros Dutra - Gerente de Centros 
de Atendimento Especializado e Convivência Educacional;
VII - Patrícia Cazarim Pinheiro - Chefe de Departamento de 
Acompanhamento e Monitoramento de Pessoal.
Parágrafo Único. A comissão poderá convidar outros profi s-
sionais para contribuir com o processo seletivo.
Artigo 3º - Ficam designados a Gerente de Educação Espe-
cial, Carla Cristina Pereira Job como Coordenadora Geral e 
a Assistente Técnico, Erika Volpe Marangoni Salomão como 
secretária da Comissão.
Parágrafo Único. A comissão deverá elaborar em sua primei-
ra reunião um cronograma com atividades e prazos, estabe-
lecendo um plano de trabalho.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Secretaria de Educação de São José do Rio Preto, 21 de 
julho de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

Extrato de portaria N °010/2018 CGCM de 28 de junho 
de 2018, publicado em diário ofi cial dia 05 de julho de 
2018, ref. a Sindicância Investigativa 010/2018 CGCM/
SMTTS: onde foram apurados os fatos relatados no Interno 
nº 091/2018 Ouvidoria GCM/SMTTS, decidiu-se pelo AR-
QUIVAMENTO desta,  com base no art. 233, I, combinado 
com o artigo 263 ambos da Lei Complementar 05 de 28 de 
dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/
GCM

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000098327 00868/21 AGA CLINIC DE ODONTOLIGIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000234535 02394/17 ALVES & ZOLIN LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000225088 01588/19 ANDRE A F COSTA DROGARIA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000280167 01513/00 ANDRE LUIS BELON DROGARIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000218241 00790/20 ANDRIELI MARIA LIMA DE CASTRO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000030011 01070/12
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE 

ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030002 00604/09
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE 

ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030006 01863/08
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE 

ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000198913 01628/08
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000285217 02480/17
ATENDIMENTO GERIATRICO E 

PSIQUIATRICO ANDRADE MONTANHEZ 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000221867 00988/11
BELVITTA DERMOCOSMÉTICA LTDA 

EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000250754 00543/98 BIOMAGISTRAL FARMACEUTICA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000277314 00464/04
BOUTROS E BIROLINI DROGARIA LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000282716 00805/12
BUCHALLA & JACOB SERVIÇOS 

MEDICOS S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000426553 00409/10
C O I CENTRO ODONTOLOGICO 

INTEGRADO RIO PRETO S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000018828 00075/20
C O I CENTRO ODONTOLOGICO 

INTEGRADO RIO PRETO S/S LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000228637 01107/00
CAASP CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

ADVOGADOS DE SAO PAULO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000272525 00851/98
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000287643 00101/17
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000291606 01159/08
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000291607 01159/08
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000010484 00303/21
CASSEB & DOURADO ESTÉTICA FACIAL 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000011977 01654/12 CENTRO AUDITIVO RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000075874 00633/98 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000075876 00633/98 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000085520 00633/98 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000305797 01157/10
CENTRO MEDICO SERVIÇOS DE 

CARDIOLOGIA E HEMODINAMICA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000125220 01157/10
CENTRO MEDICO SERVIÇOS DE 

CARDIOLOGIA E HEMODINAMICA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000001027 00528/01 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000001038 00449/15 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000001045 00927/12 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000001049 01478/12 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000001055 00450/15 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000001032 00448/15 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000301879 00136/98 CLAUDIA CRISTINA COCENZO CHAVES
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000301891 00136/98 CLAUDIA CRISTINA COCENZO CHAVES
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000297623 00147/98 CLAUDIA JANE COCENZO CONTIERO
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000306535 01290/06 CLINICA CALDAS & CALDAS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000060512 00268/21 CLINICA KARINA MANO EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000017198 00443/98
CREUSA MANZALLI E TOLEDO LTDA 

EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000050768 00443/98
CREUSA MANZALLI E TOLEDO LTDA 

EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

2019000375819 00652/16
CRISTIANE DE OLIVEIRA IAMADA 

MORETTI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000010978 01656/12 DALLOUL OFTALMOLOGIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000280331 01650/13 DANIEL JOSE PINTO FERRAZ ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000308755 01274/11
DERMATOLOGIA FIGUEIREDO & 

