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Justiça 
manda avaliar 
desempenho 
de guardas

Conselho procura 
pais de menor detida 
com mecânico e 100 
quilos de maconha

Artesp faz ação para 
caminhoneiros hoje 

em rodovia da região

Divulgação
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Droga apreendida com mecânico e menor na BR 153

Divulgação

O Conselho Tutelar Sul de 
Rio Preto está tentando en-
contrar os pais ou responsá-
veis pela jovem de 17 anos 
apreendida com cerca de 100 
quilos de maconha na BR 153, 
na terça-feira (9), junto com 
um mecânico de 36 anos que 
dirigia o automóvel.    Pág.A4

Atendente bate moto 
e morre em avenida

Policiais militares em pa-
trulhamento encontraram um 
atendente de 45 anos caído com 
uma moto em cima de seu corpo 

na Rua Capitão Faustino de Almei-
da, na Avenida Mirassolândia na 
madrugada desta segunda-feira 
(10), em Rio Preto.  Pág.A4

Acidente de trânsito termina em 
agressão com barra de ferro

Pág. A4

CPFL registra média de 7,5 casos 
de furto de energia por dia em 2020 

REGIÃO DE RIO PRETO

A CPFL Paulista informou 
que inspecionou 2.746 liga-
ções clandestinas, os famosos 
“gatos”, na região de São José 
do Rio Preto durante o ano 
passado. O número represen-
ta uma média de 7,5 fraudes 

encontradas por dia. Rio Preto 
ficou entre as dez cidades com 
o maior volume de energia recu-
perada, ocupando a 6ª posição. 
Campinas, Ribeirão Preto, Bau-
ru, Piracicaba e Sumaré foram 
as primeiras do ranking. Pág.A2

Riopretrans 
critica decreto; 

MP quer 
providências

Artesp faz ação para 
caminhoneiros hoje 

em rodovia da região

Pág. A2

HB terá mais 
20 leitos de UTI, 
anuncia Estado

Pág. A5 Pág. A3

Pandemia: o abre 
fecha do comércio 

já está dando 
nos nervos

Prefeitura abre 
licitação de 
material do 

Shopping Azul
A Prefeitura enviou uma nota 

no fim da tarde desta quarta-
-feira (10) informando que abriu 
o processo de Pregão Eletrônico 
para a compra de materiais que 
serão usados para implantação 
provisória do Shopping Azul.
De acordo com a nota, o rece-
bimento das propostas acon-
tece até o dia 25 de março, 
às 8h30. A sessão do Pregão 
Eletrônico terá início no mesmo 
dia a partir das 8h32. Pág.A2
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Secretário diz 
que pode usar 
escalonamento 

de ônibus
Pág. A3
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MAIS LEITOS
Além dos 20 leitos 
do HB confirmados 

pelo Estado, 
o deputado Itamar 

Borges anunciou 
ontem mais 31 va-

gas em outros 
hospitais da região. 

Pág.A5

FUTEBOL
Após sair atrás no pla-
car, o Rio Preto conse-
guiu reagir e empatou 
por um a um contra a 
Penapolense fora de 
casa nesta quarta-feira 
(10). O jogo foi válido 
pela segunda rodada 
da Série A3 do Cam-
peonato Paulista.
 Pág.A4
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EM 2020

CPFL acha média de 7,5 
“gatos” na rede elétrica 

por dia na região
A CPFL Paulista informou 

que inspecionou 2.746 liga-
ções clandestinas, os famosos 
“gatos”, na região de São José 
do Rio Preto durante o ano 
passado. O número representa 
uma média de 7,5 fraudes en-
contradas por dia.

Com isso, a companhia 
conseguiu recuperar 18,6 GWh 
de energia, alcançando o maior 
volume registrado pela CPFL 
nos últimos três anos. O índice 
foi 135,5% e 123% superior 
aos registrados em 2018 e 
2019, respectivamente. O 
volume de energia recuperado 
seria suficiente para abastecer 
124.285 residências durante 
um mês, segundo a empresa.

“É importante esclarecer 
que furto de energia é crime, 
pode trazer riscos à seguran-
ça das pessoas e prejudica 
diretamente a população com 
instabilidade no fornecimento 
a energia e perda de arrecada-
ção de impostos, importantes 
para manter serviços públicos 
no município”, afirmou Rafael 
Lazzaretti, diretor comercial da 
CPFL.

Entre os municípios com 

maior recuperação de energia 
na região, Rio Preto registrou 
9,6 mil MWh, ficando em pri-
meiro lugar. Mirassol ocupa 
a segunda posição com 1,4 
mil MWh. José Bonifácio é o 
terceiro da lista com 1,3 mil 
MWh, enquanto Tanabi, com 
940 MWh, seguido por Bady 
Bassitt, com 710 MWh, fecham 
o ranking.

Em 2020, após mais de 
312,5 mil inspeções realiza-
das, a recuperação de energia 
em toda a área de atuação da 
distribuidora foi cerca de 293,5 
GWh em todo o Estado, o que 
abasteceria quase 2 milhões 
de residências por um mês. Rio 
Preto ficou entre as dez cidades 
com o maior volume de energia 
recuperada, ocupando a 6ª po-
sição. Campinas, Ribeirão Pre-
to, Bauru, Piracicaba e Sumaré 
foram as primeiras do ranking.

Fraudes e furtos de energia 
são crimes previstos no Código 
Penal com penas que podem 
chegar a até quatro anos de 
prisão. Além disso, a pessoa 
que for flagrada cometendo a 
irregularidade terá cobrados os 
valores retroativos referentes 
ao período em que deixou de 
pagar pelo fornecimento. Em 

Da REPORTAGEM   
redacao@dhoje.com.br
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CPFL fez mais de 2,6 mil inspeções na região em 2020

2020, o número de boletins de 
ocorrência registrados contra 
fraudadores cresceu quase 14 
vezes, somando 1.214 registros 
em toda a área de atuação da 
CPFL Paulista.

As irregularidades também 
podem deixar a conta de luz 
mais cara para todos os con-
sumidores, já que a Agência 

Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) reconhece a ação 
como uma “perda comercial”, 
e este valor é revertido à em-
presa. Outra consequência das 
fraudes e furtos é a piora na 
qualidade do serviço de distri-
buição de energia, uma vez que 
as ligações clandestinas sobre-
carregam as redes elétricas.

COVID

Sesi lança 
plataforma que 

identifica sintomas

O Sesi-SP lançou uma plata-
forma de teleatendimento para 
combater identificar sintomas 
da Covid-19 nos trabalhadores 
da indústria. O serviço tem 
capacidade para realizar até 
2.000 consultas por dia, dá 
acesso 24 horas à plataforma 
e apresenta taxa de resolução 
de mais de 95% dos casos - 
apenas 3% dos pacientes foram 
encaminhados a especialistas e 
1% dos atendimentos resultou 
em internações hospitalares.

Os colaboradores passarão 
por questionamentos diários 
sobre seu estado de saúde, 
e de acordo com os sintomas 
constatados e as respostas da-
das às perguntas, poderão ser 
encaminhados para o atendi-
mento médico. A partir daí, são 
examinados por um médico, de 
forma virtual e segura, seguin-
do o Protocolo de Manchester, 
que prioriza o atendimento de 

acordo com a gravidade dos 
sintomas.

“O maior objetivo desta pla-
taforma é evitar surto de Co-
vid-19 entre os trabalhadores 
de uma empresa. Atualmente 
esta ferramenta já está sendo 
utilizada em mais de 10 mil 
trabalhadores de todo Estado e 
temos cobertura para todos os 
municípios”, afirmou o médico 
do trabalho do Sesi-SP, José 
Miranda.

Segundo o Sesi, a Covid-19 
respondeu por 10% dos aciden-
tes de trabalho e é o principal 
motivo de afastamento profis-
sional no terceiro trimestre de 
2020. Segundo Miranda, por 
meio da plataforma, o trabalha-
dor consegue fazer a solicitação 
que o profissional venha fazer 
o teste da Covid-19 dentro da 
própria casa da pessoa, para 
que ela não precise sair.

As empresas ou indústrias 
interessadas podem contatar 
um unidade do Sesi na região.

Vinicius LIMA 

DESEMPENHO

Juíza manda prefeitura 
realizar avaliação de GCM

A juíza 2ª Vara da Fazenda, 
Tatiana Pereira Viana Santos, 
julgou procedente ação que 
obriga a Prefeitura a realizar 
a Avaliação de Desempenho 
dos Guardas Civis Municipais 
(GCMs). A decisão foi dada 
nesta quarta-feira (10) em 
ação proposta pelo Sindicato 
dos Servidores Municipais de 
Rio Preto e região.

A decisão favorável aos 
GCMs foi proferida em 1ª 
instancia e determina que a 
Prefeitura tenha a obrigação 
de realizar essa avaliação 
conforme determina a Lei 
Complementar 331/10. A 
avaliação que tem que acon-
tecer anualmente não foi 
realizada nos anos de 2019 
e 2020. É um dos itens que 

fazem parte obrigatória para 
uma possível progressão de 
carreira dos guardas.

Segundo Sanny Lima Bra-
ga, presidente do sindicato, 
após receber a demanda 
dos Guardas no segundo se-
mestre de 2020 a entidade 
ingressou com a ação no mês 
de outubro. “Queremos que 
a lei seja cumprida e que a 
avaliação seja realizada para 
que os Guardas não sejam 
prejudicados na progressão 
que alguns já têm direito”, 
finalizou Sanny.

Prefeitura - Em nota a 
Prefeitura informou que a 
PGM (Procuradoria Geral do 
Município) irá aguardar a co-
municação oficial da decisão 
da justiça para posteriormente 
se posicionar.

Sérgio SAMPAIO 

Plataforma do Sesi atende duas mil consultas por dia

Justiça manda prefeitura afzer avaliação de GCMs
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EDITAL

CONSCIENTIZAÇÃO

Prefeitura abre pregão eletrônico para 
comprar materiais do Shopping Azul

A Prefeitura enviou uma nota 
no fim da tarde desta quarta-fei-
ra (10) informando que abriu o 
processo de Pregão Eletrônico 
para a compra de materiais que 
serão usados para implantação 
provisória do Shopping Azul.

De acordo com a nota, o 
recebimento das propostas 
acontece até o dia 25 de março, 
às 8h30. A sessão do Pregão 
Eletrônico terá início no mesmo 
dia a partir das 8h32. O edital 
completo estará disponível nesta 
quinta-feira.

O Shopping Azul pegou fogo 
no dia 23 de janeiro e 167 per-
missionários que tinham suas 
barracas lá ficaram desabrigados 
comercialmente, além do preju-
ízo financeiro já que a maioria 
perdeu tudo.

Depois de algumas tentativas 
em relação ao local que eles 
iriam ser realocados, ficou defi-
nido a Praça Leonardo Gomes, 
em frente ao Terminal Urbano. 
No entanto, a praça precisou 

passar por algumas adequações 
que ainda estão em andamento, 
como por exemplo, o corte de 18 
árvores que, segundo a Emurb, já 
estavam com a vida comprome-
tida e a instalação do gradil que 
vai cercar todo o local.

Caixa D’água - A Capi En-
genharia começou nesta quar-
ta-feira (10) a demolição da 
caixa d’água sobre a estrutura 
do Shopping Azul.

