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Um dia de caos que 
antecede o lockdown
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Guilherme BATISTA

Postos de combustíveis tiveram filas e gente enchendo galões para armazenar

Andressa ZAFALON

Palestra chega aos 90 anos com 
problemas e um futuro incerto

ESPORTE E LAZER
Guilherme BATISTA

Supermercados lotados dentro e fora após anúncio de lockdown

Logo pela manhã as filas 
nos supermercados dobra-
vam quarteirões. Postos de 
combustíveis também fica-
ram lotados. Tudo por causa 
do anúncio do lockdown que 

Postos de 
combustíveis 

lotados e pessoas 
enchendo galões

Confirmados 
quase mil 
casos de 

Covid em 72h
Foram 991 casos confir-

mados entre sexta e domingo, 
sendo 732 por exame PCR 
e 129 por teste sorológico. 
No total, a cidade já soma 
51.361 casos, sendo 3.783 
em profissionais de saúde.
O município também contabi-
lizou mais 29 mortes. Pág.A5

Pág. A3

Doria reclama de 
ameaças devido 

restrição de 
combate à covid

26 empresas 
entregam 

documentos 
ao Partec

Deputado da região vai comandar 
Alesp nos próximos dois anos
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PANDEMIA
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Supermercados 
têm filas 

que dobram 
quarteirões
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Rio Preto e mais 
12 cidades 

param tudo nesta 
quarta-feira

começa amanhã e deixou a 
populaçao com medo do de-
sabastecimento. À tarde um 
protesto de empresários e 
comerciantes parou a avenida 
Andaló em frente à prefeitura. 

No fim do dia o prefeito Edinho 
confirmou que a microrregião 
vai parar até serviços essen-
ciais nesta quarta-feira, mas 
o decreto com as regras deve 
sair apenas hoje.    Pág. A2

Fiscais 
fecham até 
festa em 
residência
A equipe da Guarda 

Civil Municipal (GCM) foi 
até uma festa realizada 
em uma residência no 
bairro Doca Vetorazzo 
e em um baile no bairro 
Mais Viver. Os eventos 
reuniram aproximada-
mente 150 pessoas no 
domingo. Durante o fi-
nal de semana foram 
contabilizadas 13 autu-
ações.    Pág.A4

Operação 
multa lojas 
e apreende 
331 pipas
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VACINA Estado avisa que idosos com 70 anos entram na lista 
dia 29; vacinação em Rio Preto é tranquila no Recinto.  Pág.A5

Protesto contra lockdown parou a avenida Andaló ontem á tarde

Guilherme BATISTA
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ARTIGO 
ANOS APOCALIPTICOS

Externando forte visão de 
justiça social,pessoas pragmá-
ticas, com determinação ,es-
pírito público,bem preparadas, 
com a intenção de contribuir 
com a sociedade- y compris,o 
provedor da Santa Casa, Dr. 
Nadim Cury,o diretor executivo 
da Funfarme (HB),Dr. Jorge 
Fares,promotores de Justiça 
,juízes de Direito e a equipe 
de contingência do combate 
a essa bala perdida invisível,-
chamada coronavirus, foram 
reunidos na manhã de domin-
go, pelo prefeito Edinho Araújo 

para em conjunto, tomarem 
as necessárias decisões sobre 
os rumos do lockdown.Edi-
nho queria emoldurar o juízo 
desse olimpo caseiro para se 
embasar e fortalecer na hora 
de uma decisão mais drástica.
Afinal, estaria assim,dividindo 
responsabilidades.Quem par-
ticipou da reunião,comentou 
o sentimento de insegurança 
que dominava os integran-
tes do grupo,sobre os rumos 
a tomar:se endureciam as 
medidas em detrimento do 
comércio – cujos empresá-
rios, naquela  hora, agitavam 
bandeiras, soavam buzinas 

em frente ao Paço Munici-
pal- ou se relaxavam a deci-
são de manter tudo fechado.
Uma forte pitada de polêmica 
permeia o discurso, toda vez 
que enveredamos pela seara 
do endurecimento das medi-
das de isolamento. É impres-
cindível analisar o aumento 
avassalador dessa pandemia 
devastando o mundo como 
os fluxos piroclásticos do vul-
cão Etna ,como o tsunami de 
2004 na Indonésia ou mesmo 
o terremoto da costa leste 
do Japão em 2011.Estamos 
quase diante de uma situação 
semelhante à Great Blizzard 

of 1888, a nevasca que pa-
ralisou New York e  mergulhou 
boa parte da Costa Leste dos 
Estados Unidos na neve, com 
ventos fortes,montes de neve 
de mais de um metro de altura, 
desabastecimento geral, trens 
parados, centenas de mor-
tos. É claro que todos temos 
compaixão dos empresários, 
afinal,bares e restaurantes se 
penduram na última graminha 
à beira do abismo para evitar a 
queda no precipício.Mas o vírus 
é letal e o rigoroso lockdown 
de Araraquara,recentemente 
aplicado, surtiu efeito e serviu 
de exemplo.Numa posição 

Waldner LUI desconfortável ainda na con-
tracorrente dos que querem 
que o comércio funcione, a 
comissão decidiu-se por aper-
tar mais as restrições.Estamos 
vivendo um momento histórico 
e nos próximos dias, o cenário 
de Rio Preto será esvaziado 
de vida como dos filmes po-
eirentos de cowboy do oeste 
americano com a rua principal  
mostrando uma solidão devas-
tadora à espera de um duelo.
As autoridades se sentem im-
potentes nessa busca de uma 
estratégia de sobrevivência, 
enquanto o desastre cresce, 
impõe sacrifícios e pede imer-

são temporária, embora pouca 
gente obedeça.A abordagem é 
explosiva, o ambiente, pouco 
propício para a desfaçatez per-
versa  das festas-estrato seco 
da população obcena – com 
ausência de comiseração da-
queles que necessitam de um 
leito na UTI.Não temos outra 
alternativa senão esperar essa 
onda passar tocaiados em nos-
sos bunkers,.Se sobrevivermos 
e tenho fé que vamos sobre-
viver, os anos 2020 e 2021 
serão sempre lembrados como 
anos apocalípticos.

Waldner Lui - Colunista 
Social 

MAIS RESTRIÇÕES

Rio Preto e 12 
cidades adotam 

lockdown amanhã
O Prefeito Edinho Araújo 

se reuniu nesta segunda-feira 
(15) com os prefeitos das ci-
dades da região de Rio Preto 
e 12 deles já declararam que 
vão apoiar o lockdown.

As cidades são: Ibirá, Nova 
Aliança, Nova Granada, Pales-
tina, Mira Estrela, Icém, Gua-
piaçu, Monte Aprazível, Jales, 
Bady Bassitt e Sales. Cedral 
não está na arte divulgada 
pela Prefeitura de Rio Preto, 
mas, segundo a assessoria, a 
cidade vai aderir ao lockdown 
também.

O decreto informando as 
novas medidas ficará pron-
to só amanhã. Durante a 
reunião, que aconteceu por 
videoconferência, os repre-
sentantes do HB e da Diretoria 
Regional da Saúde expuseram 
novos números com relação 
a Covid que continuam altís-

simos.
De acordo com o Prefeito, 

todos os municípios da região 
estão na mesma situação. 
Os índices de ocupação dos 
leitos de UTI se aproximam 
de 100%.

“É preciso fazer alguma 
coisa. Foi essa decisão que 
nós prefeitos chegamos. Para 
isso, nós vamos tomar me-
didas mais restritivas a partir 
de quarta-feira (17)”, explica 
Edinho Araújo.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Prefeito Edinho 
anunciou que Rio 
Preto e mais 12 
cidades vão ter 
lockdown a partir da 
0h de amanhã

Postos ficam 
lotados e pessoas 
enchem até galões

Postos de combustíveis 
em diferentes bairros de Rio 
Preto registraram movimento 
intenso nesta segunda-feira 
(15) devido ao anúncio de lo-
ckdown no município. Geren-
te do posto de combustível 
São Pedro, Fábio Correia da 
Silva informou que as pesso-
as estão em desespero.

“Logo no início da manhã 
já era perceptível um aumen-
to considerável no fluxo de 
pessoas, parece que o mun-
do vai acabar em gasolina. 
Há mais de 50 veículos que 
aguardam abastecimento e 
o posto São Pedro é grande 
e conta com 32 bicos de 
abastecimento. Nós temos 
estoque suficiente para aten-
der a demanda, mas acredito 
que se houver anúncio de 
lockdown total o movimento 
de pessoas vai aumentar 
ainda mais”, disse.

No impasse sobre o pos-
sível fechamento dos postos 
de combustíveis em virtude 
do lockdown, o presidente 
do Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de 
Petróleo do Estado de São 
Paulo (Sincopetro), Roberto 
Uehara esclarece que a situ-
ação será crítica com relação 
ao armazenamento do com-
bustível nas bases regionais.

Para Uehara, se realmen-
te houver lockdown total 
será preciso envolvimento 
e reestruturação de toda a 
logística de diversos setores 
do segmento de combustí-
vel. “Estamos aguardando 
pronunciamento oficial do 
prefeito Edinho Araújo para 
saber qual será a nova regra 
referente ao lockdown, mas 
posso adiantar que para 
o nosso segmento há um 
registro atípico de propor-

ções imensas e negativas”, 
adianta.

Uehara explicou que se 
os postos forem proibidos de 
vender, eles terão que cance-
lar os seus pedidos de com-
bustível nas distribuidoras. 
As distribuidoras por sua vez 
não tem como cancelar as 
compras porque elas fazem 
compras futuras para abaste-
cer as suas redes. Esse com-
bustível é armazenado nas 
bases na Avenida Cenobelino 
de Barros Serra e não tem 
como fazer o cancelamento 
deste combustível, porque 
na refinaria esses combustí-
veis já são enviados, porque 
o refino é diário e funciona 
noite/dia.

De acordo com Uehara, o 
combustível é enviado a de-
terminadas regiões e arma-
zenado nas bases regionais, 
o traslado do combustível é 
feito via transporte rodoviário 
e ferroviário. “Portanto há 
uma incógnita porque não 
sabemos como ficará essa 
situação, porque os trens 
vão chegar carregados de 
combustíveis e vai ter um 
momento em que a base vai 
estar lotada e não teremos 
onde armazenar o combustí-
vel que chega diariamente”, 
comenta.