HAMMOUD LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000003895 01127/98
DIAGNOSTICA PROVIDA COMERCIO DE 
PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000008654 00674/14 D'OLHOS HOSPITAL DIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000008656 00674/14 D'OLHOS HOSPITAL DIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000013495 00674/14 D'OLHOS HOSPITAL DIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000027897 00674/14 D'OLHOS HOSPITAL DIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000289094 00787/09
DRA CRISTINA MARTINS JALLES 

DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000254779 00906/99 DROGA VICTOR RIO PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000280025 01898/11 DROGAN DROGARIAS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000298346 00475/98
DROGARIA TRIANGULO RIO PRETO 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000436052 02616/19 ELIANE OKAYAMA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000270335 00464/17
ERICA STEPHANIE TAGAWA ODA 

DROGARIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000229904 00800/98 FARMACIA PATINI LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000124585 01009/21
FERNANDES & GALASSI SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000007750 00339/98 FLORIANO E CIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000007752 00339/98 FLORIANO E CIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000007754 00339/98 FLORIANO E CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000256271 02579/19
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento
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2020000305713 01138/18
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000029245 01279/05
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000256257 01427/12
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000256268 01425/12
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000256290 00182/14
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000258813 00740/04
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000027547 01421/12
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000044555 01428/12
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000043794 01537/18
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000258812 01423/12
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000258815 01423/12
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000023844 01423/12
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000258805 01422/12
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000258807 01422/12
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000258808 01422/12
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000305720 00379/17
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000305724 00379/17
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000305727 00379/17
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000256277 00180/14
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000258823 00181/14
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000258824 00181/14
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000258825 00181/14
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2019000268656 01537/18
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 

MEDICINA SAO JOSE DO RIO PRETO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000248403 00513/99 G A ANCHIETA FILHO & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000037288 00160/21 GABRIELA GARCIA DA SILVA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000308749 01104/12
GABRIELA PERONDI WESCHENFELDER 

FIGUEIREDO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000068459 02331/18 GILMED DISTRIBUIDORA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000274571 00318/18
GRAZIELA VELANI ABUFARES 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
EPP

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000274579 00315/18
GRAZIELA VELANI ABUFARES 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
EPP

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000274587 00314/18
GRAZIELA VELANI ABUFARES 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
EPP

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000266680 00997/18 GUILHERME PERASSA GASQUE ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000022461 00171/19
HOSPITAL DE TRANSIÇÃO RIO PRETO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031843 01176/00
HOSPITAL DO CORACAO RIO PRETO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000010881 02151/19
I S GUTIERREZ REPRESENTACOES 

ALIMENTICIAS

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000301370 01109/00 IMAGEM CENTER RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000219807 02215/19 INCA RIO PRETO ONCOLOGIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206014 00130/99
IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000227421 00871/15 IVAN ROLLEMBERG
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000013288 00493/04 IVAN ROLLEMBERG FILHO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000011707 00032/21 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2019000375830 00651/16 JOAO MORETTI JUNIOR
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2019000375845 02333/19 JOAO MORETTI JUNIOR
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000222210 01340/19 JOSE PARDO FILHO & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000011086 00953/16 KAISER SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000285185 01207/16 L KAZUO KASHIWABUCHI & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000060013 02461/19
L S CRIVELIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000294392 00622/98 LIMA ORTODONTIA S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000294412 01850/19 LIMA ORTODONTIA S/S LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2019000294402 00905/11 LIMA ORTODONTIA S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000041870 00183/21
LOPES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000077551 00557/20
M F P DE ANDRADE PERALTA 

DROGARIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000297065 02813/17 M L PRETI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000297068 00498/18 M L PRETI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000297070 00497/18 M L PRETI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000300349 01188/09
M V S MARICATO INDUSTRIA DE 

COSMÉTICOS EIRELI EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000272767 00941/18 MADAME PINK COSMETICOS LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000237273 00816/98
MARCO AURELIO FERNANDES & CIA 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000206417 02084/19
MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000293153 02658/20
MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000293187 02659/20
MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000306956 00653/05
MEDICOR DIAGNOSTICO E 