Deve ser concluída em até 
três dias, já que se trata de uma 
atividade complexa que requer 
o emprego de equipamentos 
específicos. Está sendo realizada 
de forma controlada por método 
de desconstrução, que consiste 
em realizar cortes na estrutura 
de concreto, com uso de marte-
letes pneumáticos, corte com fio 
diamantado, rompedores hidráu-
licos acoplados na escavadeira, 
entre outros.

A retirada foi necessária já 
que a estrutura da caixa d´água 
ficou completamente compro-
metida após o incêndio.

Andressa ZAFALON 

Artesp faz ação para conscientizar 
caminhoneiros hoje em Cedral

A Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(Artesp) em parceria com 
a Polícia Militar Rodoviária, 
juntamente com a AB Tri-
ângulo do Sol realizará uma 
série de ações de segu-
rança para caminhoneiros, 
nesta quinta-feira (11) e no 
próximo dia 18 em Cedral, 
das 13h às 15h, no Posto 
de Pesagem Fixo (PPF) que 
fica localizado no km 420 da 

rodovia SP-310.
Entre os dias 11 e 22 

de março a concessionária 
veiculará mensagem nos 
painéis eletrônicos exis-
tentes nas rodovias para 
enfatizar as orientações de 
segurança com a seguinte 
mensagem de alerta: não 
dirija cansado. Dirija atento 
e evite acidentes.

De acordo com a AB 
Triângulo do Sol, no ano 
passado foram atendidas 
e registradas 148 ocorrên-

Da REDAÇÃO

Área onde ficarão futuras instalações do shopping

Arquivo DHOJE

cias ao longo do trecho 
sob concessão envolvendo 
caminhoneiros. Mais da 
metade destes acidentes 
(52%) tiveram como causas 
prováveis o descuido, a im-
prudência e a sonolência. Os 
períodos da tarde e da noite 
concentraram a maioria das 
ocorrências, isto é, 63% 
delas se deram entre 12h 
e 23h59.

“Para evitar colisões tra-
seiras é necessário dirigir 
com atenção e manter uma 

distância segura do veículo 
da frente, a fim de ter es-
paço suficiente para a reali-
zação de manobras rápidas 
em caso de necessidade”, 
explica Ailton Pontes gerente 
de operações da AB Triângu-
lo do Sol.

Nos 16 e 22, entre 18h 
e 20h, as ações aconte-
cerão na base policial de 
Jaboticabal, situada no km 
337,200 - norte da SP-326. 
Para mais informações ligue 
0800 701 1609.
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Geninho integra CCJ na 
Câmara dos Deputados

O deputado federal Geninho 
Zuliani, do DEM/SP, foi anun-
ciado nesta quarta-feira (10), 
em Brasília (DF), novamente 
como membro titular da Comis-
são de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, umas das mais 
importantes na análise de 
proposituras na Câmara dos 
Deputados. É a segunda vez 
que o parlamentar é escolhido 
para integrar a CCJC, neste 
mandato.

A CCJC tem por objetivo 
analisar diversas propostas de 
legislação, como por exemplo, 
projetos de leis e de emenda 
constitucional. O parlamentar 
também integrará a Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio e 
Serviços (CEDEICS).

“É uma honra ser nomeado 
novamente para fazer parte 
da CCJC, reafirmo que minha 
atuação sempre se pautará 
pelo interesse público e desen-
volvimento do Brasil”, ressalta 
o deputado.

A Câmara dos Deputados 

tem hoje 25 comissões temá-
ticas permanentes formadas 
por deputados, com o objetivo 
de analisarem projetos de lei 
e emendas constitucionais, 
como Agricultura, Direitos 
Humanos e Educação. Pa-
ralelamente, existem ainda 
comissões temporária, como 
as CPIs. Pela legislação vigente 
no Brasil, todos os projetos 
de lei devem debatidos pelas 
comissões.

Da REDAÇÃO 

COMISSÃO

Riopretrans diz que decreto é 
“impraticável”; promotor cobra 

providência das empresas
A Riopretrans informou 

através de nota nesta quarta-
-feira (10) que o decreto mu-
nicipal que determina regras 
para o transporte coletivo em 
Rio Preto durante a pandemia 
é impraticável.

Segundo a concessio-
nária, os ônibus possuem 
capacidade entre 70 e 90 
passageiros e, dependendo 
do tipo de veículo, as exigên-
cias derrubam este número 
para 16 passageiros. “Ou 
seja, para atender a deman-
da atual seriam necessários 
691 ônibus. O decreto é 
impraticável”, assina a nota o 
representante da Riopretrans, 
Diego Mansur.

Um ofício foi feito pela 
empresa para ser entregue 
à Prefeitura propondo a ade-
quação do decreto à realida-
de. “Ribeirão Preto limitou 
a capacidade dos veículos 
a 50% da capacidade total. 
Respeitamos a decisão do 
município, entendemos os 
anseios dos usuários, mas 
devemos trazer as regras à 
realidade”, afirma a nota.

Ação - O Ministério Pú-
blico, através do promotor 
Sérgio Clementino, abriu um 
inquérito em agosto de 2020 
para investigar a situação do 
transporte público em Rio 
Preto. Na época os motivos 
que levaram à abertura do 
inquérito são os mesmos de 
hoje: superlotação.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Trânsito deve propor escalonamento de 
ônibus para desafogar horários de picos

A Comissão de Trânsito da 
Câmara de Rio Preto, presidi-
da pelo vereador Bruno Ma-
rinho, convidou o secretário 
Amaury Hernandes para uma 
audiência na tarde desta quar-
ta-feira (10). Ele respondeu 
aos questionamentos e disse 
que a pasta está atenta aos 
problemas e tem se esforçado 
para melhorar a qualidade do 
transporte público.

“Todos os dias eu avalio 
as fichas pra saber onde por 
ônibus e onde tirar, não é 
simples. Estamos fazendo o 
nosso melhor”, disse.

Segundo o secretário, uma 
proposta é o escalonamento 
das empresas na tentativa de 
evitar o pico de aglomeração 
no período da manhã e no 

final do dia. “Dividindo os 
horários da seguinte forma: 
um setor entra às 6h e sai às 
15h; outro setor entra às 7h e 
sai às16h; outro entra às 8h 
e sai às 17h e por fim outro 
setor entra às 9h e sai às 18h. 
Isso tudo para que tenhamos a 
distribuição destes usuários ao 
longo do dia evitando assim a 
aglomeração”, explica.

São 80 itinerários diferen-
tes e 232 ônibus entre Circular 
Santa Luzia e Itamarati aten-
dendo a população. Segundo 
Amaury, a prefeitura exigiu 
que toda a frota das empresas 
esteja na rua.

O secretário ainda deu 
números. Antes do decreto 
da fase vermelha, a média 
diária de usuários era 62 mil 
passageiros e, agora, com o 
município em lockdown, tem 

Ele também citou o fato de 
os ônibus estarem circulando 
sem ar-condicionado. “São 
60 coletivos com ar e estão 
todos desligados desde o 
início da pandemia. Estamos 
acompanhando o custo real, 
até porque existe subsídio”, 
explicou o secretário.

Amaury lembrou ainda aos 
vereadores que o contrato com 
a Riopretrans não foi feito na 
atual gestão. “Vamos fazer 
um novo contrato a partir de 
novembro, aí sim poderemos 
fazer os ajustes”.

Andressa ZAFALON sido de 52 mil. Além disso, 
na segunda-feira (8) a admi-
nistração do Terminal Urbano 
registrou 7 mil usuários não 
pagantes e na terça-feira (9), 
6.500, a maioria era idosos.

Na audiência, o vereador 
Odélio Chaves lembrou que 
já tinha proposto este tipo de 
escalonamento no dia 25 de 
janeiro, quando o Secretário 
de Trânsito esteve em outra 
audiência na Câmara. Já o ve-
reador Robson Ricci levantou a 
possibilidade de as empresas 
serem autuadas. O secretário 
explicou que essa é uma atri-
buição do setor de Vigilância 
Sanitária e não da pasta de 
Trânsito.

O vereador João Paulo 
Rillo participou remotamente 
da audiência criticou a forma 
como é conduzido o lockdown. 

TRANSPORTE URBANO

O promotor disse que fez 
uma reunião esta semana 
com os representantes das 
concessionárias e colocou a 
posição do Ministério Público, 
no sentido de que o decreto 
deve ser cumprido como está 
sendo feito por outros seg-
mentos.

“Eles (representantes das 

Consócio diz que precisaria de 691 ônibus para atender decreto

concessionárias) disseram 
que estão pedindo algumas 
adequações do decreto, mas 
salientei que não é possível 
simplesmente ignorar ou ex-
cluir o decreto. Disseram tam-
bém que já estão adotando 
algumas medidas e que nos 
próximos dias a situação deve 
melhorar”.

Andressa ZAFALON

Divulgação

Salve-se quem puder! 
O abre fecha do comércio já está dando nos nervos! Não 

adianta paralisar as atividades econômicas se não houver a 
colaboração da população, a fim de controlar a evolução da 
pandemia do vírus. Tanto é que o número de casos de infecção 
por covid-19 continua crescente. Parte da população não conse-
gue ficar em casa e as aglomerações, com número de pessoas 
suficientes para propagar o vírus, são de praxe pela periferia da 
cidade. Quando o povo não tem consciência, fica difícil para o 
poder público frear o avanço da doença. O secretário da Saúde, 
Aldenis Borim, tem implorado para a população colaborar. A 
situação chegou no ponto crítico. Salve-se quem puder!

Saracotear 
O secretário de Trânsito, 

Amaury Hernandes, revelou 
durante sabatina ontem, na 
Câmara, que sete mil não 
pagantes usaram o transporte 
coletivo segunda-feira. Mesmo 
neste período de restrição por 
causa do avanço da covid-19, 
portanto, aposentados querem 
saracotear. Sobre a lotação 
dos ônibus, o secretário diz 
que o número de passageiros 
caiu, de 110 mil para cerca de 
50 mil, devido as restrições. 
“Só viaja sentado”, diz. 

Primeira mulher
A deputada de extrema direita Bia Kicis (PSL-DF, foto) foi eleita 

ontem presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara Federal para um mandato de um ano. Ela é a primeira 
mulher a assumir o comando da comissão mais importante da 
Casa. O Psol chegou a apresentar a candidatura da deputada 
Fernando Melchionna (RS), mas ela foi indeferida pelo deputado 
Mauro Lopes (MDB-MG), com a justificativa de que a vaga per-
tencia ao PSL por acordo de líderes feito na semana passada, 
sobre a distribuição da presidência das comissões em função do 
tamanho das bancadas partidárias.

Postulantes
O próximo processo elei-

toral deverá contar com nú-
mero elevado de candidatos 
para representar Rio Preto 
na Assembleia. Em 2018, 
nenhum postulante foi eleito 
ou reeleito, caso de João 
Paulo Rillo (PSOL) e do agora 
vice-prefeito Orlando Bolçone 
(DEM). Bruno Marinho (Patrio-
ta), eleito vereador em 2020, 
sinaliza a pretensão de entrar 
na disputa “Rio Preto precisa 
ter um representante na As-
sembleia Legislativa”, diz. 

A conferir 
O presidente do PSC de 

Rio Preto, Paulo Neto, confir-
mou que existe possibilidade 
de o presidente Jair Bolsona-
ro se filiar novamente ao par-
tido. “Antes de entrar no PSL, 
ele era do PSC”, lembrou. A 
transferência aconteceu em 
julho de 2018, com o objeti-
vo de ele disputar as eleições 
para presidente da Repú-
blica. Informação recente, 
porém, dá como certo a sua 
filiação ao Partido da Mulher 
Brasileira (PMB). A conferir! 