Para o presidente do 
Sincopetro, se o lockdown 
impedir o funcionamento 
dos postos de combustíveis 
haverá um problema muito 
grande. “Ainda não sabe-
mos se vai haver bloqueio 
dos postos de combustíveis, 
mas se isto ocorrer vamos 
ter um problema sério para 
resolver. Os consumidores 
estão comprando, pois eles 
já fazem filas em postos de 
combustíveis. Vamos aguar-
dar e verificar as medidas que 
serão anunciadas”, finaliza.

Sue PETEK 

Guilherme BATISTA

Flagrante de3 frentista enchendo galão para consumi-
dor; postos ficaram lotados ontem

Filas para entrar em supermercados 
provocam espera e dobram quarteirões 

Supermercados de Rio Preto 
ficaram lotados na manhã desta 
segunda-feira (15), diante do 
anúncio de possível lockdown 
divulgado pelo prefeito Rio Preto 
Edinho Araújo após reunião de 
emergência realizada no domin-
go (14). A reunião entre o Comitê 
de Enfrentamento ao Coronavírus 
e autoridades da cidade foi feita 
em virtude do agravamento da 
transmissão do vírus da Covid-19 
e a ocupação de leitos.

Mesmo sem estar imunizada, 
a aposentada Georgina Tange, 
de 73 anos, decidiu sair de casa 
para ir ao supermercado e ficou 
na fila por aproximadamente 50 

minutos. “Não esperava encon-
trar a fila dobrando o quarteirão, 
mas preciso correr o risco. Preciso 
comer, se eu não morro por causa 
do Covid eu vou morrer de fome. 
Não é só o vírus que mata, a falta 
de alimento também, sem comi-
da o corpo não funciona”, disse.

A dona de casa Neide Feltrin, 
56 anos, disse que precisava 
comprar alimentos e foi até o 
mercado próximo a sua residên-
cia. “Não esperávamos que a 
situação ficaria tão grave, de uma 
hora para outra fala-se em fechar 
tudo e tenho pouco alimento em 
casa. Vou comprar o básico, ar-
roz, feijão, cebola, alho. Já estou 
há 40 minutos na fila, realmente 
não esperava essa fila tão grande.

Com as possíveis medidas 
restritivas previstas para entrar 
em vigor ainda nesta segunda-
-feira (15), o Diretor Regional da 
Associação Paulista de Supermer-
cados (APAS) José Luis Sanches 
disse que os mercados estão 
lotados dentro da capacidade 
de atendimento e respeitando 
as normas do Covid-19, há fila 
de espera para entrar no esta-
belecimento. “Com o anúncio 
do lockdown as pessoas estão 
querendo se abastecer de ali-
mento e o movimento está fora 
do normal. Se continuar assim, o 
supermercadista que não tiver um 
estoque adequado vai ter falta de 
mercadoria. Precisamos aguardar 
o decreto do prefeito para verificar 

se vai ser um lockdown total ou 
parcial”, disse.

O Diretor Regional alertou 
que não há necessidade de 
fazer estoque de alimento, pois 
isso vai gerar desabastecimento. 
“Até o momento o supermercado 
entregará pelo delivery, pode ser 
que possa ter atraso porque a de-
manda está grande para atender 
a todos, mas não há necessidade 
de desespero, vamos com calma. 
Fazer estoque para uma semana 
já é o suficiente não precisa 
comprar alimento para 30 dias 
porque não há necessidade. A 
recomendação do é somente 
uma pessoa da família ir até o 
supermercado, não trazer crian-
ças”, informa.

Sue PETEK 

Protesto contra medidas para trânsito
 na avenida Andaló em frente à prefeitura

É a quarta manifestação, só 
no mês de março, que aconte-
ce na cidade. Os motivos são 
sempre os mesmos: contra as 
medidas restritivas para os co-
mércios não essenciais; contra 
o lockdown; contra o Governador 
João Doria e contra o Prefeito 
Edinho Araújo.

Na tarde desta segunda-feira 
(15) cerca de 200 pessoas se 
reuniram, mais uma vez, em 

frente à Prefeitura reivindicando 
a abertura do comércio e protes-
tando contra o lockdown.

Com faixas de “Foda Doria”, 
“Fora Edinho”, gritos de “Quere-
mos trabalhar” e muita buzina dos 
carros que estavam passando, 
os manifestantes interditaram as 
duas faixas da Avenida Alberto 
Andaló e ficaram por mais de uma 
hora com o protesto ativo.

Danila Azevedo, umas das or-
ganizadoras do manifesto, pediu 
que o povo vá para a rua e rei-

vindique seus direitos. “Nós não 
vamos acatar esse decreto, nós 
não vamos acatar esse lockdown, 
porque o ano passado foi fechado 
tudo para que tivesse tempo de 
uma regularização em relação 
ao Covid e nós obedecemos. A 
verba do Governo Federal foi en-
viada e o que vocês fizeram com 
esse dinheiro? O povo sofrendo 
e morrendo do jeito que está. 
A economia dilacerada. Não é 
justo”, questiona a organizadora.

O manifestante João Carlos 

também falou ao DHoje e pediu 
transparência política. “Queremos 
transparência, cadê o dinheiro da 
saúde? No início foi feito lock-
down para preparar a estrutura da 
saúde e no fim estamos parados, 
dentro de casa, sem ter como so-
breviver. Por que Zona Azul e pe-
dágio continua trabalhando? Está 
na hora do povo brasileiro ir para 
a rua”, desabafa. A assessoria 
de imprensa do prefeito informou 
que não irá se manifestar sobre 
o assunto.

Andressa ZAFALON 



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
16 de março de 2021

Deputado da região 
vai comandar Alesp

O deputado Carlão Pignatari 
(PSDB) é o novo presidente 
da Assembleia Legislativa de 
São Paulo. O deputado que 
mantem sua base eleitoral na 
cidade de Votuporanga obteve 
65 votos, e venceu a disputa 
contra Major Mecca (PSL), 
Sergio Victor (NOVO) e Carlos 
Gianazzi (PSOL), que obtive-
ram respectivamente 16, 5 e 
4 votos.

Em seu discurso de posse, 
o deputado da região relem-
brou de suas raízes e teceu 
elogios ao vice-governador 
Rodrigo Garcia (DEM). “Agrade-
cimento especial a você do no-
roeste paulista que acompanha 
meu trabalho desde quando fui 
prefeito de Votuporanga, em 
especial ao vice-governador 
Rodrigo Garcia, essa vitória é 
resultado do trabalho que de-
senvolvi nos últimos anos como 
líder do governo”, destacou.

O parlamentar pediu união 
para enfrentar os desafios que 
se colocam com o avanço da 
covid-19. “É chegada a hora da 
união de todos nós, para que 
vidas sejam salvas, reafirmo 
aqui os meus esforços para al-
cançar os objetivos, honrando 
um cargo ocupado por pessoas 
tão ilustres e que contribuíram 
tanto para o desenvolvimento 
do parlamento paulista”, des-
tacou.

O presidente destacou o 
desafio de aproximar a Alesp 

da população, inclusive com a 
utilização da tecnologia. “Vamos 
transformar o maior parlamento 
da América Latina, também no 
melhor parlamento da América 
Latina, unidos com a força do 
interior para que possamos ocu-
par lugar de destaque no prota-
gonismo do Brasil”, destacou.

Carlão substitui seu compa-
nheiro de partido Cauê Macris 
(PSDB) que assumiu o co-
mando da Alesp em 2017. Os 
tucanos mantem o comando 
da Alesp desde 2007, quando 
o ex-deputado Vaz de Lima 
(PSDB) assumiu o legislativo 
paulista em substituição ao 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

INQUÉRITO

MP vai apurar corte de árvores em 
praça que vai abrigar Shopping Azul
O promotor Sergio Cle-

mentino instaurou Inquérito 
Civil para apurar o corte de 
18 arvores na praça jorna-
lista Leonardo Gomes, que 
irá abrigar as instalações 
provisórias do Shopping Azul, 
destruído por incêndio em 23 
de janeiro.

Em sua decisão o promo-
tor relembrou que “segundo 
consta, a Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto 
retirou 18 árvores da praça 
Jornalista Leonardo Gomes, 
sob a alegação de que esta-
vam “comprometidas” e “com 
risco de despencar sobre as 
barracas”, uma vez que o lo-
cal receberá em breve lojistas 
do Shopping Azul que estão 
desalojados desde o incêndio 
ocorrido em janeiro de 2021”, 
diz o trecho da portaria divul-
gada nesta segunda-feira.

Clementino esclarece que 

irá acompanhar o replantio 
das espécimes suprimidas, 
inclusive fornecendo prazo 
de 15 dias para as devidas 
explicações.

“Desta feita, a fim de apu-
rar questão referente ao meio 
ambiente, bem como verificar 
a correta reposição das es-
pécies suprimidas, determino 
as seguintes providências: 
1. Registre-se e autue-se o 
presente como Inquérito Civil, 
com os documentos que o 
instruem; 2. Notifique-se o 
representado, remetendo-lhe 
cópia desta Portaria, bem 
como para que preste informa-
ções sobre os fatos em tela, 
mormente sobre a reposição 
das árvores retiradas, no prazo 
de 15 dias”, afirma.

O promotor atendeu repre-
sentação do vereador João 
Paulo Rillo (PSOL) e ambien-
talistas que questionariam o 
corte das arvores para implan-
tação do centro de compras.

Thiago PASSOS

Partec recebe inscrições de 26 empresas e inicia análise

A secretaria de Planeja-
mento iniciou a avaliação da 
documentação de 26 empresas 
que aderiram ao Edital de Fluxo 
Contínuo do Parque Tecnoló-
gico de Rio Preto (Partec). O 
processo seletivo engloba as 
modalidades de pré-incubacão, 
incubação e pós-incubação.

De acordo com o secretário 
Orlando Bolçone as 26 em-
presas foram pré-selecionadas 
nesta primeira etapa e entrega-
ram a documentação exigida na 
última sexta-feira.

“Nessa etapa recebemos a 
documentação de 26 empresas 
interessadas em integrar o Par-
que Tecnológico, isso é resulta-
do do trabalho que realizamos 
de prospecção com o Edital de 
Fluxo Contínuo e atraímos o 
interesse de micro, pequenas, 
médias e grandes empresas”, 
destacou.