TRATAMENTO DE DOENCAS 
CARDIOVASCULARES S/S ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000308751 01175/12 MICHELE RIBEIRO HAMMOUD
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000290753 01696/06 MIGUEL ARAUJO LOPES ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000293582 02377/19 MIRIAM MEZEI CHISTE
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000293573 02376/19 MIRIAM MEZEI CHISTE
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000109567 00925/21 NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000228437 01524/09 NORBERTO DA SILVA MUSSI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000309514 00731/98 O M FILETTI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000394140 00870/05 OLGA YURIKO YAMADA HIRAZAWA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000394148 00869/05 OLGA YURIKO YAMADA HIRAZAWA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000249699 01588/17 PACTO MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000249687 01316/18 PACTO MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000232655 01453/08 PIPOCAS RIO PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000232052 01497/12
PRATIK MEDICAL COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000038976 01825/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000123457 00643/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000123467 01108/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000123475 01110/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000038962 01823/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000038966 01823/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000038971 01823/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000038911 01934/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000038913 01934/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 

DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000077261 01934/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 

DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000171714 00029/14
PREVCLINI CLÍNICA DE CONSULTAS 

MÉDICAS LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000266656 01045/02
PRODENTART LABORATORIO DENTAL 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000013053 00618/99
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS 

LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000061573 00282/21 RENAN FREITAS DOS ANJOS
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000273786 01277/19 RIOQUIMICA S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000290638 02529/17
RODRIGUES E BARBOSA ESTÉTICA LTDA 

ME ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000016571 01685/11
SAO PAULO SECRETARIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000016579 01685/11
SAO PAULO SECRETARIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000016584 01685/11
SAO PAULO SECRETARIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000166172 01204/21
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO 
CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 

SECONCI SP

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000112079 00932/21
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO 
CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 

SECONCI SP

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000113911 00916/21
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO 
CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 

SECONCI SP

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000243677 01668/12 SOUZA E REZENDE MEDICAL LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000243682 01669/12 SOUZA E REZENDE MEDICAL LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000243692 01666/12 SOUZA E REZENDE MEDICAL LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000243699 01086/12 SOUZA E REZENDE MEDICAL LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000296091 01491/09 SUSI REGINA CYBIS MAZARO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000306962 01007/13 TGN SERVICOS MEDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000318320 02063/19 TRX GASES EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000112873 02062/19 TRX GASES EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000112879 02062/19 TRX GASES EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000112880 02062/19 TRX GASES EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000260829 00732/98 UBATAN DA SILVA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000157197 02485/19
UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2020000278385 00081/19
VERTEK SERVICE PRODUTOS MÉDICOS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000291778 00873/14
VISÃO & IMAGEM RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2019000387723 02377/19 MIRIAM MEZEI CHISTE
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2019000387713 02376/19 MIRIAM MEZEI CHISTE
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2019000057445 00870/05 OLGA YURIKO YAMADA HIRAZAWA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000057444 00869/05 OLGA YURIKO YAMADA HIRAZAWA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

       São José do Rio Preto, 23 de julho de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
23 de julho de 2021

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
 
 
 

Página 1 de 1 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 31/2021 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 16/2021 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 09/2020 
Contratada: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE 
BENEFÍCIOS EIRELI. 
Objeto: Prorroga por 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato 
nº 09/2020, bem como atualiza os valores médios dos litros dos 
combustíveis previstos no Termo de Referência. Vigência: 06 de agosto 
de 2021 a 05 de agosto de 2022. Data da assinatura: 20 de julho de 
2021. Valor estimado do aditivo: R$ 88.708,68 (oitenta e oito mil 
setecentos e oito reais e sessenta e oito centavos). Recursos 
orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – pessoa 
Jurídica. Base Legal: artigo 57, II, da Lei 8.666/93. São José do Rio 
Preto, 21 de julho de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente 
da Câmara Municipal. 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

                                                                                