Futuro incerto 
Enquanto não houver con-

senso entre situação e oposi-
ção com foco nos interesses 
do País, a economia vai 
patinar. O fato de o STF ter 
tirado Lula da Silva da lista de 
político ficha suja, dando con-
dição ao petista de disputar 
o cargo de presidente, agitou 
a classe empresarial, que é a 
favor do liberalismo econômi-
co. Para amarrar ainda mais 
a economia, a pandemia do 
vírus está em plena evolução. 
O futuro é incerto! 

Fala grosso
Lula da Silva (PT) falou 

ontem pela primeira vez após 
o STF ter anulado as conde-
nações que o levou à prisão. 
Após agradecer o ministro 
Edson Fachin, Lula abriu a 
caixa de ferramenta para ata-
car o governo Jair Bolsonaro, 
que classificou como “des-
governo” no combate à pan-
demia. Como deixou de ser 
ficha suja, Lula fez discurso 
populista, sem admitir erros 
do governo do PT, enquanto 
esteve no comando do País. 

Vedações
A Câmara dos Deputa-

dos rejeitou destaque do PT 
e manteve no texto da PEC 
Emergencial as proibições que 
estados e municípios poderão 
adotar se sua despesa corrente 
chegar a 95% do Orçamento. 
Entre essas vedações estão a 
criação de cargo que implique 
aumento de despesa; realiza-
ção de concurso público para 
vagas novas; e adoção de 
medida que implique reajuste 
de despesa obrigatória acima 
da variação da inflação.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Comitê Lula Livre fará 
ação neste sábado

Rio Preto possui um grupo 
chamado “Comitê Lula Livre” 
que tem o objetivo de denunciar 
a perseguição política que o 
ex-presidente.

O Comitê, atualmente, con-
ta com 12 integrantes fixos 
que fazem faixaços a cada 15 
dias e sábado (13) é o próximo 
programado. O local não é di-
vulgado com antecedência para 
que não haja aglomeração.

O Grupo existe em Rio Preto 
há pelo menos três anos e há 
um ano faz esses faixaços duas 
vezes por mês. No estado de 
São Paulo são 120 “Comitês 
Lula Livre”, mais alguns espa-
lhados pelo Brasil e outros fora 
do país. Todos trabalham em 
conjunto, mas cada um com 
suas ações específicas.

Uma página foi criada no 
facebook “Comitê Popular Lula 
Livre São José do Rio Preto”, 
para divulgar as atividades 
locais do Comitê e já conta 
com quase 500 seguidores. 
“O Grupo é suprapartidário e 
é aberto para todos que re-

conhecem as arbitrariedades 
ocorridas em todo o processo 
do ex-presidente Lula”, explica 
a integrante Cristiane Guido.

Além dos faixaços, há dois 
meses o Grupo está fazendo o 
“Caminhando com Lula”, que 
se resume em se reunir diaria-
mente e caminhar em algum 
ponto de Rio Preto, usando 
camisetas vermelhas com a 
foto do Lula. 

A Caminhada está aconte-
cendo, por enquanto, somente 
na parte da manhã e geral-
mente na pista da Represa 
Municipal.

Andressa ZAFALON 

FAIXAÇO

Divulgação
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Conselho Tutelar procura pais de jovem de BH 
detida com mecânico e cem quilos de maconha

O Conselho Tutelar Sul 
de Rio Preto está tentando 
encontrar os pais ou respon-
sáveis pela jovem de 17 anos 
apreendida com cerca de 100 
quilos de maconha na BR 
153, na terça-feira (9), junto 
com um mecânico de 36 anos 
que dirigia o automóvel mas 
não tem qualquer parentesco 
com a adolescente.

Nesta quarta-feira (10), a 
conselheira Livia Maria infor-
mou que já foi feito contato 
com o Conselho Tutelar de 
Belo Horizonte, em Minas 
Gerais, sobre o paradeiro da 
jovem, que está num abrigo 
em Rio Preto.

Os dois foram detidos pela 
Polícia Rodoviária Federal na 
BR 153  e disseram que a dro-
ga vinha do Paraguai e seguia 
para Belo Horizonte. Segundo 
o boletim de ocorrência, a PRF 
estava em diligência quando 

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

NA BR 153

Flagrante foi feito 
pela Polícia Rodoviária 
Federal na BR 153 na 
terça-feira e jovem 
encaminhada a abrigo

abordou a dupla. Ao abrir a 
porta do veículo, segundo a 
polícia, foi possível sentir um 
forte odor característico da 
maconha.

De acordo o boletim, a 
placa do carro dirigido era 
adulterada. Os tabletes de 
maconha foram encontrados 
embalados no banco traseiro 
e no porta-malas do carro.

A adolescente alegou para 
conselheiros que os dois são 
amigos e que foi convidada 
pelo mecânico a uma via-
gem para buscar aparelhos 
eletrônicos no Paraguai, mas 
não atravessou a fronteira e 
esperou  o mecânico retornar, 
na cidade de Rosana. 

Pelo fato de a jovem não 
ser rio-pretense nenhuma 
detalhe sobre ela foi acres-
centado depois do boletim de 
ocorrência

Rio Preto integra a cha-
mada rota caipira da droga, 
trecho de passagem entre 
mercados produtores estran-
geiros e os mercados consu-

midores paulistas e de outros 
Estados. Segundo o juiz da 
Vara da Infância e Juventude, 
Evandro Pelarin, outros casos 
semelhantes já ocorreram, 
porém não é frequente a 
apreensão de menores com 
acusados de tráfico.

Na delegacia o mecânico 
não respondeu aos questio-
namentos feitos pela polícia 
sobre a presença da maconha 
e de estar acompanhado uma 
menor de idade sem autoriza-
ção dos pais ou responsáveis. 
Foi autuado por flagrante por 
tráfico de drogas e também 
está sendo acusado a por faci-
litar a corrupção de menor de 
18 anos. (Colaborou - Bruna 
MARQUES)
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MADRUGADA

Atendente bate moto e é encontrado 
morto na avenida Mirassolândia

Policiais militares em pa-
trulhamento encontraram um 
atendente de 45 anos caído 
com uma moto em cima de seu 
corpo na Rua Capitão Faus-
tino de Almeida, na Avenida 
Mirassolândia na madrugada 
desta segunda-feira (10), em 
Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência o 
acidente teria ocorrido após 
uma colisão com a mureta do 
pontilhão. A moto foi apreen-
dida pela PM e o cunhado do 
atendente foi relatado sobre o 
que tinha acontecido.

O resgate foi acionado ime-
diatamente, mas a vítima não 
resistiu e faleceu no local, a 
perícia também foi convocada 
para apurar o acidente. O caso 
será investigado pela Delegacia 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE

BARRA DE FERRO
Acidente de trânsito 
acaba em agressão

Um motorista de 56 anos 
foi agredido com socos após 
acidente de trânsito. O caso 
aconteceu na Avenida Doutor 
Ernani Pires Domingues na 
última segunda-feira (08) às 
15h, em Rio Preto.

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, a vítima não con-
seguiu impedir o acidente 
quando um carro Gol fechou 
a sua frente na tentativa de 
entrar no posto de gasolina. O 
motorista acrescentou que o 
acusado aparentava estar al-
terado quando saiu do carro.

Após o acidente, a vítima 
foi agredida com um pedaço 
de ferro e após cair continuou 
apanhando com socos no 
rosto e antebraço.

O motorista compareceu 
a Central de Flagrantes na 
terça-feira (09), foi orientado 
sobre suas possibilidades 
de ações penais que serão 
usadas como desejado por 
ele. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

LUZIA MURAROTO PEREIRA – Fa-
lecida aos 85 anos de idade, natural 
de Balbinos/SP, era viúva. Deixou seus 
fi lhos Vera Lucia, Ivone, Vilma, Cleuza 
Terezinha, Elza, Leandro José, Cleide 
Aparecida, Vanderlei, Antonio, Cleunice, 
Ailton Agostinho, Leunice Maria, Vol-
taire. Seu sepultamento deu-se no dia 
10/03/2021 às 17:00. Saindo seu féretro 
do cemitério Municipal de Querencia 
do Norte para o cemitério Municipal de 
Querencia do Norte.

MARIA APPARECIDA PERRONE– 
Falecida aos 90 anos de idade, natural 
deMonte Azul Paulista/SP, era divorciada. 
Deixou seus fi lhos Vera Lucia, Valdemar, 
José Carlos, Edegar Roberto. Seu se-
pultamento deu-se no dia 10/03/2021 
às 10:00. Saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

MARIA APARECIDA SOARES BRAGA 
– Falecido aos 65 anos de idade, natural 
Barbosa/SP, casada com Jair Braga 
Matheus Fernandes. Deixou seus fi lhos 
Elizândra Aparecida, Maria Cristina, Gus-
tavo Aparecido. Seu sepultamento deu-se 

  FALECIMENTOS
no dia 10/03/2021 às 15:00. Saindo seu 
féretro do velório Capela Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

LUZIA SHIZUKA SUGIURA – Fale-
cida aos 74 anos de idade, natural de 
Ribeirão Pires/SP, era viúva. Deixou seus 
fi lhos Neimar José, Liliane, Wagner. Seu 
sepultamento deu-se no dia 10/03/2021 
às 14:00. Saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOSÉ MARIANO – Falecido aos 64 
anos de idade, natural Castelo Branco/
PR, era solteiro. Seu sepultamento deu-se 
no dia 10/03/2021 às 13:30. Saindo seu 
féretro do velório Capela Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

LOURDES ASSUNÇÃO DOS SAN-
TOS – Falecido aos 74 anos de idade, 
natural Nova Granada/SP, era divorciada. 
Deixou seus fi lhos Paulo Sergio, Marcia 
Regina, Adriana Victor, Rafael Victor. Seu 
sepultamento deu-se no dia 11/03/2021 
às 10:30. Saindo seu féretro do velório 
Capela Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

MAIS UM GCM prende acusado de 
descumprir medida protetiva

Guardas civis detêm em fla-
grante, na Rua Consolação, um 
pedreiro de 36 anos que agrediu 
e desrespeitou medida protetiva 
aplicada por sua companheira, 
uma manicure de 20 anos. O 
crime ocorreu nesta terça-feira 
(09) ás 21h52 em Rio Preto.

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, os guar-
das civis receberam uma ocor-
rência de violência doméstica e 
foram recebidos pelo pedreiro 
em frente ao endereço da vítima. 
Ao ser questionado, o acusado 
assumiu ter discutido com sua 
esposa e tê-la agredido com 

uma cabeçada.
Em versão a vítima, após a 

discussão um pedreiro teria a 
atacado com um tapa em seu 
rosto, que causou um ferimento 
em seu lábio. Ao ser interrogada 
sobre a presença do acusado, a 
manicure afirmou ter aceitado 
o encontro que seu ex compa-
nheiro mesmo tendo medida 
protetiva contra ele.

Agressor e vítima foram leva-
dos para Central de Flagrante. 
O pedreiro foi autuado em fla-
grante por descumprimento de 
medida protetiva de urgência, 
violência doméstica e lesão 
corporal. (Colaborou - Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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FUTEBOL 
Rio Preto busca empate contra a Penapolense e mantém invencibilidade

Após sair atrás no placar, 
o Rio Preto conseguiu reagir e 
empatou por um a um contra 
a Penapolense fora de casa 
nesta quarta-feira (10). O jogo 
foi válido pela segunda rodada 
da Série A3 do Campeonato 
Paulista.