As próximas semanas serão 
de analise da documentação 
das empresas realizada por 
técnicos da pasta e integrantes 
do Conselho do Parque Tec-
nológico irão avaliar os planos 
de negócios e se atendem a 

cifica o número de vagas que 
serão disponibilizadas, mas diz 
exatamente os tipos de iniciativa 
que podem ser selecionadas.

“Pela avaliação preliminar 
acredito que boa parte das em-
presas será selecionada para 
integrar o Partec”, concluiu.

Na seleção, a administração 
municipal buscou selecionar pro-
postas que apresentem em seu 
modelo de negócios a criação e 
o desenvolvimento de produtos, 
serviços ou processos de base 
tecnológica, baseados em pes-
quisa ou desenvolvimento, ou 
com alto potencial de inovação, 
assim como, empresas de base 
tradicional que incorporem ino-
vações ou demonstrem origina-
lidade na aplicação de inovação 
e que apresentem necessidades 
de desenvolvimento nas áreas 
de gestão ou produção, para se 
instalarem exclusivamente no 
Centro Incubador de Empresas 
de Base Mista – Prof. Rui Dezani.

Thiago PASSOS 

exigência de ser de base tec-
nológica. “Para anunciarmos se 
tudo correr bem as empresas 
selecionadas em 1º de maio”, 
ressaltou.

Ainda segundo o secretário, 
nesta etapa o edital não espe-

Divulgação SMCS

TECNOLOGIA

ELEITO

Partec recebeu pedidos de 26 empresas

democrata Rodrigo Garcia.
O deputado votuporanguen-

se está em seu 3 mandato, 
sendo reeleito em 2018 com 
74 mil votos. No ultimo biênio 
ocupou a liderança do governo 
João Dória na casa.

Filho de Marlene Pignatari 
e Miguel Raul Pignatari, Carlos 
Eduardo Pignatari, nasceu em 
Votuporanga, município locali-
zado no interior paulista, no dia 
9 de abril de 1959. É casado 
com Marli Beneduzzi Pignatari 
e possui quatros filhos: Júlia, 
Carlos, Francisco e Pedro.

Em 1994 foi coordenador 
regional da campanha de Mario 

Deputado Carlão Pignatari (PSDB) é o novo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo

Covas para o governo de São 
Paulo. Iniciou a vida política 
no ano 2000 quando foi eleito 
prefeito de sua cidade natal, 
sendo reeleito com 80% dos 
votos válidos.

Durante seu governo elevou 
Votuporanga ao patamar de 
“Capital da Educação”, frase 
proferida pelo então governador 
Geraldo Alckmin, graças à nota 
6,1 no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(IDEB) que foi a média atingida 
pelos países desenvolvidos. 
Recebeu ainda o selo da Fun-
dação Abrinq de Prefeito Amigo 
da Criança.

Divulgação

Guilherme BATISTA

Gritaria e ameaças
Não foi só o prefeito Edinho Araújo (MDB) que suportou 

gritaria de grupo de manifestantes em frente à Prefeitura, no 
domingo, para mostrar insatisfação contra as medidas restriti-
vas, que suspenderam atividades econômicas para controlar o 
avanço da covid-19. Governadores também tiveram os ouvidos 
atingidos por grupos que não pensam em salvar vidas, mas em 
seus negócios. João Doria (PSDB, foto) falou que manifestantes 
estiveram na porta da sua casa: “Xingamentos, ameaças a mim, 
a minha família. Não foi a primeira vez, não será a última vez”, 
pontuou. Até a médica Ludhmila Hajja, que estava cotada para 
o Ministério da Saúde, foi ameaçada de morte por extremistas. 
Os manifestantes deveriam fazer protestos contra aglomerações, 
que propagam o vírus e atrapalham seus negócios. 

Fica pior 
Enquanto os manifestan-

tes gritavam em frente à 
Prefeitura, o prefeito analisava 
com autoridades da área sa-
nitária medidas mais severas 
para evitar o colapso na área 
da saúde. Será que os mani-
festantes são insensíveis ao 
elevado número de mortes ou 
não se informam sobre o que 
está acontecendo no País? 
Conclusão, se estava ruim vai 
ficar pior: lockdown a partir de 
amanhã. Que cada um faça a 
sua parte até a imunização! 

Solidário
Ao fazer uma avaliação da atual situação da pandemia que 

atinge os rio-pretenses, Paulo Pauléra (PP) diz que entende da 
necessidade do prefeito Edinho Araújo (MDB) adotar medidas 
restritivas severas para conter o avanço da covid-19. O vereador, 
entretanto, se diz “solidário” com aqueles que estão perdendo 
renda e quebrando em vários segmentos por causa da interrupção 
de suas atividades. “Eu me coloco na situação deles”, revelou. 
“O mundo está perdido com essa pandemia: só por Deus e a 
vacina”, acrescentou. A consciência de cada um também ajuda 
e muito, por exemplo, nada de festa clandestina, que motiva 
aglomerações, responsáveis pela propagação do vírus.

Mapa falso 
Nesta fase crítica de núme-

ro de infectados e de mortes 
por covid-19 no Brasil, deu 
desespero nos governantes 
para comprar vacinas. A vaci-
na russa Sputnik foi uma das 
primeiras a ser produzidas, 
porém, o governo central não 
teve interesse em adquirir o 
imunizante. Agora, tem muita 
gente vendendo a Sputnik, 
sem apresentar documento 
à Anvisa. É como vender lote 
num pântano ou na Lua, com 
base num mapa inexistente. 

Apertar 
A falta de esclarecimento 

do responsável que mandou 
matar a vereadora Marielle 
Franco (PSOL-RJ), após três 
anos, deixa a imagem do País 
na lama. Não só o dela, mas 
de um elevado número de ho-
micídios espalhados pelo ter-
ritório nacional, que continua 
sem solução. Se os executores 
estão presos, é meio caminho 
andado.  Ronnie Lessa e Élcio 
Vieira de Queiroz sabem o 
nome do ‘patrão’. É só apertar 
que eles abrem o jogo! 

Vítima do vírus 
O deputado estadual Silvio 

Fávero (PSL-MT) morreu por 
covid-19, sábado, aos 54 
anos. Ele apresentou projeto 
que defendia a não obrigato-
riedade de tomar a vacina para 
combater a doença. O uso de 
medicamentos, sem eficácia 
contra a covid-19, também 
era o seu foco na rede social, 
inclusive publicava posts na in-
ternet criticando o isolamento 
social. Era um negacionista, 
que acabou sendo mais uma 
vítima do vírus… 

Pesquisas
Só foi o STF anular as 

condenações de Lula da Silva, 
que o deixou elegível, institu-
tos de pesquisas entraram em 
ação para saber se o petista 
vai disputar a Presidência 
da República, em 2022.  O 
Instituto Paraná Pesquisa 
fez sondagem para saber a 
opinião do eleitorado, se o 
ex-presidente vai entrar na 
disputa contra o presidente 
de Jair Bolsonaro (sem parti-
do): não, 50,4%, sim, 44,9%, 
e não sabe, 4,7%. A conferir! 

Famosa
O processo com o objetivo 

de decidir se cassa ou não a 
deputada Flordelis (PSD-RJ) 
dá prosseguimento hoje no 
Conselho de Ética da Câmara 
Federal. Para tanto, os mem-
bros do Conselho se reúne 
para apresentar o plano de 
trabalho do relator do proces-
so, deputado Alexandre Leite 
(DEM-SP). A deputada mais 
famosa do País é acusada pelo 
MP de mandar matar o marido, 
pastor Anderson do Carmo, em 
2019. Flordelis, nega!

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

18 árvores foram cortadas há duas semanas
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Fiscalização do lockdown encerra 
até festa dentro de residência

A equipe da Guarda Civil 
Municipal (GCM) foi até uma 
festa realizada em uma resi-
dência no bairro Doca Veto-
razzo e em um baile no bairro 
Mais Viver. Os eventos reuni-
ram aproximadamente 150 
pessoas no último domingo 
(14). Durante o final de se-
mana foram contabilizadas 
13 autuações, sendo duas 
festas, e demais autuações 
em bares e serv festas.

Segundo informações da 
GCM, a festa na residência 
reuniu 30 pessoas. O proprie-
tário foi qualificado. Já o baile 
realizado em Bar contou com 
aproximadamente 120 pes-
soas. O bar funciona no fundo 
de uma residência, onde há 
mais de uma mesa de bilhar, 

balcão com caixa para receber 
os pagamentos. O proprietário 
foi apresentado na Central de 
Flagrantes e responderá por 
propagar doença contagiosa 
e pagará multa.

Além das 150 pessoas 
no domingo, a GCM também 
identificou a presença de 200 
pessoas em festas clandesti-
nas na sexta-feira (12) e sába-
do (13), sendo três locais com 
maior concentração: um baile 
com mais de 100 pessoas 
no rancho Estância Alvorada; 
um bar localizado em uma 
residência com aproximada-
mente 100 pessoas e uma 
festa familiar realizada em 
uma chácara na estância São 
Judas. Neste fim de semana, 
em Rio Preto, cinco locais 
da cidade foram constatadas 
aglomeração de 350 pessoas.

Todas as notificações fo-

Sue PETEK 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

RIO PRETO

Fiscalização flagra aglomerações no final de semana e 
acaba com festa até dentro de residência

Um contador de 46 anos foi 
detido pela Polícia Militar por 
guardar em sua casa tijolos e 
porções de maconha. O crime 
ocorreu no último domingo 
(14) às 23h30 na Rua Goi-
ânia, no bairro Eldorado em 
Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, policiais militares es-
tavam em diligência quando 
notaram movimentos suspeitos 
vindo do acusado. Foi então re-
alizada a abordagem e a revista 
pessoal, porém nada de ilícito 
foi encontrado.

Ao ser questionado, o con-
tador afirmou que guardava 
em sua casa maconha para 
uma terceira pessoa. A PM 
junto com o homem foi até a 
residência, onde foram encon-
tradas quatro tijolos de maco-
nha e mais duas porções da 
mesma droga. Também foram 
apreendidas duas balanças de 
precisão e uma faca.