PORTARIA Nº 6728, DE 21 DE JULHO DE 2021. 
DECLARA A ESTABILIDADE do servidor ROBERTO CARLOS MENONI 
JÚNIOR – Agente Parlamentar de Pessoal – lotado na Diretoria Geral, 
considerando a aprovação no Estágio Probatório por atender 
satisfatoriamente os requisitos exigidos para o exercício do cargo, 
conforme o Parecer da Comissão Encarregada da Avaliação de 
Servidores em Estágio Probatório, PELA DECLARAÇÃO DE 
ESTABILIDADE, e documentos comprobatórios arquivados no 
Departamento de Pessoal. Surtindo os efeitos a partir de 02 de julho 
de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6729, DE 21 DE JULHO DE 2021. 
ENQUADRA o servidor ROBERTO CARLOS MENONI JÚNIOR, ocupante 
do cargo efetivo de Agente Parlamentar de Pessoal, na referência CM-
4B, Padrão Técnico Administrativo 40h, a que faz jus devido a 
Progressão por Tempo de Serviço e averbação de tempo anterior. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

EXTRATO DE  H O M O L O G A Ç ÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2021
OBJETO: Aquisição de assentos desportivos destinados ao 
Ginásio de Esportes "Daniel Laguna Hidalgo”.
Face ao constante dos autos do Processo Administrativo 
nº 54/2021, referente ao Pregão Presencial nº 34/2021, 
haja vista a adjudicação do objeto ao vencedor pelo senhor 
Pregoeiro na sessão pública para a empresa ARICANDU-
VA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI no 
CNPJ sob nº 41.770.193/0001-47, localizada na Avenida 
Rio das Pedras, nº 2055, SLJ ALTO, Jardim Aricanduva, na 
cidade de São Paulo-SP, CEP 03453-100, venceu o item 01 
(ASSENTO INDIVIDUAL SEM ENCOSTO AZUL MARFINITE 
APLICACAO: estádios, ginásios, quadras, arquibancadas, 
clubes, academias e centro de lazer, banco sem encosto 
confeccionado em polipropileno retardador de chamas mais 
máster com tratamento em luz ultravioleta. Preparado para 
receber chumbadores para ancoragem ao piso. Dimensões 
mínimas: 0,10 x 0,36 x 0,42 m) no valor unitário de R$49,00 
(quarenta e nove reais) e valor total R$ 36.260,00 (trinta e 
seis mil duzentos e sessenta reais). Perfazendo o valor glo-
bal desta licitação de 36.260,00 (trinta e seis mil, duzentos e 
sessenta reais) e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 22 de julho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio
Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 966/2020)

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 42/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 63/2021
OBJETO: Aquisição de câmara de vacinas, medicamentos, 
oncológicos, termolábeis e afi ns.
Data da realização da Sessão Pública: 10/08/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 22 de julho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
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Oficial
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__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

ANDERSON JUNIO BRUSSOLO GOES LUIZ e ROGERIA APARECIDA AGOS FELIPE. Ele, 
brasileiro, natural de Jales, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e seis (26) de abril de um mil novecentos e 
oitenta e oito (1988), com trinta  e três (33) anos de idade, micro empresário, solteiro, filho de ADEMIR GOES 
LUIZ e de dona EUCLACIR DE PAULA BRUSSOLO LUIZ. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e sete (27) de dezembro de um mil novecentos e oitenta e nove (1989), 
com trinta  e um (31) anos de idade, cirusgiã dentista, solteira, filha de RUBENS CORREIA FELIPE e de dona 
TEREZINHA APARECIDA AGOS FELIPE.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e um (21) de julho de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Conversão de União Estável em Casamento
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Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

CLAYTON CORREA DOS SANTOS e GISELI CRISTINA RODRIGUES. Ele, brasileiro, natural de 
Osasco, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e quatro (24) de novembro de um mil novecentos e setenta e nove 
(1979), com quarenta  e um (41) anos de idade, empresário, solteiro, filho de EURIPES CORREA DOS SANTOS 
e de dona TERESA DAS GRAÇAS PEREIRA. Ela, brasileira, natural de Nova Granada, Estado de São Paulo, 
nascida aos  quinze (15) de março de um mil novecentos e oitenta e três (1983), com trinta  e oito (38) anos de 
idade, empresária, solteira, filha de ANTÔNIO DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS e de dona JURACI DE 
SOUZA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dezenove (19) de julho de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