O Jacaré foi superior durante 
os primeiros 15 minutos e criou 
uma boa chance com Luciano 
arriscando de fora da área e 
fazendo o goleiro Bruno espal-
mar para escanteio. No entanto, 
a equipe da casa melhorou e 

dominou a reta final. Aos 19 
minutos, Tuta arriscou de longe 
e mandou por cima do gol de Lú-
cio. Já no final da primeira etapa, 
Chiquinho fez boa jogada pela 
esquerda e rolou para Américo 
chutar forte, fazendo um a zero.

A Penapolense teve duas 
grandes chances de ampliar a 
vantagem no início da segunda 
etapa. A primeira com Chiquinho 
saindo na cara do gol e chutando 
em cima de Lúcio. Um minuto 
depois, foi a vez de América 
sair na cara do gol e novamente 
para na defesa do arqueiro es-
meraldino.

O Rio Preto conseguiu supor-
tar a pressão da Penapolense e 
chegou ao empate aos 29 mi-
nutos. Ataliba cobrou escanteio 
e Nino subiu para fazer o gol de 
cabeça. O Jacaré quase virou 
aos 43 minutos, quando Ataliba 
cobrou falta e acertou a trave 
de Bruno. O jogador Elton da 
Penapolense ainda foi expulso 
no fim da partida após pisar em 
Gabriel Tota.

O próximo compromisso do 
Rio Preto é na capital contra o 
Nacional neste sábado (13), às 
15h. Já a Penapolense encara o 
Marília no mesmo dia, às 19h.

Vinicius LIMA Silas RECHE
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Toda mulher precisa se cuidar! Com tanta informação dis-
ponível e com a participação ativa da mulher no mercado de 
trabalho, o cuidado com a saúde não pode limitar-se apenas 
ao tratamento de doenças ou a consultas de rotina uma vez a 
cada semestre.

Além de profissionais de destaque, as mulheres desempe-
nham um papel fundamental em nossa sociedade, participando 
ativamente do núcleo familiar, com inúmeras funções em de-
corrência dos papéis de avó, mãe e esposa.

A mulher moderna deve valorizar sua saúde. Para isso, é de 
suma importância que ela esteja atenta a todos os detalhes do 
seu corpo, desde simples sintomas até alterações leves de pele. 
Além disso, qualidade de vida é sinônimo de saúde. A estética 
e a beleza atualmente são prioridades para a mulher moderna.

A mulher moderna está sempre bem vestida e não quer ter 
vergonha de exibir seu corpo. Medo ou constrangimento de 
usar saias, shorts ou biquínis não são opções cabíveis para a 
mulher que trabalha duro pelo sustento dos seus filhos e que 
ocupa posições de liderança nas empresas aonde praticam seu 
exercício profissional.

A mulher moderna não quer olhar para seu corpo e obser-
var inúmeras veias dilatadas ou vasinhos em suas pernas. Sua 
personalidade clama por beleza. Felizmente, existem tratamento 
capazes de satisfazer o desejo estético feminino. Procedimen-
tos realizados em consultório, sem anestesia, indolores e sem 
repouso podem devolver a autoestima feminina, eliminando 
varizes e vasinhos indesejáveis. 

Além da tradicional escleroterapia, o tratamento com laser 
transdérmico representa uma opção terapêutica eficaz e mo-
derna, compatível com as características da mulher moderna. 
Procedimento rápido, seguro, minimamente invasivo, sem afasta-
mento do trabalho e da família e sem necessidade de anestesia.

A mulher moderna não pode sentir dor! Não pode deixar de 
trabalhar e desempenhar suas funções diárias. A mulher moder-
na deve manter seu check- up em dia, especialmente o vascular. 
Dores nas pernas e inchaço constituem os primeiros sintomas 
da trombose venosa profunda. Em tempos de pandemia, existe 
uma associação muito forte entre a infecção viral e fenômenos 
tromboembólicos. 

Toda mulher que testou positivo para a Covid-19 ou que 
manteve contato próximo com familiares infectados deve realizar 
uma avaliação detalhada do sistema circulatório. A prevenção 
de doenças arteriais e venosas é imperativa neste momento 
tão delicado que vivemos, com número recorde de pacientes 
diagnosticados com infecção pelo Coronavírus.

A mulher moderna não quer correr o risco de enfartar ou 
ter um derrame no auge da sua força de trabalho. Mais um 
motivo para que seja realizado o check-up vascular. De forma 
tranquila e suave, o doppler vascular é capaz de analisar todo o 
sistema circulatório feminino, detectando possíveis alterações 
e prevenindo doenças cardiovasculares. Além disso, o doppler 
vascular pode ser realizado no próprio consultório do cirurgião 
vascular, evitando a exposição a ambientes com aglomerações.

A mulher moderna deseja saúde, qualidade de vida e bem-
-estar. Tudo isso pode ser oferecido durante o acompanhamento 
médico de qualidade, com dedicação a cada sintomas ou alte-
ração apresentada pela mulher moderna. 

Procure o cirurgião vascular e cuide da sua saúde vascular. 
Para mais informações a respeito de importantes assuntos 
relacionados a medicina vascular, acesse o site www.drsthefa-
novascular.com.br. 

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

A saúde vascular da 
mulher moderna

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

EM 24 HORAS

Divulgação

UTIS

O governador João Doria 
anunciou na coletiva desta 
quarta-feira (10) a abertura de 
mais 338 leitos para pacientes 
com Covid-19 no Estado de São 
Paulo, sendo 171 de enferma-
ria e 167 de UTI.  Segundo a 
assessoria da Secretaria de 
Saúde do Estado, 20 desses 
leitos de UTI serão abertos no 
Hospital de Base em Rio Preto.

“Este é o terceiro anúncio 
de abertura de novos leitos que 
fazemos em menos de duas se-
manas. Percebam a gravidade 
e a evolução rápida do vírus em 
São Paulo e em todo o Brasil. 
Em duas semanas, São Paulo 
anunciou 1.118 novos leitos 
hospitalares, sendo 676 leitos 
de UTI. Todos estarão operando 
neste mês de março”, disse 
Doria.

A assessoria da Funfarme 
informou que ainda foi notifi-
cada pelo Estado sobre a aber-
tura. Na segunda-feira (10), a 
diretoria do Hospital informou 
que era possível ampliar mais 
25 leitos no local. A taxa de 
ocupação na região está em 
90,2%.

Outros 500 novos leitos 
também foram anunciados no 
dia 3 de março, incluindo 339 
de UTI e 161 clínicos, também 
com ativação neste mês. O Go-
verno ainda ativará 11 hospitais 
de campanha que totalizarão 
mais 280 leitos – 140 de cada 
tipo.

Com todas essas medi-
das, serão 1.118 leitos novos 
no SUS de SP. A ampliação 
anunciada nesta quarta-feira 
também ocorrerá em hospitais 
da Grande São Paulo, Bauru, 
Marília, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, Araraquara, Campinas e 
Ribeirão Preto. Antes da epide-
mia, São Paulo contava com 
3,5 mil leitos de UTI e, até abril, 
terá 9,2 mil leitos UTI SUS, 
quase o triplo a mais.

Saúde confirma abertura 
de mais 20 leitos para o HB

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Assessoria da Secretaria de Saúde do Estado confirmou 
20 leitos de UTI no HB

O vice-governador Rodri-
go Garcia (DEM) autorizou 
os deputados Itamar Bor-
ges (MDB), Carlão Pignatari 
(PSDB) e Geninho Zuliani 
(DEM) a encontrarem estru-
turas disponíveis na região de 
Rio Preto para a abrigar novos 
leitos covid-19.

Nesta quarta-feira, Itamar 
esteve em Rio Preto onde se 
reuniu com a diretora Silvia 
Elizabeth Forti Storti, que co-
manda a Diretoria Regional de 
Saúde (DRS-15) para definir 
a criação de 105 novos leitos 
exclusivos para enfrentamen-
to da covid-19.

Além dos 20 leitos no Hos-
pital de Base, 15 no Hospital 
Emílio Carlos, de Catanduva; 
10 no Hospital do Frei em 
Jaci e outros seis na Santa 
Casa de Fernandópolis. Além 
disso, são mais 54 leitos de 
enfermaria distribuídos em 
unidades hospitalares de 
Monte Aprazível, José Boni-
fácio, Pirangi e Itajobi.

O deputado Itamar visitou 
ainda a Santa Casa de Rio 
Preto, onde o provedor da en-
tidade Nadim Cury pretende 
viabilizar a criação de novos 
leitos UTI em parceria com o 
governo estadual.

“A instituição tem sido 
uma parceira fundamental 
do poder público no enfrenta-
mento da pandemia. A Santa 
Casa disponibiliza, no mo-
mento, 50 leitos apenas de 
UTI, o que é fundamental para 
atender a população de Rio 
Preto”, afirmou o deputado.

Deputados 
anunciam mais 31 
leitos para região

Thiago PASSOS

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quarta-feira (10) mais nove 
óbitos por Covid-19 no mu-
nicípio. No total, a cidade já 
soma 1.188 mortes desde 
o início da pandemia, sendo 
266 somente em 2021, uma 
média de quase quatro óbitos 
por dia. A taxa de letalidade é 
de 2,4%.

Também foram confirma-
dos mais 461 casos da do-
ença, sendo que 407 foram 
diagnosticados por exame PCR 
e 54 por teste sorológico. São 
49.704 casos já registrados, 
sendo 3.680 em profissionais 
da saúde. O coeficiente de 
incidência é de 10.691 casos 
para cada 100 mil habitantes.

Rio Preto também con-
tabilizou no período mais 
2.399 curados da Covid-19, 
chegando a marca de 45.400 
recuperados, o equivalente a 
91% dos casos. O município 
soma 194.533 notificações 
de pacientes com sintomas 
gripais e já realizou 171.418 
testes. Os exames coletados 
no inquérito sorológico não 
foram inseridos e deverão ser 
contabilizados após a conclu-
são do estudo.

Atualmente, a cidade con-
ta com 733 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 317 
na UTI e 416 na enfermaria. 
Destes, 403 são residentes 
de Rio Preto e 330 de outros 
municípios da região. Dentre 
os casos confirmados de Co-
vid-19, são 515 internações, 
com 256 na UTI e 257 na 
enfermaria, sendo 281 de 
Rio Preto e 232 de outras 
cidades. A taxa de ocupação 
nos leitos de UTI da região é 
de 90,2%.

Covid faz mais 
nove mortes e 

461 novos casos
Vinicius LIMA

ESPERANÇA
Estado diz que vacina chega a 
idosos de 72 anos no dia 22

Depois anunciar nesta sema-
na que a vacinação de idosos 
de 75 e 76 anos terá início no 
próximo dia 15, o Governador 
João Doria confirmou também 
a data de início para os idosos 
de 72 a 74 anos. Esse público 
poderá receber a primeira dose 
a partir do dia 22 de março. A 
inclusão desta faixa etária será 
possível graças à chegada de 
mais vacinas do Butantan, nos 
próximos dias.

O Estado de São Paulo ul-
trapassou hoje a marca de 3,5 
milhões de doses aplicadas, a 
maior do Brasil. Desse total, 
mais de 2,5 milhões foram 
primeira dose e 933 mil já 
receberam as duas doses, ou 
seja, esquema vacinal completo. 
O total de aplicações em SP é 
superior à soma de todos os Es-
tados de Nordeste e Sul do país, 
conforme dados do Ministério 
da Saúde.