O contador foi levado a De-
legacia da Polícia, onde foram 
realizados os exames toxico-
lógicos. (Colaborou - Bruna 
MARQUES)

PM apreende 
maconha em 

casa de contador
Da REDAÇÃO

CEROL, NÃO Operação multa lojas de 
pipas e apreende material

A Operação Varredura, for-
mada pela Guarda Civil Muni-
cipal (GCM), Vara da Infância 
e Juventude, Polícia Militar 
apreendeu, neste domingo 
(14), 331 pipas, 16 carretéis, 
2 sacos de rabiola, 1 carretel de 
rabiola e notificou 4 comércios 
pela venda irregular.

“A fiscalização do comércio, 
com o apoio da GCM, notificou 
estes estabelecimentos porque 
eles não têm autorização para 
vender nenhum tipo de mate-
rial cotado acima. Se não tem 
autorização a venda é irregular 
e ilegal, por isso, a notificação”, 
explicou Roger Assis, responsá-
vel pela Comunicação da GCM.

Normalmente o período que 
tem mais soltura de pipas é no 
mês de agosto e setembro, por 
conta dos ventos serem mais 
fortes e constantes, no entanto, 
essa prática vem sendo feita 
o ano todo, sem distinção de 
mês.

“Reprimir o uso e venda 
de linhas com cerol, prevenir 
crimes, fiscalizar o trânsito 
e aglomeração de pessoas”, 
esse foi o objetivo da varredura 
segundo Roger.

As apreensões acontece-
ram nos bairros Bom Sucesso 
e São Thomaz e, além das 
apreensões, 20 autuações de 
trânsito foram lavradas como, 
estacionamento irregular e falta 
e atraso de documentação.

Andressa ZAFALON 

Mais de 300 pipas e farto material foram apreendidos durante a operação no domingo

Divulgação

DROGAS

Um músico de 34 anos foi 
acusado pelo comerciante de 
27 e um entregador de 35 
de usar uma suposta nota de 
R$100 falsa para o pagamento 
dos lanches. O caso aconteceu 
nesta segunda-feira (15) às 
1h14 no Jardim Nazareth, em 
Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, a 
Polícia Militar compareceu à 
residência do músico onde já 
o esperavam as duas testemu-
nhas que o informaram que o 
acusado tinha realizado um 
pedido no valor de R$26 e ao 
pagar entregou uma nota de 
R$100. Depois de devolver o 
troco, o entregador se dirigiu 
a outra entrega.

Ao terminar seus serviços, 
o motorista conferiu o dinheiro 
que foi entregue a ele e repa-
rou algumas características da 
falsidade da nota, o entregador 
então ligou para o comerciante 
e os dois se dirigiram a residên-
cia do suspeito para solicitar o 
pagamento corretamente.

Ao ser questionado pelos 
funcionários da lanchonete, 
o músico não duvidou se a 
nota falsa era realmente dele 
e ainda assim devolveu o tro-
co, porem não tinha  dinheiro 
suficiente para o pagamento.

Após uma discussão en-
tre as três pessoas o músico 
entrou em sua residência o 
que resultou na solicitação da 
polícia ao local.

Em sua versão para a po-
lícia o acusado informou que 
recebeu de um serviço para 
seu pai um valor de R$600 em 
três notas de R$100 e mais 
seis notas de R$50, mas que 
todas as outras já não estavam 
com ele e não deu problemas 
de falsificação.

Todos foram encaminhados 
a delegacia de polícia e a nota 
foi apreendida para perícia para 
confirmar a falsidade e melhor 
apuração dos fatos. (Colabo-
rou - Bruna MARQUES) 

PM atende caso 
de suspeita de 

nota falsa
Da REDAÇÃO

R$ 100

VALDECI BERNARDES FAUSTINO – 
Falecida aos 68 anos de idade, natural de 
Baguaçu/SP, casado com Jesuina Garcia 
Faustino. Deixou sua filha Daiana Garcia 
Faustino.  Seu sepultamento deu-se no dia 
15/03/2021 às 11:00. Saindo seu féretro do 
velório Ercilia para o cemitério Ressurreição.

ALTINO NUNES – Falecida aos 86 
anos de idade, natural de Aparecida/SP, 
era divorciado. Deixou seus fi lhos Valdecir, 
Maria Rosa, Vera Lucia, Neide (falecida). Seu 
sepultamento deu-se no dia 15/03/2021 às 
11:00. Saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o cemitério Parque Jardim da Paz.

MILKA MAZIEIRO – Falecido aos 84 anos 
de idade, natural Potirendaba/SP, solteira. Seu 
sepultamento deu-se no dia 15/03/2021 às 
08:30. Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

JOÃO ANTONIO CARDOSO – Falecida 
aos 66 anos de idade, natural de Fernandópo-
lis/SP, casado com Joana Benedita Jacyntho. 
Deixou seu fi lho Wellington. Seu sepultamento 
deu-se no dia 14/03/2021 às 13:30. Saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

VILMA BRANDAO DE MELO – Falecido 
aos 66 anos de idade, natural Monte Apra-
zível/SP, solteira. Deixou seus fi lhos Crislian 
Aline, Wanilsen Iris, Peterson Hamilton. Seu 
sepultamento deu-se no dia 13/03/2021 às 
10:30. Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

APARECIDA COSTA – Falecida aos 77 
anos de idade, natural de São José do Rio 
Preto/SP, casada com Norberto Aparecido 
Scarmelotto. Deixou seu filho Norber to 
Ricardo. Seu sepultamento deu-se no dia 
13/03/2021 às 13:00. Saindo seu féretro 
do velório Direto para o Cemitério da Res-
surreição.

MARIA JUDITH BARASNEVICIUS – 
Falecida aos 69 anos de idade, natural de 
São Paulo/SP, viúva. Deixou sua fi lha Patricia 
Barasnevicius. Seu sepultamento deu-se no 

  FALECIMENTOS
dia 13/03/2021 às 10:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

ORLANDO CARLOS DE SIQUEIRA – 
Falecida aos 77 anos de idade, natural de 
José Bonifácio/SP, casado com Ivone Mara 
Domingues de Siqueira. Deixou seus fi lhos 
Orlando Carlos de Siqueira Junior, Edison 
Carlos de Siqueira. Seu sepultamento deu-se 
no dia 15/03/2021 às 16:30. Saindo seu fé-
retro do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

THAISA LOBANCO TEOTONIO – Falecida 
aos 35 anos de idade, natural de São José 
do Rio Preto/SP, casada com Raphael dos 
Santos Ferreira. Seu sepultamento deu-se no 
dia 15/03/2021 às 17:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

DOLORES DUARTE MAFETONI – Falecida 
aos 82 anos de idade, natural de Jaborandi/
SP, viúva. Seu sepultamento deu-se no dia 
15/03/2021 às 14:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

MARLENE CAVALARI DA CRUZ – Falecida 
aos 72 anos de idade, natural de Balsámo/
SP, casada com Alaecio Gonçalves da Cruz. 
Deixou seus fi lhos Carlos Roberto, Fabiana, 
Cristiano. Seu sepultamento deu-se no dia  
15/03/2021 às 13:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

LOURDES APARECIDA DE OLIVEIRA – 
Falecida aos 78 anos de idade, natural de Bady 
Bassit/SP, viúva. Deixou seu fi lho Luiz Antonio 
da Rocha. Seu sepultamento deu-se no dia 
15/03/2021 às 10:00. Saindo seu féretro do 
velório Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

DANIEL DE OLIVEIRA – Falecida aos 59 
anos de idade, natural de Rubineia/SP, casado 
com Lucia Maria de Almeida Filha. Seu sepul-
tamento deu-se no dia 15/03/2021 às 17:00. 
Saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ram por conta das aglome-
rações e consumo de bebida 
alcoólica. Depois do auto de 
infração, o estabelecimento 
pode recorrer e, ao final do 
processo, a autuação pode 
ser convertida em advertência 
ou multa.

Para coibir a propagação 
da doença e em cumprimento 
do toque de restrição, a GCM 
juntamente com a Vara da 
Infância, Inspetoria de Pos-
turas, Polícia Militar (PM) e 
Vigilância Sanitária fiscalizou 
41 locais, sendo bares e serv 
festas. A Polícia Militar e a 
GCM realizaram bloqueios 
em vários pontos da cidade. 
Os veículos foram parados 
e as pessoas orientadas. Os 
agentes da Guarda disse que 
foi constatado que poucos 
veículos circulavam durante o 
horário de restrição.

ULTRAPASSAGEM
Carro de administrador é alvejado a tiros na BR 153

Polícia Militar e Polícia Ro-
doviária são acionados após  
tiros que atingiram o carro de 
um administrador de empre-
sas de 32 anos. O fato ocorreu 
no último domingo (14) às 
16h50 na Rodovia BR 153.

Segundo as informações 

do boletim de ocorrência, 
a vítima dirigia próximo ao 
supermercado Laranjão e a 
Igreja São Judas, quando um 
carro aproximou de sua tra-
seira pedindo passagem. Ao 
se direcionar a faixa a direita 
para que o segundo veículo 
transitasse em alta velocida-
de, o administrador apontou 

seu dedo médio para o sujeito 
que o ultrapassava, que foi 
devolvido com a exibição de 
uma arma.

A vítima alegou que o autor 
teria voltado a dirigir atrás de 
seu carro e logo se locomoveu 
para acostamento. Ao se apro-
ximar de seu carro, o suspeito 
atirou duas vezes em direção 

a vítima atingindo um disparo 
no pneu traseiro e o segundo 
na janela do passageiro. O 
administrador quase deitado 
no banco começou então a 
acelerar para fugir dos tiros. 
Um terceiro tiro foi disparado 
que acredita ter atingido o farol 
dianteiro direito.

A vítima se livrou do atirador 

Da REDAÇÃO ao acessar a Avenida Nadma 
Dahma, onde fez o retorno e 
estacionou para solicitar a pre-
sença da PM e a PRF. A Polícia 
Rodoviária questionou sobre a 
placa do carro que a o admi-
nistrador não soube informar e 
orientou o registro do boletim 
de ocorrência. (Colaborou - 
Bruna MARQUES)

COVARDIA

Casos de violência doméstica 
movimentam plantão policial 

Uma empresária de 34 
anos foi ameaçada, xingada e 
agredida pelo ex companheiro, 
um gerente de 35 anos, du-
rante uma discussão em uma 
visita a filha de 11 anos. O caso 
ocorreu neste domingo (14) às 
17h30 na Avenida Sebastião 
Tavares em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o gerente, que apa-
rentava estar embriagado, foi 
visitar a filha que mora com 
a mãe, após a separação do 
casal há quatro meses.