Em Rio Preto já foram apli-
cadas 57.638 doses, sendo 
39.421 na primeira etapa e 
18.217 na segunda. Atualmen-

te, a vacinação no Recinto de 
Exposições está suspensa e a 
partir desta quinta-feira (11) a 
aplicação da segunda dose em 
idosos 85 a 89 anos no Com-
plexo Swift também deixará de 
ser realizada. A imunização para 
esse grupo segue nas unidade 
de Saúde, das 8h às 14h, de 
segunda a sexta-feira.

Mais de 4 milhões de pesso-
as já realizaram o pré-cadastro 
no site Vacina Já (vacinaja.sp.

Vinicius LIMA

Estado anuncia que a partir do dia 22 começa vacinar 
idosos a partir de 72 anos

gov.br), criado pelo Governo de 
SP para otimizar a campanha. 
A ferramenta economiza apro-
ximadamente 90% no tempo 
na ocasião em que o cidadão 
comparecer a um posto para 
receber a dose. Trata-se de um 
formulário eletrônico que leva 
cerca de um minuto para ser 
preenchido. Já nos postos de 
vacinação, em média, a coleta 
de informações leva cerca de 
dez minutos.

Deputado Itamar durante visita a Santa Casa

Divulgação

ONCOLOGIA
Ministério nega pedido de 

revisão de projeto da Funfarme

O Ministério da Saúde inde-
feriu pedido de revisão de um 
projeto solicitado pela Funfarme 
(Fundação Faculdade Regional 
de Medicina de São José do Rio 
Preto) para participar do Progra-
ma Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (PRONON). A decisão 
foi assinada pelo ministro Eduar-
do Pazuello, na terça-feira (9).

No despacho o Ministério jus-
tifica o indeferimento da revisão 
do processo tendo como base 
um parecer técnico da Consulto-
ria Jurídica da pasta. O programa 
Nacional de Apoio à Atenção On-

cológica (PRONON) é resultado 
de parceria entre os ministérios 
da Saúde e da Fazenda que, 
conjuntamente, determinam o 
valor global de renúncia fiscal a 
ser empregado a cada período 
para desenvolvimento do projeto 
nas localidades.

A Funfarme já reapresentou 
o projeto para novas avaliações 
no setor público para o ciclo 
2020-2021 e também remode-
lou o texto para buscar parcerias 
junto ao setor privado, diante da 
importância que as ações deste 
projeto representam na vida de 
inúmeros pacientes oncológicos.

A Fundação destacou ainda 

Sérgio SAMPAIO que, no último ciclo, apenas 16 
projetos foram beneficiados pelo 
PRONON em todo o território 
nacional, preferencialmente 
de instituições que ainda não 
haviam registrado êxitos nos 
programas federais.

Na nota, a Funfarme salienta 
ainda que “os projetos apre-
sentados alcançaram inúmeros 
êxitos nos programas federais, 
dentro do Ministério da Saúde, 
com pareces técnicos favoráveis, 
porém, no ciclo 2019-2020, 
alguns não avançaram em ra-
zão de limitações de teto para 
renúncia fiscal impostas pelo 
Ministério da Fazenda”.
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A VIDA NÃO É SABER ESPERAR AS TEMPESTADES PASSAREM E SIM 
APRENDER COMO DANÇAR NA CHUVA. Sorria, beba muita água 

e seja feliz!
DR. IVAN ROLLEMBRG 

Filho, requisitado médico de 
várias celebridades em São 
Paulo, comemorou mais um 
aniversário, ontem.

JÚLIO CESAR MENEGAZ 
está com os convites da 17ª 
Feijoada do Rotary Club Pa-
lácio das Águas Rio Preto, 
em clima drive thru, no dia 16 
de maio, com retirada na Pa-
róquia São Judas Tadeu, das 
10h30 às 14 horas, no valor R$ 
60,00 reais. Kit completo para 
2 pessoas. A renda será em 
prol da AACD Rio Preto e São 
Judas Tadeu. Vamos ajudar!

VERA FIGUEIREDO Ferraz 
e o médico Renato Zerati 
foram os aniversariantes de 
ontem, recebendo os cum-
primentos dos amigos e fa-
miliares.

O ROTARCT CLUBE – Ins-
piração pede sua ajuda para 
doação de caixas de choco-
lates e bombons para institui-
ções carentes da região. Ponto 
de arrecadação na Cegarra 
Habitação.

FOI O VAR mais longo da 
História: cinco anos para deci-
dir anular atos equivocados de 
um juiz, francamente, desse 
jeito o América, com o presi-
dente Italiano só volta para a 
primeira divisão em 2025.

MUITO PRA MIM. Enfim 
algo novo na política brasileira: 
Lula pode voltar a ser candi-
dato a presidente em 2022 e 
Dilma em 2030. Aí, eu choro!

EMPRESÁRIO ADÃO Mo-
raes e os fi lhos Herick Bruno, 
Danilo Gabriel, o advogado 
Marco Antônio Cais, o médico 
Paulo Colombo e Jorginho 
Seba mais o fi lho Jorge Rodri-
go Seba comemoraram muito 
mais um título Copa do Brasil 
2020 do seu amado time Pal-
meiras FC.

Detalhes
não tão pequenos...

Comemorando
Os empresários sócios Adriana 
Neves, Joaquim Mattos e 
Ricardo Mattos estão felizes 
com a notícia que a Ambev 
foi escolhida como uma das 
Empresas mais Inovadoras 
do Mundo, pela revista norte-
americana “Fast Company”.  
Reconhecida pela criatividade 
e inovação em ações como a 
fabricação de álcool em gel, 
máscaras de Pet de guaraná, 
além da goma de tapioca e 
sabão feitos com mandioca 
de produtores familiares. Que 
bacana!

DiáriodoBob
Direito a reflexão própria. O ministro Edson Fachin, 

do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou por sua própria 
conta e risco (?) todas as condenações impostas pela 
Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, na Operação Lava Jato. Depois de preso e 
condenado, liberto, Luiz Inácio, já começou sua campa-
nha, ao fazer ontem, seu primeiro comício. É que, com a 
decisão, Lula recuperou os direitos políticos e se tornou 
elegível. Dormi e acordei após o veredicto, lembrando da 
expressão em latim “libertas quae sera tamem” (Liber-
dade ainda que tardia)  proposta pelos inconfidentes 
para marcar a bandeira da república que idealizaram, na 
Capitania de Minas Gerais, no Brasil do final do século 
XVIII. Imagino que, hoje, depois do vendaval, ainda te-
mos roupas estendidas no varal da esperança. A volta do 
Boêmio. Apaixonado em rádio, ouvi ontem num debate 
provocado por jornalistas de elite, um ouvinte gozador 
pedir para o locutor terminar o programa com a musica 
“A Volta do Boêmio”. Como se vê, neste país, tudo vira 
piada quando o assunto é política de elite. Não custa 
lembrar um trecho do sucesso do Nelson Gonçalves: 
Boemia, aqui me tens de regresso e suplicante te peço a 
minha nova inscrição - Voltei pra rever os amigos que um 
dia - Eu deixei a chorar de alegria, me acompanha o meu 
violão. Boemia, sabendo que andei distante. Sei que essa 
gente falante vai agora ironizar - Ele voltou! O boêmio voltou 
novamente. Partiu daqui tão contente Por que razão quer 
voltar?” Advinha?????  Novos horizontes. O deputado 
federal do DEM,Geninho Zuliani acaba de ser nomeado 
membro titular da Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara. Geninho também fará parte da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. 
É a segunda vez que o parlamentar é escolhido para 
integrar a CCJC, neste mandato. Tarefa: analisar diversas 
propostas de legislação, como por exemplo, projetos de 
leis e de emenda constitucional. O parlamentar também 
integrará a Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços. Bola de cristal.  Quem 
está gargalhando com a decisão de Edson Fachin é o ex-
-tesoureiro do PT Delúbio Soares, aquele que  previu, há 
anos, que tudo acabaria piada de salão. Ponto e basta!

Super Feliz
A médica cardiologista Eliana 
Migliorini Mustafa foi presenteada 
no Dia das Mulheres, com 
Certificado Internacional de 
Reconhecimento em Cardiologia 
Clínica, pela Clinical Cardiology 
at Domingo Braile Institute, 
ao seu trabalho, com amor 
e profissionalismo sempre, 
créditos ao Miriam e o Editor 
Chefe Dr. Idiberto José Zotarelli 
Filho.    

Mulheres do Brasil
A APM – Associação Paulista 
de Medicina e sua Regional 
de Rio Preto – Sociedade de 
Medicina e Cirurgia ingressaram 
no movimento “Unidos Pela 
Vacina”, iniciativa da sociedade 
civil que já reúne cebtenas 
de ent idades,  empresas, 
associações e organizações 
não-governamentais (ONGs), 
unidos por um único propósito: 
tornar viável vacinar todos os 
brasileiros até setembro de 
2021. A mobilização surgiu por 
iniciativa do grupo “Mulheres do 
Brasil”, liderado pela empresária 
Luiza Helena Trajano.

A belezura de Lumena Abrão em pose especial para 
nossa coluna. Arrasouuuu... 

SPOTlight

Fique por Dentro
Nesta sexta-feira, dia 12, é celebrado o Dia Mundial do 
Glaucoma. Para potencializar a data, a Semana Mundial do 
Glaucoma, realizada anualmente com o objetivo de aumentar a 
disseminação de informações de conscientização sobre a doença, 
a oftalmologista Silmara Loes, especialista em tratamento de 
Glaucoma do Hospital do Olho Rio Preto – HORP, explica que a 
doença é silenciosa, pois, na maioria dos casos, não provoca 
dor ou outros sinais. Por isso, nesta semana, oftalmologistas do 
mundo todo fazem um alertam à população sobre a importância 
de dar continuidade aos cuidados com o Glaucoma mesmo 
durante a pandemia.

Prevenção vale mais
que arrependimento.
Máscara, distanciamento,
álcool em gel. Aliás,
usar máscara é lei, tá?

TODO CUIDADO SALVA VIDAS.
PRÉ-CADASTRO VACINAÇÃO:PRÉ-CADASTRO VACINAÇÃO:

www.vacinaja.sp.gov.br
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Edital de publicação

 
Candidatos habilitados para a eleição do CMDI - dia 26 de 
março de 2021 - 8h30.
Renovação dos conselheiros para o biênio abril/2021 a mar-
ço/2023
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso (CMDI) de São José do Rio Preto, em sua reunião, 
realizada em 09 de março de 2021, no uso de suas atribui-
ções e nos termos da resolução 01/2021, que estabelece os 
regulamentos para a eleição dos conselheiros, divulga as 
inscrições deferidas e indeferidas dos candidatos e eleitores 
para o processo eleitoral de renovação dos conselheiros 
para o biênio abril/2021 a março/2023.
I- Inscrições DEFERIDAS para candidatos e eleitores.
1) Segmento: sistema “S”
Georgia Padiar Peres – SENAC (Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial).
2) Segmento: ILPI (Instituição de Longa Permanência de 
Idosos), sem fi ns lucrativos, devidamente cadastrada no 
CMDI.
Paulo Sergio Esteves Dias – Lar São Vicente de Paulo de 
São José do Rio Preto.
Rita Oczkowski – Associação e Ofi cina de Caridade Santa 
Rita de Cassia.
3) Segmento: Entidade que promova apoio e/ou defesa do 
direito dos idosos.
Jessé Fernandes – GADA (Grupo de Amparo ao Doente de 
AIDS).
Maria Aparecida Batista da Silva – APAE (Associação dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais).
Nemercio Tarcisio Simplicio – AAFC (Associação dos Apo-
sentados da Fundação CESP).
4) Segmento: serviço de saúde, sem fi ns lucrativos, e partici-
pante do SUS, que promova atendimento médico-hospitalar 
a idosos.
Nataly Cristina Fachinetti Marques Fernandes – Hospita-Lar 
Nossa Senhora das Graças na Providência de Deus.
5) Segmento: conselho de classe de profi ssionais.
Maria do Carmo Liria Andreu Gardin – CRESS (Conselho 
Regional de Serviço Social).
Talita Fabiano de Carvalho – CRP (Conselho Regional de 
Psicologia).
6) Segmento: instituições de ensino superior.
Cristiane Bonvicine – Instituição UNIP.
Denise Beatriz Rack de Almeida – UNILAGO (União das 
Faculdades dos Grandes Lagos).
Karina Ferreira Rocha Castilho – UNESP (Universidade 
Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho/SJRP).
7) Segmento: sociedade de profi ssionais / instituições de 
pesquisas científi cas / instituições de extensão cultural 
Suzana Maria da Gloria Ferreira – OAB/SP 22ª Subseção 
São José do Rio Preto.
8) Segmento: grupos civis de terceira idade, devidamente 
constituídos. 
Candido Rodrigues de Lima Neto - CCI (Centro de Convi-
vência do Idoso).
Elizabete Cardos de Paula - CRAS Jardim Belo Horizonte.
Irene Alves dos Santos – CCI (Centro de Convivência do 
Idoso).
Ivani Aparecida Beline Rinaldi – CRAS Novo Mundo. 
Maria Lourenço dos Santos – CRAS Vila Toninho.
Nilce Maria Debiagi Santos - CRAS Jardim Belo Horizonte.
Ordelice da Silva – CRAS Santo Antonio.
III- Inscrições INDEFERIDAS para candidatos.
- Cleuza Benedita de Almeida – CCF (Centro de Convivência 
da Família).
Motivo: não apresentou certidão de antecedentes criminais 
solicitado na Resolução 01/2021 de 21 de janeiro de 2021. 
- José Roberto dos Santos Amaral – Associação de Morado-
res do Solo Sagrado.
Motivo: a indicação para o segmento “Associações” do re-
presentante/instituição não se enquadra nos segmentos que 
compõem o CMDI, listados na Resolução 01/2021 de 21 de 
janeiro de 2021.
- Ricardo Augusto Diogo Sanches – Associação das Damas 
de Caridade.
Motivo: a indicação para o segmento “Associações” do re-
presentante/instituição não se enquadra nos segmentos que 
compõem o CMDI, listados na Resolução 01/2021 de 21 de 
janeiro de 2021.
- Sueli Maria Sanches de Oliveira – Associação Evangélica 
Lar de Betânia.
Segmento: Instituição de Longa Permanência de Idosos 
(ILPI), sem fi ns lucrativos, devidamente cadastrada no 

CMDI.
Motivo: instituição não está devidamente cadastrada no 
CMDI.
Os candidatos cujas inscrições forem indeferidas terão prazo 
até às 15h do dia 17 de março de 2021 para apresentarem 
pedido por escrito de reconsideração da decisão na secre-
taria do CMDI, devidamente fundamentado e acompanhado 
dos documentos que se fi zerem necessários para comprova-
ção do alegado, sob pena de não serem apreciados. 
As exigências de divulgação serão consideradas como aten-
didas, mediante publicação deste edital no Diário Ofi cial do 
Município. 
São José do Rio Preto, 09 de março de 2021.       

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 013/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRA-
TIVA, CENTRO INCUBADOR E CENTRO EMPRESARIAL 
DE EMPRESAS NO PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KA-
RINA SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comis-
são Municipal de Licitações, acolhe integralmente o parecer 
técnico da Secretaria Municipal da Fazenda e, também, o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que são 
adotados como razões de decidir e passam a fazer parte 
integrante desta decisão e declara habilitadas a prosseguir 
no certamente licitatório as empresas: CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONSTRUTO-
RA ALPHA VITÓRIA LTDA, ELLIPSE PROJETOS E CONS-
TRUÇÕES EIRELI; JLA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA e LGR CONSTRUTORA LTDA EPP e, inabilitada a 
empresa DWJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 
(não atendeu ao item 5.4, subitem 5.4.2.1, alínea “e” e ao su-
bitem 5.4.3, alínea “d” do edital). Decorrido o prazo recursal 
”in albis” fi ca designado o dia 22/MARÇO/2021 às 08:30 hs., 
para a sessão de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro 
teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo 
a disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 077/2021, PROCESSO 1795/2021, objetivan-
do o registro de preços para aquisição de fralda geriátrica 
para assistência da atenção básica. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
25/03/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 081/2021, PROCESSO 1802/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de material de alvena-
ria para os cemitérios municipais. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 29/03/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 085/2021, PROCESSO 1810/2021, objetivando a 
contratação de postos para prestação de serviços gerais por 
um período de 12 (doze) meses - Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 25/03/2021, 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 
55-2021 – PROCESSO Nº 1540/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lanches. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
12/03/2021 às 08:30hs 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 ELETRÔ-
NICO n° 067/2021, PROCESSO 1694/2021, objetivando 
a aquisição de kit upgrade em atendimento a Gerência de 
Educação Digital. Secretaria Municipal de Educação. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/03/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 084/2021, PROCESSO 1845/2021, objetivan-
do a contratação de empresa para serviços de motofretes 
em atendimento ao transporte de exames relacionados ao 
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 26/03/2021, 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
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 65/2021 Processo: 1549/2021
Objeto: Aquisição de veículos escolares em atendimento ao 
Depto de Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educa-
ção.
IMPUGNANTES: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNI-
BUS LTDA e INGÁ CAMINHÕES LTDA.
Conclui-se pelo não provimento das impugnações lançadas. 
Fica mantido os termos atuais do processo licitatório. Adriana 
Tápparo - pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 089/2021, PROCESSO 1886/2021, objetivando 
a aquisição de materiais para implantação provisória do 
Shopping Azul – Sec. Mun. Desenvolvimento Econômico. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/03/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO – REDESIGNAÇÃO DE DATA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 073/2021, PROCESSO 1742/2021, objetivando a 
aquisição de bicicletas destinadas a Polícia Militar. Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 26/03/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHO 4157/21
CONTRATADA: E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 
EPP
EMPENHO 4172/20
CONTRATADA: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA LTDA EPP
EMPENHO 4170/21
CONTRATADA: DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTO MEDICOS LTDA EPP
EMPENHO 4171/21
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 
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constitucionais. – SMS – DADM
CONTRATADA: SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
EMPENHOS 13001/20 e 13002/20
Notifi co o representante legal da contratada, para substituir, 
de acordo com as amostras apresentadas e aprovadas na 
fi cha de avaliação técnica referente ao processo em epígra-
fe, no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígra-
fe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
CONTRATADA: TOTAL REFRIGERAÇÃO LTDA
EMPENHO 1888/2021
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar/
executar 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
DECISÃO
CONTRATADA: LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED 
HOSP S/A 
EMPENHO 2314/21
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA ME
EMPENHO: 999/21
Considerando os recursos administrativos encaminhados 
pelas empresas e a entrega total dos empenhos supracita-
dos, DECIDO: acolher integralmente os pedidos, extinguindo 
as penalidades anteriormente aplicadas de MULTA. SMS 
ALDENIS BORIM.
CONTRATADA: RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 
COLCHÕES LTDA EPP 
EMPENHO 1157/21
Considerando entrega total do empenho supracitado, DECI-
DO: MITIGAR a penalidade anteriormente aplicada de MUL-
TA, permanecendo a empresa ADVERTIDA. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
PROCESSO:  PREGÃO ELETRÔNICO N.º 71/2020 – PRO-
CESSO 1865/2020
INTERESSADO: CV TYRES EIRELI 
ASSUNTO: Pedido de Rescisão Contratual Amigável
Trata-se de segundo pedido de rescisão contratual amigá-
vel, postulado pela contratada CV Tyres Eireli para liberação 
de compromisso de entrega, tendo o Gabinete da Secre-
taria Municipal de Administração apresentado parecer pelo 
indeferimento do pedido. Analisando os autos, verifi co que 
a contratada protocolou pedido de reequilíbrio em 26 de 
janeiro de 2021, indeferido anteriormente pela administração 
pública em 27 de janeiro de 2021. Considerando que não 
fi cou comprovado motivos para a rescisão amigável confor-
me previsto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/1993. Assim, 
acolho a manifestação da Assessoria do Gabinete, em 
consequência, INDEFIRO o pedido da referida contratada. 
Intime-se e Publique-se. ADILSON VEDRONI - Secretário M. 
Administração.
DESPACHO
DESPACHO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO (art. 26 LF 
8.666/93)
INEXIGIBILIDADE Nº 02/21
CONTRATADA: Empro Tecnologia e Informação
OBJETO: Prestação de serviços de videomonitoramento Ip, 
sendo composto pelo serviço de captura, retenção, armaze-
namento e disponibilização de imagem para monitoramento 
pela Guarda Civil Municipal e pela Central de Operações 
da Polícia Militar (Copom). Fundamento: Art. 25, I da L.F 
8.666/93. SMTTS. Amaury Hernandes
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico 727/18 – Contrato PRE/0027/19
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
Nos termos da cláus. 6.5, fi ca o contrato supramencionado 
reajustado em aproximadamente 5,63611%, correspondente 
ao índice do IPC-SP (FIPE), apurado no período de Jan/20 a 
Dez/20. SMTTS – Amaury Hernandes
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 70/19 – Contrato PRE/0137/19
Contratada: Fernanda S. Custodio Fisioterapia Me
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por limite – Contrato DPL/0012/19
Contratada: Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMH – Manoel J. Gonçalves
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 11/21 
Objeto: Aquisição de 2.500 frascos/ampolas (10 ml) de 
Pantoprazol 40 mg, para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS” no município. 
Contratada: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA – CNPJ: 
11.260.846/0001-87
– Empenho nº 5412/21 – R$43.000,00 – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 401/2020
ATA Nº 0204/21
CONTRATADA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário - Item 11 - R$300,00 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 524/2020
ATA Nº 0205/21
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACO-
ES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de equipamentos odontológicos 
– Valor Unitário - Item 15 - R$1.600,00 - SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
ATA Nº 0206/21
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836

OBJETO: Fornecimento de sacos plásticos e insumos 
diversos – Valores Unitários - Item 08 - R$1,04; - Item 09 - 
R$53,40; - Item 40 - R$23,40; - Item 11 - R$32,70; - Item 15 
- R$60,00; - Item 16 - R$32,90 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 401/2020
ATA Nº 0207/21
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário - Item 10 - R$0,75 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021
ATA Nº 0208/21
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais – Valor Unitário - Item 08 - R$73,000 - SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021
ATA Nº 0209/21
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais – Valores Unitários - Item 06 - R$7,480;- Item 
07 - R$109,120 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
ATA Nº 0210/21
CONTRATADA: SIMONE AMADEU DA SILVA-ME
OBJETO: Fornecimento de tintas e materiais de tintura – 
Valor Unitário - Item 28 - R$298,00 - SMSG – Ulisses R. 
Almeida
 - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2020
CONTRATO nº PRE/0029/21
CONTRATADA: AGNOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informatica – SMS- 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$3.200,00

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Urbanis-
mo São José do Rio Preto, adjudica a proposta a JINHONG 
LI 23372263871, CNPJ nº 35.655.146/0001-50, tendo 
oferecido Permissão de Uso mensal no valor de R$1440,00 
para 04 (quatro) Áreas Públicas, medindo 2,25 m2 cada, 
localizadas no novo Terminal Suburbano de São José do Rio 
Preto; e caso o faturamento médio por máquina ultrapasse 
os R$5.000,00/mês, a empresa licitante se comprometerá 
a pagar um bônus de mais R$200,00 por máquina, para a 
exploração comercial de serviço de alimentação, por meio da 
disponibilização de máquinas automáticas do tipo “Vending 
Machine.”.
São José do Rio Preto, 10 de março de 2021
Patricia Aragão Marcello
Maria Isabel Testassica
Makswel Seyiti Kawashima
Marcelo Alves de Souza                 
                                                                         

 

 

 
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 35.141 DE 08 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, a servidora adiante elencada, para prestar serviço à 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 
18.558 de 20 de março de 2020, enquanto durarem os efeitos da 
pandemia, assegurada a percepção do adicional de insalubridade, a 
depender do local de exercício: 

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM 

SECRETARIA 
DESTINO EFEITOS 

VALERIA APARECIDA 
NORIMBENI 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL SAÚDE 09/03/2021 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 

DECRETO Nº 18.854
DE 10 DE MARÇO DE 2021.