Após uma discussão o ge-
rente teria ameaçado e in-
sultado sua ex e disse que  a 
mataria se ela tivesse outro 
relacionamento. A empresária 
acusa o ex de tentar esganá-la. 
Ainda  segundo empresária o 
autor quebrou em sua própria 
cabeça um copo de vidro.

A vítima foi orientada a 
procurar a Delegacia Especiali-
zada no Atendimento a Mulher 
(DEAM) para registrar uma 
Medida Protetiva de Urgência 
e fornecimento das possibili-
dades de ações penais.

Outro caso – Na Rua Santa 
Paula no Residencial Macedo 
Tele I, o motorista de 37 anos 
foi preso em flagrante por po-
liciais militares que realizavam 
patrulhamento pelo local, após 
arrombar a casa de sua ex 
companheira, uma veterinária 
de 38 anos.

A Polícia Militar foi aciona-
da após uma denúncia sobre 
atitudes suspeitas em frente a 
uma residência. O motorista foi 
encontrado dentro do imóvel e 
a proprietária foi informada do 
ocorrido. Segundo a veterinária, 
o ex teria arrombado a porta 
de sua casa, ainda no local o 
acusado ameaçou a vítima de 
mata-la quando fosse libertado 
da cadeia.

O acusado e a vítima foram 
encaminhados para a Delega-
cia Policial onde as ameaças 
e ofensas foram continuas.  
O motorista acrescentou que 
mataria a veterinária com uma 
faca.

O acusado foi preso por 
flagrante, a vítima foi orientada 
sobre possível ação penal.

Ameaça - Ainda no domingo 
a Guarda Civil Municipal (GCM) 

foi acionada para atender mais 
um caso de violência doméstica 
contra uma mulher de 54 anos, 
após ela ser ameaçada de mor-
te pelo eletricista de 46 anos, 
em sua residência na Rua São 
Jerônimo em Rio Preto.

Ao ser questionada sobre a 
presença do agressor a mulher 
afirmou que teria solicitado a 
revogação da medida protetiva 
ao acreditar que ele mudaria 
suas atitudes. Ela acrescentou 
que durante a manhã do domin-
go o eletricista, que é usuário 
de drogas, após usufruir de 
entorpecentes teria ameaçado 
colocar fogo na casa na inten-
ção de matar sua companheira 
e a ofendido verbalmente.

Na delegacia foi solicitado 
um novo registro de medida pro-
tetiva para a vítima. (Colaborou 
- Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM
Divulgação
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CURIOSIDADES SOBRE A 
REGIÃO INTIMA FEMININA 

QUE VOCÊ PRECISA SABER 
A vagina é apenas uma parte da nossa região íntima.
Quando pegamos o espelho e o colocamos entre as 

pernas, podemos ver toda a vulva. A vagina é apenas o tubo 
interno que conecta a vulva ao colo do útero. Ao olhar para 
a vulva, separe os lábios internos e podemos ver a abertura 
da vagina.

Conhecer sua vagina é essencial para saúde íntima higiene, 
vida sexual e melhorar nosso relacionamento com seu corpo 
e com seu parceiro.

A vagina é um órgão incrível, embora muitas vezes seja 
injustiçada. Cor, largura, cheiro, orgasmo, formato vamos 
descobrir alguns segredos importantes.

A cor não segue o padrão - e pode ser alterada!
A vulva e a vagina podem ter tons diferentes - entre 

marrom, rosa e vermelho. Apenas essa tonalidade não tem 
relação direta com a cor da pele.

Portanto, você pode ter pele escura e vulva rosa claro, ou 
pele clara e vulva marrom ou roxa. Ou seja, são variações 
completamente normais e não afetam a fisiologia da vagina.

Além disso, a cor muda de acordo com a ação hormonal 
e tende a escurecer durante a idade reprodutiva e a gravidez.

Impossível perder algo lá dentro.
Bem, felizmente, não há como perder nada na vagina. 

Não é um buraco sem fim não desaparece.
A vagina é como um copo, com uma abertura em um lado 

(para fora) fechada na parte inferior. O colo do útero é fixado 
ali e, em seguida, há uma abertura. Mas a abertura do colo 
do útero é pequena e não grande o suficiente para entrar no 
objeto. mantenha a calma.

A principal flora presente na maioria da microbiota vaginal 
é a bactéria do ácido láctico. Esses caras produzem ácido 
láctico, que é a causa do pH ácido da vagina, que por sua 
vez nos protege de infecções e desequilíbrios. Na verdade, é 
por essas razões que o cheiro suave de uma vagina saudável 
costuma ser semelhante ao iogurte!

Ela esta se limpando
Graças à microbiota, o tubo vaginal pode limpar suas 

próprias secreções. Na verdade, é essa secreção (geralmente 
clara) que muitas vezes fica na calcinha depois de um longo 
dia de ida e volta.

Devido à presença de bactérias, não deve ser limpo na 
vagina em hipótese alguma. 

O pH saudável da vagina é ácido, conferindo-lhe um cheiro 
e principalmente sabor característicos. No entanto, ao longo 
do ciclo menstrual natural, o cheiro e o sabor da vagina, a 
lubricidade e o muco serão diferentes.

A alimentação também pode interferir nesse quesito! Ali-
mentos mais fortes – alho, café, carne vermelha, brócolis – em 
excesso e substâncias como álcool e cigarro podem deixar o 
gosto mais forte. Por outro lado, o consumo de frutas doces 
pode deixar o gosto mais adocicado.

Ela é super flexível
A vagina em “repouso” tem cerca de 8 cm de comprimento 

e pode mais do que dobrar de tamanho durante a excitação 
sexual! Portanto, quando estamos excitados, o cérebro envia 
informações para lá, e a vagina se estende em comprimento e 
diâmetro. Portanto, isso permite relações sexuais agradáveis. 
Inacreditável.

Ela expande para parto e paro sexo mais volta imediata-
mente.

Precisamente por ser um tubo muscular super flexível, não 
se deforma após a expansão.

Ela voltou ao normal logo após o parto penetrante e va-
ginal.

Ela tem glândulas
A glândula principal está localizada na entrada da vagina e 

é responsável pela lubrificação. São a glândulas de Bartholin. 
Quando estimuladas e pode ajudar muito o curso de Pompo-
arismo, eles trabalham duro para molhar a vagina.

É o lar de trilhões de bactérias
Além das bactérias, existem alguns fungos e vírus! Um 

grande número de microorganismos forma a microbiota va-
ginal, que é essencial para a saúde de nossos órgãos sexuais 
e reprodutivos.

“O orgasmo vaginal” é clitoriano
Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o clitóris 

está longe de ser apenas aquela cabeça aquela bolinha linda 
que está abaixo do chapeuzinho.

Primeiro, é um órgão de prazer único que se estende de 
dentro e “encerra” a passagem da uretra e da vagina. Por-
tanto, isso gera uma combinação específica de pontos de 
diversão para cada mulher.

Portanto, embora algumas mulheres achem mais fácil 
chegar ao orgasmo estimulando a parte externa do clitóris 
íntimo, outras mulheres acham mais fácil chegar ao orgasmo 
por meio de estimulação interna.

Quando ficamos excitadas, o clitóris absorve muito sangue 
e aumenta o tamanho do o mesmo acontece com o pênis. 
As matérias-primas são exatamente as mesmas. Como re-
sultado, o clitóris se torna altamente sensível e pode receber 
estimulação indireta de várias áreas diferentes.

Portanto, moralmente ... um orgasmo é um orgasmo.
O clitóris é um órgão que não envelhece e não perde a 

função que somente prazer feminino, que me desculpe os 
homens mais somos o único ser na terra que tem um órgão 
ao para o prazer e que não envelhece rss.

Por fim ela pode malhar e ser saudável pelo resto da vida 
apenas com exercícios de pompoarismo.

Maravilhosa viu como você é incrível, então aproveite o 
mês da mulher para se amar mais e valorizar sua melhor 
amiga, sua vulva.

Para saber tudo sobre Pompoarismo sigam minhas redes 
sociais.

Beijos até a próxima!

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em 
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora 
do projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto 
de Inclusão, projeto CEL (Coragem e Empoderamento 
e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
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PANDEMIA

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou o balanço 
de casos de Covid-19 registra-
dos no fim de semana nesta 
segunda-feira (15). Foram 
991 casos confirmados entre 
sexta e domingo, sendo 732 
por exame PCR e 129 por 
teste sorológico. No total, a 
cidade já soma 51.361 casos, 
sendo 3.783 em profissionais 
de saúde.

O município também con-
tabilizou mais 29 mortes, to-
talizando 1.232 óbitos desde 
o início da pandemia. Só no 
sábado (13) foram 13 mortes 
registradas. A taxa de letalida-
de é de 2,4%. Considerando 
apenas os dados de 2021 já 
são 16.598 casos e 310 óbi-
tos. O coeficiente de incidência 
é de 11.149 casos para cada 
100 mil habitantes.

Ainda no fim de semana, 

Saúde confirma 
quase mil casos 
de Covid em 72h

802 pessoas foram conside-
radas recuperadas do vírus, 
totalizando 47.481 curados, o 
equivalente a 92,4%. O núme-
ro de notificações de pacientes 
com sintomas gripais é de 
199.189 e foram realizados 
175.346 testes. Os dados do 
inquérito sorológico ainda não 
foram inseridos e deverão ser 
contabilizados após a conclu-
são do estudo.

Atualmente Rio Preto conta 
com 749 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), sendo 333 
na UTI e 396 na enfermaria. 
Destes, 448 são residentes 
de Rio Preto e 301 de outras 
cidades da região. Com relação 
aos casos já confirmados com 
coronavírus, 488 internações, 
com 274 na UTI e 214 na en-
fermaria, sendo que 296 são 
de Rio Preto e 192 de outros 
municípios. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI na região é de 
92,6%.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Foram 991 casos em menos de 72 horas

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta segunda-feira 
(15) que a vacinação contra 
Covid-9 de idosos com 70 e 
71 anos terá início a partir do 
dia 29. A campanha passará a 
incluir cerca de 600 mil pessoas 
no Estado que integram esta 
faixa etária e poderão receber 
a primeira dose do imunizante.