Declara luto ofi cial de três dias no Município de São José 
do Rio Preto em virtude do falecimento de Annibal Araújo 
Corrêa.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e;
Considerando o falecimento do médico Annibal Araújo Cor-
rêa, nesta data;
Considerando toda a sua trajetória no Rotary Club, tendo 
sido Governador 1991-92 do Rotary Club de São José do 
Rio Preto;
Considerando a admiração que a sociedade rio-pretense 
sente por tão estimada personalidade, e a imorredoura me-
mória de sua presença;
Considerando os relevantes serviços prestados a este Muni-
cípio; e
Considerando o interesse público local;
D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica declarado neste Município Luto Ofi cial, por 03 
(três) dias, em virtude do falecimento de ANNIBAL ARAÚJO 
CORRÊA.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassit”, 10 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS 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. 

 

 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de São José do Rio Preto 
 

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio 
Preto – RIOPRETOPREV. 

Modalidade: Inexigibilidade/dispensa por valor. 

Objeto: 

Contratação de Publicidade institucional junto à 
revista RPPS BRASIL; Registro para aniversário de 
20 anos da instituição; Pacote com orientação 
técnica e divulgação em mídias sociais e em revista 
física e eletrônica da cobertura das premiações 
ocorridas durante o 19º Congresso Nacional de 
Previdência da ANEPREM, realizado nos dias 23, 
24 e 25 de novembro de 2020,  para divulgação 
dos prêmios recebidos pela RioPretoPrev: 1º Lugar 
no Prêmio de Boas Práticas de Gestão 
Previdenciária, modalidade gestão, categoria 
grande porte; 1º Lugar no Prêmio de Boas Práticas 
de Gestão Previdenciária, modalidade inovação, 
categoria sustentabilidade. 

Contratada: FONSECA E NUNES LTDA. (Revista RPPS Brasil). 
Documento 
(CNPJ): 13.399.934/0001-90. 

Valor: R$ 3.000,00. 
Data de 
Assinatura: 

01/12/2020, com vigência a partir de sua 
assinatura. 

 

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

P O R T A R I A   Nº 420

 De 10 de março de 2021
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de 
suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º – NOMEIA, o servidor de carreira WILCLEM DE LA-
ZARI ARAUJO, ocupante do cargo efetivo de advogado, para 
exercer o Cargo de provimento em comissão de DIRETOR 
TÉCNICO, criado através da Lei Complementar nº 382/13, 
com redação dada pela Lei Complementar nº 566/2018, com 
remuneração equivalente a 80% do valor do subsídio fi xa-
do para o Diretor Superintendente, retroagindo os efeitos a 
partir 01 de março de 2021.
Art. 2º - O aludido servidor passa a integrar a diretoria cole-
giada da entidade de previdência, com as atribuições que lhe 
são inerentes.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 10 de março de 2021.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 14/2021, 
Processo SICOM 368/2021 objetivando a Aquisição de 
peças sobressalentes (spare parts) para o painel de aciona-
mento das peneiras mecanizadas HUBER. Prazo de Entre-
ga: 60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
24.03.2021, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 09.03.2021 – Wagner Castilho Botaro - Ge-
rente de Operação e Manutenção - Esgoto.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 60/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
85/2020
Objeto: Aquisição de aparelhos condicionadores de ar tipo 
Split Hi Wall e Piso Teto Inverter, ambos modelos INVER-
TER, para serem utilizados nas diversas unidades do 
SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2020
Contratada: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI – EPP.
Ordem de Fornecimento nº 038/2021 recebida em 
09.03.2021. Valor de R$1.890,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Item: 01.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 59/2020.
OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual e futu-
ra de móveis e equipamentos de escritório para as unidades 
do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2020
DETENTORA DA ATA: L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS 
EIRELI
Valor unitário Registrado: item 1 - R$ 290,00; item 2 - R$ 
665,00; item 3 - R$ 105,00; item 4 - R$ 420,00; item 5 - R$ 
180,00; item 8 - R$ 460,00; item 9 - R$ 300,00; item 10 - R$ 
320,00. Prazo de Vigência: 12 meses. Data da Assinatura: 
10.12.2020. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020
DETENTORA DA ATA: RICARDO SANTORO DE CASTRO 
29132182880
Valor unitário Registrado: Item 6 - R$ 1.150,00; Item 7 - R$ 
435,00. Prazo de Vigência: 12 meses. Data da Assinatura: 
10.12.2020. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
S. J. Rio Preto, 10.03.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria n.º 028 de 09/03/2021. Designação 
de servidor para exercer a função de fi scal do Contrato 
n. 02/2021 – Pregão Presencial n. 02/2020 – Processo n. 
101/2020 - Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR 
a servidora EVELYN JACQUELINE NAVES SALVADOR 
CRUZ, matrícula n. 648, ocupante do Agente de Saneamen-
to para exercer a função de FISCAL DO CONTRATO em 
epígrafe, fazendo jus à respectiva remuneração pela ativi-
dade especial, ressalvada a vedação de acúmulo prevista 
no art. 11, da LC 266/2008, e, como SUPLENTE, o servidor 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
11 de março de 2021

MANOEL CARLOS DE AZEVEDO, matrícula n. 568, ocupan-
te do cargo de Agente de Saneamento, ambos lotados na 
Gerência de Operação e Manutenção – Esgoto. Art. 2º - Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando 
efeitos a partir do dia 02 de março de 2021.
S. J. Rio Preto 10.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria SEMAS nº 04/2021

10 de março de 2021

Dispõe sobre regime de jornada por turnos de trabalho na 
Secretaria de Assistência Social e novas determinações 
de organização dos atendimentos no serviço da Secretaria 
Municipal de Assistência Social frente as atualizações das 
demandas e ações em medidas de prevenção e enfrenta-
mento a pandemia do coronavírus (COVID-19)

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI, Se-
cretária Municipal de Assistência Social do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,

CONSIDERANDO a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto nº 64.862 de 13 de março 
de 2020 do Governo do Estado de São Paulo, que Dispõe 
sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta, de medidas temporárias e emergenciais de preven-
ção de contágio pelo COVID-19, bem como sobre recomen-
dações no setor privado estadual;
Considerando o “Plano São Paulo”, instituído pelo Gover-
no do Estado de São Paulo por meio do art. 2º do Decreto 
Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, resultado da 
atuação coordenada do Estado com os Municípios paulistas 
e a sociedade civil, com o objetivo de implementar e avaliar 
ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia 
decorrentes da COVID-19;
Considerando o atual balaço do “Plano São Paulo” divulga-
do pelo Governo do Estado no dia 03 de março de 2021, 
com base no número de casos e óbitos, taxa de ocupação 
de leitos e outros critérios sanitários e epidemiológicos, e 
a necessidade de se tomar medidas mais restritivas para a 
contenção da disseminação do coronavírus (COVID-19) pelo 
período de 14 (quatorze) dias a contar do dia 06 de março 
de 2021;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.850 de 05 de 
março de 2021, que dispõe sobre novas medidas restritivas 
de enfrentamento a pandemia do COVID-19 e dá outras 
providências;
Considerando o aumento da taxa de transmissão;
Considerando o aumento das internações no município 
decorrente do COVID-19;
RESOLVE:
Artigo 1º- Para enfrentamento da pandemia provocada pelo 
coronavírus (COVID-19), em seu atual estágio epidemio-
lógico, a partir da 0h (meia-noite) do dia 10 até o dia 19 de 
março de 2021, os servidores com idade igual ou superior 
a 60 anos e gestantes, deverão adotar preferencialmente, 
o regime de teletrabalho, sem prejuízos dos vencimentos e 
demais vantagens. 
Parágrafo único- Entende-se por teletrabalho, as tarefas 
executadas pelo servidor, com desempenho das suas fun-
ções em seu domicílio, remotamente, cumprindo as ordens 
de sua chefi a imediata com as condições individualmente 
possíveis e disponibilizadas. 
Artigo 2º -Fica estabelecido aos trabalhadores do SUAS, 
o sistema de jornada por turnos de 4h30 estabelecido na 
SEMAS, a fi m de reduzir a permanência do servidor(a), 
intercalando a jornada dos trabalhadores de modo a manter 
os atendimentos e funções essenciais no local de trabalho, 
de forma que se mantenham garantidas: a execução do 
serviço preferencialmente remoto, e o atendimento presen-
cial, quando imprescindível, sem prejuízo à população, até o 
dia 19 de março, ou, enquanto perdurar a fase vermelha do 
Plano São Paulo. 
Parágrafo primeiro – No horário inverso do turno estabe-
lecido, o servidor deve cumprir o restante de sua jornada 
em teletrabalho, permanecendo à disposição da chefi a da 
unidade a qual pertence.
Parágrafo segundo – Em ações e ou atividades específi cas, 
quando necessário e convocado pelas respectivas chefi as 
imediatas a jornada de trabalho poderá ser realizada na sua 
integralidade.
Artigo 3º - A Unidade do CENTRO POP, exclui-se da presen-
te normativa, permanecendo o sistema específi co instituído 
na Portaria SEMAS nº 08/20, dada a singularidade do servi-
ço ofertado.
Artigo 4º - Estão excluídos da jornada por turnos os Coorde-
nadores e Chefes de Departamento, e caberá a chefi a ime-
diata da unidade organizar o sistema de jornada por turnos 
4h30 entre os profi ssionais em períodos, mediante apresen-
tação de escala, bem como qualquer alteração, ao chefe de 
departamento, conforme necessidade de manutenção dos 
atendimentos e funções de Proteção Social da população.
Artigo 4º - Fica vedada a realização de horas extras para o 
cumprimento da escala de serviço da Unidade.
Artigo 5 - Esta portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, e entra em vigor no dia 11/03/2021, tem vigência 
por tempo determinado até o dia 19/03/2021, podendo ser 
prorrogada se perdurar a fase mais restritiva do Plano São 
Paulo, decorrente da pandemia do coronavírus (Covid19).

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 06,
de 10 de março de 2021 

Flexibiliza o horário de funcionamento das unidades comer-
ciais do Mercado Municipal enquanto perdurarem as fases 
mais restritivas do Plano São Paulo.
Considerando a necessidade de medidas de prevenção da 
disseminação da Pandemia COVID;
Considerando o aumento da taxa de transmissão com con-
sequente sobrecarga no sistema de saúde;
Considerando a preocupação em garantir a saúde dos con-
cessionários e dos frequentadores do Mercado Municipal de 

São José do Rio Preto;
Considerando as atribuições dadas à Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento por meio do Decreto nº 18.791, de 14 
de janeiro de 2021, como órgão responsável pela gestão e 
administração do Mercado Municipal;
Considerando o artigo 25 da Lei nº 13.681, de 14 de de-
zembro de 2020, que estabelece que o Mercado Municipal 
poderá ter horário de funcionamento diverso dos horários 
estipulados na legislação, regrado por meio da Ato da Secre-
taria responsável;
Considerando o Decreto nº 18.850, de 05 de março de 2021, 
que dispõe sobre novas medidas restritivas de enfrentamen-
to a pandemia do COVID-19;
Considerando a externalização do desejo de alguns con-
cessionários em diminuir o tempo de abertura das unidades 
comerciais ou não realizar atendimento ao público enquanto 
perdurar esse período de agravamento das transmissões do 
Coronavírus.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do Decreto nº 18.730, de 18 de novem-
bro de 2020, DETERMINA:
Art. 1º - Enquanto perdurar a Fase Vermelha ou fases mais 
restritivas do Plano São Paulo que vierem a ser implemen-
tadas, fi ca autorizado aos concessionários alterar o horário 
de funcionamento de suas unidades comerciais, desde que 
dentro do período de funcionamento do Mercado Municipal, 
podendo reduzir a carga horária ou manter seus estabeleci-
mentos fechados.
Parágrafo único – As alterações de horário de funcionamento 
ou suspensão temporária das atividades deverão ser co-
municadas na Administração do Mercado Municipal para o 
devido controle.
Art. 2º - Aos concessionários que decidirem manter suas 
unidades comerciais em funcionamento deverão seguir, 
obrigatoriamente, os regramentos nas normativas de enfren-
tamento ao Coronavírus emanadas pela autoridade pública.
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, em Diário Ofi cial do Município e 
arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura 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.
São José do Rio Preto/SP, 10 de março de 2021. 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EDITAL Nº 020/2020

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 03.12.2020
CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) - SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO – SP

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
vinte, ás 09h10, realizou-se de forma virtual, a 6ª. Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Habitação, biênio 2019 
– 2021. ABERTURA: A Presidente, Fabiana Zanquetta de 
Azevedo iniciou agradecendo a confi rmação de recebimento 
e leitura das convocações, a presença de todos e declarou 
aberta a Sexta Reunião Ordinária com a confi rmação de 
participação on line  de seis (06) membros entre titulares e 
suplentes, quais sejam: Representantes do Poder Público 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo (Presidente, Titular – Se-
cretaria de Habitação); Amanda Vigna (Suplente – Secretaria 
de Habitação); Maria Sônia dos Santos Miele (Titular – Se-
cretaria da Assistência) e Representantes da Sociedade Civil 
– Gesilene Martins (Suplente – Sociedade Organizadora e 
Administradora Condomínio de Chácaras Estância São Mi-
guel Arcanjo); Fábio Fernandes Vilela (Titular – Instituição de 
Ensino Superior – IBILCE / UNESP) e Jamil Nassif (Suplente 
– SINDUSCON). Justifi caram ausência os membros: Titular 
da Secretaria de Obras (Adriana Romero Barbosa Benja-
min); Suplente da EMCOP (Sandra El Hassan); Suplente do 
SeMAE (Carla Cristina Bernardo); Suplente da Secretaria 
de Planejamento (Wanessa Sardinha). Participou como 
convidado: Renato Lombarde – Assessor Jurídico da EM-
COP. 1. EXPEDIENTE:  1.1 - Novo Coronavirus – Covid 19: 
Conforme deliberado na 3ª Reunião Ordinária, a Presidente 
informa que, ainda em razão do período de pandemia está 
mantida como medida para o enfrentamento da emergência 
em saúde pública, de importância internacional, a realização 
das reuniões do Conselho Municipal de Habitação, de forma 
virtual com o objetivo de manter as atividades e o cronogra-
ma anual, permitir que o Grupo troque informações e delibe-
rar sobre encaminhamentos. Para tanto, os materiais para 
discussão e considerações permanecem encaminhados 
dentro do prazo de convocação para a reunião.  Será consi-
derada como lista de presença a confi rmação de leitura dos 
e-mails e a participação on line. 1.2 – Apreciação e Aprova-
ção da Ata da 5ª Reunião Ordinária realizada em 31 de julho 
de 2020: Passou-se para a aprovação da Ata da 5ª (Quinta) 
Reunião Ordinária, cuja Minuta foi encaminhada anexa, no 
ato da convocação. Foi dispensada a leitura, abriu-se opor-
tunidade para manifestações. Não houve apontamentos e 
por unanimidade foi aprovada. 1.3 – Documentos recebidos 
– Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo 
– Núcleo de Regularização Fundiária: a Presidente informou 
que não obteve resposta quanto a consulta sobre a possibi-
lidade de a forma de contratação (Entidades) ser alterada e 
que, foi feito um levantamento geral das áreas pertencentes 
à União para consulta sobre transferência destas para o 
Município visando a implantação de programa de habitação 
de interesse social. 2. TRIBUNA LIVRE – 2.1 Alteração da 
LEI Nº 8397, de 19 de junho de 2001, § 3º Art 3º - De “§ 3º 
O mandato dos membros do Conselho Municipal de Habi-
tação será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução ao 
cargo”. Para “§ 3º O mandato dos membros do Conselho 
Municipal de Habitação será de 02 (dois) anos, permitida 
uma recondução ao cargo.” Justifi cativa: A proposta é per-
mitir a recondução ao cargo, uma vez que os membros ao 
longo do mandato são capacitados e nas últimas renovações 
alguns foram substituídos, devido a regra, não havendo a 
opção de continuar contribuindo no processo de construção 
da Política Habitacional no Município. Aberto o assunto para 
as manifestações, os membros que participavam on line, 
individualmente, se manifestaram favoráveis a continuidade 
do mandato, havendo o interesse da entidade e do membro 
indicado em permanecer. Foi aprovada a alteração proposta. 
Finalizada a pauta, a Presidente abre para manifestações e 
outras considerações a serem feitas pelo grupo, em não ha-
vendo, encerra a reunião, ás 9h30, agradecendo a presença 
de todos. Nada mais havendo. Eu,_____________________

_____________, Selma Cristina Ketelut Carneiro, Secretária 
Executiva do Conselho Municipal de Habitação-CMH, lavrei 
e assino a presente Ata da 6ª Reunião Ordinária que vai de-
vidamente fi rmada pela Presidente. São José do Rio Preto, 
aos  03 de dezembro de 2020. 
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Presidente do Conselho Municipal de Habitação
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 03

DE 10 DE MARÇO DE 2021.

Regulamenta o Fluxo do Serviço de Translado Funerário de 
Munícipes de São José do Rio Preto, Falecidos em Outro 
Município.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
CONSIDERANDO a Lei nº 13.286 de 14 de agosto de 2019, 
que autoriza o Município, através do Poder Executivo, a efe-
tuar a outorga, mediante concessão onerosa, para execução 
de serviços funerários;
CONSIDERANDO o Contrato DLP/075/2020, Processo 
13273/2020 e Nota de Empenho nº 19071/2020 que celebra 
o Município de São José do Rio Preto e a Empresa Social 
de Luto Metropolitana Rio Preto Ltda, que estabelece a 
prestação de serviços de translado funerário com veículos 
adaptados para translado de corpos.
DETERMINA:
Artigo 1º - Poderão ser benefi ciados pelo translado inter-
municipal, todos os munícipes que foram transferidos para 
outros municípios com o objetivo de obter tratamento de 
saúde, e que foram a óbitos;
§1º – Os munícipes que foram regulados pelo Sistema Úni-
co de Saúde, para leitos hospitalares e/ou procedimentos 
eletivos vinculados ao TFD (Transporte Fora do Domicílio), 
serão benefi ciados por esta portaria.
§2º – Poderão solicitar a gratuidade do transporte represen-
tante de instituição pública ou privada que acompanhou, 
acolheu ou atendeu a pessoa antes de seu falecimento.
Artigo 2º - Dos Procedimentos a serem seguidos:
A. O representante da instituição onde aconteceu o 
óbito, aciona a empresa responsável pelo translado funerá-
rio, através do telefone (17) 3234.4000;
B. A empresa responsável pelo translado funerário, 
aciona a regulação do SAMU, através do 192 (esta ligação 
será gravada) para confi rmar se o paciente foi transferido 
pelo SUS;
C. Diante do fato confi rmado, o representante da em-
presa responsável pelo cumprimento do contrato, cumpre a 
Ordem de Serviço e registra a ocorrência para o e-mail sms.
apoioinstitucional@riopreto.sp.gov.br, nominado como: OBI-
TO – TRANSLADO FUNERARIO, contendo os seguintes 
itens:
a) Nome do Munícipe.
b) Data do Nascimento.
c) Data do Óbito.
Artigo 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mes-
ma data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Municí-
pio, bem como registrada em livro próprio desta Secretaria 
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

Extrato de portaria n°001/20 GCM de 24 de fevereiro 
de 2021 ref. a Sindicância Investigativa 001/2020: onde 
averiguou-se eventual ilegalidade na conduta dos Guar-
das Civis Municipais: Esmael Felipe Santos Nunes e Livia 
Marques Teixeira e decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  
com base no art. 233, I, combinado com o artigo 263 ambos 
da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°004/2020 GCM de 20 de junho 
de 2020 ref. a Sindicância Administrativa Disciplinar 
004/2020: onde averiguou-se eventual ilegalidade na con-
duta do Guarda Civil Municipal: Alexandre Alvarez Montene-
gro Lustoza e decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  com 
base no art. 233, I, combinado com o artigo 263 ambos da 
Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°013/2020 GCM de 30 de julho de 
2020 ref. ao Sindicância Investigativa 013/2020: onde 
averiguou-se eventual ilegalidade na conduta do Guarda 
Civil Municipal: Silvio Pedro da Silva e 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
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Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária-AGO

USE INTERMUNICIAPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 51.860.773/0001-89

Rua Cleophas Beltran Silvente, 326 - Chácara Municipal – São José do Rio Preto - SP

Ficam convocados os membros da USE INTERMUNICIAPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO ,
nos termos do Artigo 18º e 36 e seus Parágrafo 1º ao paragrafo 4º do seu Estatuto, bem como do 
artigo 37, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede da Entidade na 
Rua Cleophas Beltran Silvente, 326, Chácara Municipal, no dia 18 de Abril de 2021, as 15:30 horas, 
em primeira chamada, as 16:00 horas em 2º chamada, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I) Apreciação e aprovação das contas e do relatório de atividades do triênio;
II) Eleição e posse da nova diretoria para exercício 2021 a 2024;
III) Assuntos Diversos 

São José do Rio Preto, 09 de Março de 2021.

Antonio Batista Pinheiro Junior – Presidente Diretoria Executiva 