Nesta segunda-feira (15), 
teve início a vacinação para o 
público de 75 e 76 anos. Em 
São José do Rio Preto a imu-
nização está sendo realizada 
no Recinto de Exposições no 
formato drive-thru, das 8h às 
17h. O movimento na manhã 
foi menor do que em outras 
etapas e continuou tranquilo 
no período da tarde, com a fila 
nem mesmo chegando a ficar 
pra fora do Recinto.

A vacinação também pode 
ser realizada nas unidades de 
saúde das 8h às 14h. Vale 
ressaltar que a vacinação da 
segunda dose ocorre exclusiva-
mente nas unidades de saúde.

Para agilizar a vacinação, 
a Secretaria de Saúde pede 
para que a população faça o 
pré-cadastro no site “Vacina 
Já” (vacinaja.sp.gov.br) que leva 
cerca de 1 a 3 minutos para 
preencher o formulário. Presen-
cialmente, em média, a coleta 
de informações leva cerca de 
10 minutos. O pré-cadastro 
pode ser feito por familiares de 
idosos ou de qualquer pessoa 
que participe dos públicos pre-
vistos na campanha.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
61.034 doses, sendo 42.280 
na primeira etapa e 18.754 na 
segunda, sendo o 9º município. 
Na próxima segunda-feira (22), 
será a vez  de pessoas na faixa 
de 72 a 74 anos de idade serem 
vacinadas.

Estado divulga 
que vacina para 

idoso com 70 anos 
começa dia 29

Vinicius LIMA 

HB abre 20 leitos mas ocupação 
de UTIs segue no limite

O Hospital de Base abriu 
20 novos leitos de UTI neste 
fim de semana. Com isso, o 
hospital agora dispõe de 153 
leitos de UTI. No entanto, a 
taxa de ocupação segue em 
um nível alto, com 148 pa-
cientes internados, resultan-
do em um índice de 96,7%. 
Na região, a ocupação é de 
92,6%. O HB também conta 
com 101 pacientes na enfer-
maria.

No Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) há cin-
co crianças internadas com 
Covid-19, sendo três na en-
fermaria e dois na UTI. Nas 
últimas 24 horas, a Funfamre 
concedeu 12 altas hospita-
lares e registrou três óbitos. 
No mesmo período também 
contabilizado 151 recusas 
de pedidos de internação de 
cidades da região.

Com as internações no fim 
de semana, a Funfarme atin-
giu a marca de 4.015 pacien-
tes atendidos com Covid-19 
desde o início da pandemia. 
Neste mês de março, já foram 
até o momento 297 interna-
ções. Em fevereiro o número 
foi de 354.

Vinicius LIMA Divulgação

HB abre mais 20 leitos de UTI mas continua lotado

SAÚDE
Médica cotada para assumir 

Ministério recusa convite
A médica Ludhmila Hajjar 

recusou o convite para ser 
Ministra da Saúde e se juntar 
à cúpula do Presidente Jair 
Bolsonaro. A informação é do 
blog da jornalista Andréia Sadi 
e também de uma entrevista 
concedida à Globo News.

Durante a entrevista, a mé-
dica afirmou que não aceitou o 
convite e que não houve uma 
convergência técnica entre as 
partes. Segundo Hajjar, “o que 
o Governo Federal espera não se 
encaixa no meu perfil, qualifica-
ção e linha que sigo”.

O nome de Hajjar encontrava 
respaldo entre parlamentares e 
integrantes do Supremo Tribunal 
Federal. No domingo (14), o 
Presidente da Câmara Arthur 
Lira disse em uma rede social 
que o enfrentamento da pande-
mia exige competência técnica e 
capacidade de diálogo político, e 
que enxergava essas qualidades 
em Hajjar.

A médica confirmou o en-
contro com o Presidente Jair 

Bolsonaro neste domingo (14), 
juntamente com o Deputado 
Eduardo Bolsonaro e o atual 
Ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello. “Aceitei o convite para 
a reunião, talvez por ingenuida-
de ou esperança como cidadã 
brasileira, mas eu tinha espe-
rança de que houvesse uma 
intenção de mudar, porque se 
ele me chamou para conversar 
e já sabia quais eram os meus 
pensamentos, os meus proto-
colos, é porque poderia querer 
a mudança, então eu realmente 
acreditei nesse paradigma”, 
explica Hajjar.

Ludhmila Hajjar defende o 
isolamento social e já declarou 
que não existe tratamento pre-
coce contra a Covid, ou seja, vai 
na contramão do negacionismo 
do Governo. “A maior falha do 
Brasil foi subestimar a gravidade 
da doença. Quando surgiram as 
vacinas, lá atrás, o Brasil já tinha 
que estar alinhado para a com-
pra, mas o Brasil não acreditou, 
aí quando precisou das vacinas 
o mundo inteiro já estava com-

Andressa ZAFALON
Divulgação

prando e nós ficamos para trás”, 
declarou a médica.

Ela agradeceu o convite e 
disse se sentir lisonjeada, po-
rém, disse que seu partido é o 
Brasil e a saúde.

Guilherme BATISTA

COVID DATA
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Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 
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O que é o Tik Tok?

O TikTok é um aplicativo 
de mídia para criar e com-
partilhar vídeos curtos. De 
propriedade da compa-
nhia de tecnologia chine-
sa ByteDance, foi lançado 
como Douyin na China 
em setembro de 2016, É 
uma plataforma de vídeo 
curto líder na Ásia, nos 
Estados Unidos e em ou-
tras partes do mundo. O 
aplicativo ganhou popula-
ridade e se tornou um dos 
aplicativos mais baixados 
em todo o mundo. A partir 
de 2018, esteve disponí-
vel em mais de 150 mer-
cados e em 75 idiomas. 
O aplicativo permite que 
os usuários criem vídeos 
curtos de até 60 segun-
dos. Em julho de 2018, o 
app contava com mais de 
500 milhões de usuários 
em todo o planeta. O Ti-
kTok emprega inteligên-
cia artificial para analisar 
os interesses e preferên-
cias do usuário por meio 
de suas interações com o 
conteúdo e exibe um feed 
de conteúdo personaliza-
do para cada usuário.

Professora utiliza

 A quarentena obrigou a escola a se reinventar. As aulas remotas exigem uma preparação maior por parte dos 
professores e uma grande dedicação dos alunos e família para que os conteúdos possam ser trabalhados. Muitos 
docentes criaram canais no Youtube, página no Instagram, perfil no Facebook e quase todos interagem com seus 
alunos através do WhatsApp, enviando atividades, vídeos e áudios explicativos, tirando dúvidas e recebendo fotos 
dos exercícios. Em novembro de 2020, para abordar a temática da dengue a professora Anita Carolina do 3º ano B 
da Escola Municipal Joana Casagrande Vinha, gravou o “Desafio Dengue Check” no Tik Tok e fez um tutorial para 
seus alunos utilizar o som da voz dela em uma dublagem, checando os cuidados que devemos ter para prevenir a 
dengue. 
 As produções surpreenderam a todos, e este foi um bom exemplo de como utilizar os recursos digitais na 
educação. “No começo do ano, fizemos uma pesquisa ainda em sala de aula e debatemos bastante o assunto e 
finalizamos com uma exposição em nosso mural. Agora, devido ao distanciamento foi feita a proposta de utilizar uma 
rede social que eles adoram para o bem pedagógico: o Tik Tok”, explica a professora. O desafio consistia em abaixar 
o dedo se a criança fizesse uma daquelas atitudes para evitar a proliferação da dengue com a voz da professora. Os 
pequenos se divertiram e puderam compartilhar as informações sobre como se prevenir.
  Mais uma vez os professores mostram que fazem a diferença no processo educacional. Pode faltar 
recurso físico, apoio pedagógico e valorização da sociedade. Mas o que não falta é vontade de ensinar, amor a pro-
fissão e competência para trabalhar com poucos recursos.
 E você? Como estão as aulas remotas? Se tiver uma ideia diferente, seja professor ou aluno mande para 
gente! É só procurar nossas redes sociais.

Escaneie o QR Code a 
cima e veja o vídeo criado 
pelos alunos.

na quarentena

EDUCAÇÃO
Famerp recepciona 

novos calouros

A Faculdade de Medicina 
de Rio Preto (Famerp) rece-
beu nesta segunda-feira (15), 
seus novos alunos dos cursos 
de enfermagem, psicologia e 
medicina aprovados no vesti-
bular 2021.

Durante a recepção, fei-
ta de maneira online junto 
aos centros acadêmicos e 
as atléticas, os estudantes 
conheceram todos os progra-
mas, rotinas, ligas da Famerp 
e sistema de ensino. Segundo 
a Famerp, já no primeiro ano, 
os alunos são inseridos em 
atividades práticas na rede 
municipal de Saúde, o que 
contribui para um melhor 
processo de aprendizagem.

“A partir do sexto mês de 
aulas, nossos futuros médi-
cos, enfermeiros e psicólogos 
estarão atuando na rede mu-

nicipal de Saúde graças a um 
convênio que possuímos com 
a Prefeitura. É um reforço para 
o município e um grande ga-
nho para nossos estudantes 
que, monitorados pelos nos-
sos docentes, aprendem com 
qualidade”, explicou Sergio 
Luís Aparecido Brienze, diretor 
adjunto de ensino da Famerp.

Os novos alunos são de 
67 cidades brasileiras e cin-
co estados diferentes. Eles 
vão preencher as 80 vagas 
do curso de medicina, 60 do 
curso de enfermagem e 20 
do curso de psicologia. No 
curso de medicina, um dos 
mais disputados do Brasil, 
foram aprovados estudantes 
de mais de 40 cidades, sendo 
que São Paulo teve o maior 
número de estudantes convo-
cados, com 28. Rio Preto teve 
três estudantes de medicina 
aprovados.

Da REPORTAGEM  

Recepção virtual para clouros da Famerp

Divulgação

PÓS

A Unesp/Ibilce de São 
José do Rio Preto anunciou 
em seu site nesta segunda-
-feira (15) que estão abertas 
as inscrições para o pro-
cesso seletivo simplificado 
para bolsista do Programa 
de Residência Pedagógica.

Segundo o edital, será 
oferecido uma bolsa de R$ 
400 para graduandos do 
curso de Licenciatura em Ci-
ências Biológicas no Ibilce. 
O projeto tem vigência de 
18 meses com carga ho-
rária total de 414 horas de 
atividades, organizadas em 
3 módulos de seis meses 
com carga horária de 138 
horas cada módulo.

Os interessados devem 
enviar os documentos so-
licitados no edital (para 
candidatos a bolsista resi-
dente), para o e-mail: edil-
son.oliveira@unesp.br, com 
o seguinte título no campo 
de assunto: “Seleção Resi-
dência Pedagógica - 2021”.

O prazo de inscrição vai 
até esta sexta-feira (19/03). 
A escolha se dará por meio 
da análise da ficha de inscri-
ção e entrevista com o can-
didato. Outras informações 
podem ser consultadas no 
edita disponibilizado no site 
da Unesp.

Ibilce abre 
inscrição para 
bolsistas em 
residência

Da REPORTAGEM  

Arquivo DHOJE

ESPORTE E LAZER

Palestra faz 90 anos em 
meio a um futuro incerto
O Palestra Esporte Clube 

completou 90 anos de existên-
cia nesta segunda-feira (15). 
Fundado em 15 de março de 
1931, o tradicional clube rio-
-pretense enfrenta a maior crise 
financeira de sua história e vê 
sua continuidade em risco para 
os próximos anos.

O diretor do Arquivo Público 
de Rio Preto e historiador Fer-
nando Marques já produziu um 
documentário com fotos histó-
ricas do Palestra e contou um 
pouco sobre a origem do clube. 
De acordo com ele, no início do 
século XX a região vivia o auge 
do período do café e a chegada 
do trem no município favoreceu 
a imigração de italianos para a 
cidade, que na época fugiam da 
Primeira Guerra Mundial.

“Os italianos trabalhavam 
exaustivamente nas lavouras 
de café e tinham poucas horas 
de lazer. Além disso, eles eram 
marginalizados, chegando até 
ter projeto de lei na época que-
rendo proibir que eles falassem 
italiano. Sem espaço entre a 
elite da cidade, eles jogavam 
bola perto do rio Preto, até que 
decidiram montar um time de 
futebol: o Palestra Itália Futebol 
Clube”, contou Marques.

O clube conseguiu um ter-
reno doado pelo fundador e 
empresário Bonfá Natale e pre-
cisou trocar o nome em 1939 
devido ao início da Segunda 
Guerra Mundial. Ao longo dos 
anos, o Palestra foi crescendo e 
se tornando referência nacional 
na natação. “A construção do 
clube de campo e do ginásio 
de esportes tornou o Palestra 
uma referência em esportes 
na região, tendo seu ápice na 
gestão de Norberto Buzzini nos 
anos 70. Foi durante muito 
tempo o clube mais popular de 
Rio Preto”, comentou Marques.

Atualmente, o Palestra vive 
uma situação bem diferente. O 
clube, que já chegou a ter 20 
mil sócios e 200 funcionários, 
hoje conta com pouco mais de 
400 associados e 18 colabo-
radores. As dívidas somam R$ 
35 milhões.

“Houve a venda da sede por 
R$ 60 milhões, mas o clube 
nunca recebeu esse dinheiro e 
o caso está sendo julgado na 
Justiça. Nossa situação é com-
plicada, já que a arrecadação é 
de apenas R$ 60 mil por mês 
e estamos tendo dificuldades 
para pagar os funcionários. 
Infelizmente não temos o que 
celebrar nesta data”, afirmou 
Valter Dias, presidente do Pa-
lestra.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Segundo o presidente, o 
Palestra chegou a ficar sem 
energia no clube de campo no 
período em que foi obrigado a 
fechar por conta da pandemia, 

Construção do Ginásio de Esportes em 1962

por não ter dinheiro para pagar 
as contas. Com as medidas 
restritivas em vigor, nenhuma 
atividade tem sido realizada no 
Palestra atualmente.

Arquivo Público de Rio PRETO
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VENDA DE ANIMAIS 

O Instituto de Zootecnia - APTA/SAA comunica que será realizada à venda de 23 animais bovinos, 
Machos da raça Mestiça Sta Gertrudis, dia 17/03/2021 das 8h00 às 17h00, através do site 

http://leiloes.iz.sp.gov.br/riopreto/ . Os animais remanescentes serão vendidos até o dia 17 de 
Junho de 2021, no mesmo site. Mais informações:(17) 3222.3508, e-mail 

edmar.mendes@sp.gov.br ou (19)3476-0955, e-mail suleize.milani@sp.gov.br . Havendo mais de 
um interessado pelo mesmo animal ou lote, o critério de desempate será o de melhor oferta. 

Processo SAA-PRC-2021/01915. 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:

GETÚLIO RODRIGUES PIAU e CAMILA DE FÁTIMA 
OTTOBONI. Ele, de nacionalidade brasileira, recepcionista, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
18 de outubro de 1989, fi lho de APARECIDO RODRIGUES 
PIAU e de MARILENE RAMOS TRANDADE PIAU. Ela, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, 2, SP, no dia 23 de julho 
de 1988, fi lha de MARCOS APARECIDO OTTOBONI e de 
MARINA DE FATIMA SILVA OTTOBONI. 

DANILO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA e NALLA DE 
ARAUJO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar técnico 
de engenharia, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 19 de julho de 1995, fi lho de WILSON GOMES 
DA SILVA e de JOVELITA PEREIRA DE OLIVEIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, assistente fi scal, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de abril de 1998, 
fi lha de DIVINO FRANCISCO DE ARAUJO e de ADRIANA 
PERALTA DE ARAUJO. 

JONATHAN ROSSI MARIN e VICTORIA DINIZ SHIMIZU. 
Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de feve-
reiro de 1995, fi lho de JONNY VLADIMIRO MARIN CAR-
DENAS e de SIRLENE ROSSI DA VEIGA MARIN. Ela, de 
nacionalidade brasileira, engenheira de alimentos, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de no-
vembro de 1995, fi lha de BRÁS HISAMITSU SHIMIZU e de 
ROSSANNE FERREIRA DINIZ SHIMIZU. 

GUILHERME SILVA CASTILHO e MARIANE DIANNI FI-
GUEIREDO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar geral, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de 
julho de 1994, fi lho de FRANCISCO CASTILHO e de MARIA 
DAS DÔRES SILVA CASTILHO. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, estudante, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 01 de março de 1996, fi lha de PAULO HENRI-
QUE FIGUEIREDO SIMÕES e de ALESSANDRA PERSICO 
DIANNI FIGUEIREDO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 15 de março de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigi-
dos no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilita-
ção da Conversão de união estável em casamento:

PAULO LUAN CORDEIRO PINHEIRO e SUELEN DONA 
ROSSIGNELI DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasi-
leira, manobrista, solteiro, nascido em Suzano, SP, no dia 
17 de outubro de 1989, residente e domiciliado a Romeu 
Strazzi, Nº 1874, Jardim Walkiria, São José do Rio Preto, 
SP, fi lho de JANILSON DAS NEVES PINHEIRO e de LUCIA 
APARECIDA CORDEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
editora de imagem, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 25 de outubro de 1991, residente e domi-
ciliada a Romeu Strazzi, Nº 1874, Jardim Walkiria, São José 
do Rio Preto, SP, fi lha de MÁRCIO ANDRÉ ROSSIGNELI 
DE OLIVEIRA e de ROSIMEIRE APARECIDA DONA DE 
OLIVEIRA. 

FABRICIO PEREIRA SANTOS e VANESSA DOMINGOS 
ALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, 
nascido em Feira de Santana, BA, no dia 10 de março de 
1977, residente e domiciliado a Benedito Rodrigues Lisboa, 
Nº 1401, Jardim Bosque das Vivendas, São José do Rio 
Preto, SP, fi lho de RUY RODRIGUES SANTOS e de EDI-
NALVA PEREIRA SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
farmacêutica, solteira, nascida em Barretos, SP, no dia 12 
de abril de 1990, residente e domiciliada a Benedito Rodri-
gues Lisboa, Nº 1401, Jardim Bosque das Vivendas, São 
José do Rio Preto, SP, fi lha de DIVAIR JOSE ALVES FILHO 
e de ADRIANA JOSÉ DOMINGOS ALVES. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 15 de março de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. PAULO RICARDO BRESSAN e LARISSA SAHDO 
LODI, sendo ELE fi lho de PAULO CEZAR BRESSAN e de 
TÁCIA VANDERLEIA GOULART BRESSAN e ELA fi lha de 
PAULO CÉSAR CAOBIANCO LODI e de ANDREA HELENA 
DA SILVA SAHDO LODI;

2. ROGÉRIO CRISTIANO SANTANA e ANGELA 
ROSA, sendo ELE fi lho de RUBENS APARECIDO SANTANA 
e de MARIA VALDELICE JUSTINO SANTANA e ELA fi lha de 
JOÃO ROSA e de VILMA DOS SANTOS ROSA;

3. ELLYVELTON MATHEUS CAMILLO GHIRADO 
e KENIA CARDOZO DE ALMEIDA, sendo ELE fi lho de 
CELSO GHIRADO SANT’ANNA e de MARIA APARECIDA 
CAMILLO GHIRADO e ELA fi lha de GESMAR NUNES DE 
ALMEIDA e MARIA APARECIDA CARDOZO DE ALMEIDA;

4. NYCKOLAS EDUARDO SILVA LOPES e ANA CA-
ROLINA STOGAR, sendo ELE fi lho de CARLOS ANTONIO 
LOPES e de HELENA SANTA DA SILVA LOPES e ELA fi lha 
de ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO STOGAR e de SILVIA 
ROGERIA BARBOSA STOGAR;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/03/2021.

Extrato do Termo Aditivo 

Objeto: “Termo Aditivo de Prorrogação Contratual e atualiza-
ção de valor com Empresa Desenvolvedora e Fornecedora 
especializada em software de sistema integrado de gerencia-
mento administrativo, informatizado de sistema de contabi-
lidade pública e folha de pagamento, consoante Lei Federal 
nº 4.320/1964, Lei Federal nº 101/2000 e Sistema AUDESP 
do TCE/SP”.
Contratada: Amendola & Amendola Software LTDA- EPP, 
inscrita sob o CNPJ nº 04.326.049/0001-90, com sede na 
Rua Jean Carlos Mendes de Campos, nº 190, Bairro Cristo 
Redentor, CEP 14.980-000, na cidade Sales, Estado de São 
Paulo.
Processo Licitatório: 01/2020 – Pregão Presencial: 01/2020
Prazo: 15 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Valor: RS 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais) men-
sais.

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA . A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
da Concorrência nº 005/2021, objeto do Processo nº 049/2021. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Constitui objeto 
desta licitação a contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência, 
na Atenção Básica, EMAD, CAPS e no Centro de Atendimento Covid de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 16 de abril de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 16/
março/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. 
DATA: 15/março/2021. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA . A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
da Concorrência nº 006/2021, objeto do Processo nº 050/2021. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Constitui objeto 
desta licitação a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de profissionais na Atenção Básica, 
EMAD, CAPS e Emergência do Setor de Saúde de Guapiaçu/SP.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 16 de abril 
de 2021, às 11:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 16/março/2021, das 08:30 
horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, 
nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 15/março/2021 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 29 DE MARÇO DE 2021 NA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA 
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 12/2021 NA 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 11/2021, DO TIPO 
MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DA 
ASSISTENCIA SOCIAL ATUANDO NO FORTALECIMENTO 
DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, CON-
FORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPO-
NIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, www.miras-
solandia.sp.gov.br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS 
SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLAN-
DIA 12 DE MARÇO DE 2021.
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QUEM NÃO QUER COMER CAPIM TEM QUE APRENDER A ENGOLIR 
SAPO. Sorria, beba muita água e seja feliz!

ROBSON BRUNO Nunes 
Mir, empresário da moda, e 
Ana Júlia Guerra Mir orga-
nizaram chá para saber o 
sexo do bebê, no fi nal da 
semana. Será menino, e re-
ceberá o nome de Antônio, 
que nascerá no segundo 
semestre. É só alegria para 
os avós Robson e Selma 
Nunes Mir.  

O EMPRESÁRIO José 
Mendes marido da jorna-
lista Elma Eneida Bassan 
Mendes, festejou mais um 
aniversário, ontem.  

 NADER ALI HUSSEINE 
de Oliveira, administrador, e 
Amanda Bergantini Conforti, 
fi sioterapeuta, já marcaram 
o casamento no cartório 
civil. Eles são filhos de 
Granville Garcia de Oliveira 
e Nona Husseini de Olivei-
ra, Remo Tadeu Conforti e 
de Tânia Mara Bergantini 
Conforti.

NASCEU ANTONELLA, 
a herdeira do casal do Ale-
xandre (Mano) e Regiane 
Assumpção.   

ANÚNCIO de lockdown 
em Rio Preto a partir de 
amanhã, quarta-feira, co-
meça corrida a supermerca-
dos e postos de combustí-
veis.  O pronunciamento da 
possibilidade da implanta-
ção do lockdown provocou 
uma busca desenfreada dos 
rio-pretenses por produtos 
alimentícios.  

A DIRETORIA do Clube 
Monte Líbano, no comando 
do médico Nadim Cury, rea-
lizará em 22 de março (uma 
segunda-feira), Leilão de 
Títulos com lance mínimo 
de R$ 2.000,00 (taxa de 
transferência inclusa), em 
até quatro parcelas no car-
tão. As propostas deverão 
ser entregues na secretaria 
da sede da cidade do Clube 
Monte Líbano até das 17 
horas do dia do leilão. Mais 
detalhes pelo telefone (17) 
3519-3444.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Apoio ao esporte
Sempre atenta em contr ibuir para o 
desenvolvimento das comunidades onde 
está inserida e consciente da importância do 
esporte na formação de cidadãos, a Tereos, 
uma das líderes mundiais na produção de 
álcool, açúcar e amidos, tem por objetivo 
apoiar projetos ligados à práticas esportivas. 
A Liga de Basquete Feminino é uma destas 
iniciativas.   

DiáriodoBob
Primeira dose. Nada a ver com qualquer tipo de aperitivo ou 

um happy hour no Outback. Melhor do que isso, foi a primeira 
picada da vacina contra a Covid, ontem no recinto de exposições. 
E não doeu! Cem anos sem festa. Uma pena, mas a ACIRP, 
sob a presidência de Kelvin Kaiser e o Automóvel Clube com o 
presidente Jesus Martim, ficaram sem festejar seus centenários 
e provavelmente chegarão aos 101 também em silêncio por 
conta da pandemia. A diferença no tempo entre as duas asso-
ciações é de 5 meses a favor do Automóvel Clube, que festeja 
em maio e a ACIRP em outubro. Mais um título. Mas, de forma 
indesejável ganhou o Brasil no final da semana. Chegamos no 
domingo apontado como o epicentro do mundo. Golpe sujo. 
Efeméride do golpe militar de 1964 pode coincidir em 31/03 ou 
01/04 – há controvérsias!’ – com a marca dos 300 mil mortos 
por covid-19 no Brasil. Só se fala disso no “gabinete do ódio”. 
Truco. Com Lula se sentando à mesa do carteado com uma 
mão forte, João Doria estava disposto a não pagar para ver. O 
governador de São Paulo está cogitando deixar de lado esquecer 
sua pretensão presidencial e buscar sua reeleição quase segura. 
Assim, a disputa por Brasília ficaria concentrada em Bolsonaro 
vs Lula. Que fase, hein?  Tempos difíceis. No pior momento 
da saúde pública em nossa cidade, quando praticamente não 
há leitos hospitalares disponíveis e é discutido o endurecimento 
das medidas de isolamento, irresponsáveis se aglomeram na 
Andaló para protestar contra o governador João Doria. Não foi 
um protesto por vacinas, não foi uma manifestação em apoio 
aos profissionais de saúde: foi a politização de um momento 
de dor e desesperança. Enquanto famílias choram por parentes 
adoecidos ou mortos, havia gente que celebrava o sucesso da 
aglomeração de incautos sem máscara que foram manobrados 
por interesses partidários naquele ato. Um absurdo! Vão-se os 
lençóis. 99% dos leitos hospitalares de Rio Preto ocupados. Se 
você tiver um AVC, não há vaga para acolhê-lo. Se você tiver 
cólica de rim, não tem como interná-lo. Será que é mesmo hora 
de fazer protesto para reabrir o comércio? Ou será que devemos 
escutar os médicos Jorge Fares, Nadim Cury e Helencar Ignácio 
e ficarmos trancados em casa pelo menos pelos próximos dias? 
Não é política, é saúde, é pela vida! Façam as contas. Com o 
estabelecimento de critérios mais rigorosos no Plano São Paulo 
até o final de março, sentiremos seus efeitos no final de abril, 
se o pessoal colaborar. Só que aí já é tempo de correr atrás do 
dia das mães, o que pode levar o comércio a pressionar pela 
flexibilização das regras. Anotem: em junho, quando o inverno 
trouxer as doenças respiratórias, a covid volta com tudo. Ou eu 
estou enganado. Tomará! Ponto e basta!

Açúcar Guarani
Neste ano, o Açúcar Guarani, marca de varejo do grupo, é uma 
das principais patrocinadoras da Liga de Basquete Feminino 
(LBF), principal competição nacional de Basquete da temporada, 
por meio da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte 
Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. A primeira partida, 
que não teve presença de público devido à pandemia, trouxe a 
elite do basquete feminino em um confronto entre o Vera Cruz, 
de Campinas, e AEC/Tietê Agroindustrial/BAX, de Catanduva, 
na última segunda-feira. A edição 2021 do torneio conta com 
oito equipes de quatro Estados do país, que se enfrentam em 
turno e returno na fase de classificação para definir as posições 
para os playoffs.

Futuros Médicos
A Faculdade de Medicina de Rio Preto – 
Famerp recebeu ontem, seus novos alunos 
dos cursos de enfermagem, psocologia e 
medicina aprovados no vestibular 2021. 
Durante a recepção, feita de maneira online 
junto aos centros acadêmicos e as atléticas, os 
estudantes conheceram todos os programas, 
rotinas, ligas da Famerp e sistema de ensino.  
Já no primeiro ano, os alunos são inseridos 
em atividades práticas na rede municipal 
de Saúde, o que contribui para um melhor 
processo de aprendizagem.

henriforne@gmail.com

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Haydée Tebar Mardegan assumiu idade 
nova ontem. Parabéns da coluna.   

Foto Luizinho Bueno

Visita à Santa Casa
Em Rio Preto, o Deputado Estadual Itamar 
Borges esteve com o provedor da Santa 
Casa Dr. Nadim Cury. A instituição tem sido 
uma parceria fundamental do poder público 
no enfretamento dessa nova e devastadora 
onda de pandemia. A Santa Casa de Rio 
Preto disponibiliza, no momento, 50 leitos 
apenas no UTI, o que é fundamental para 
atender a população de Rio Preto. Dr. Nadim 
Cury também está disposto a aumentar este 
número de vagas à medida que conseguir 
remanejar a atendimento de pacientes 
acometidos por outras doenças, por meio de 
ações articuladas com a DRS e o município.  

Marcio Miranda ganha idade nova na 
próxima sexta-feira, dia 19. Na foto, 
com Luízinho Bueno, assessor deste 

colunista social

O boa pinta Rodolfo Bueno, personal 
trainer, comemorou idade nova 

ontem  
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA EPP
ATA 0094/21
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláusula Sétima, Item 
7.3. Fica o representante legal da empresa supramenciona-
da NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS MUNICIPAIS DE GUAIÇARA 
nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHO 2701/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das 
contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totali-
dade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: ALCEU DE OLIVEIRA 97383600800
EMPENHO 3320/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, II do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
PREGÃO 306/20
CONTRATO PRE/0146/20
Considerando verifi cação que o pagamento referente ao 
salário do mês de fevereiro de 2021 foi depositado em 
06/03/2021 para alguns colaboradores. Considerando os 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da 
legalidade e da moralidade administrativa, DECIDO: Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
9ª, item 9.2, I do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 0,2% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa. A inércia e o não cumprimento 
do contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 17/21
Contratada: Riopatri  Administração e Participação S/S Ltda
Objeto: Locação de imóvel situado na Av. Alberto Andaló, 
2961, Centro, para abrigar as dependências da Secre-taria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios do 
Turismo. Fundamento: ART. 24, X da LF 8666/93. SMDENT. 
Jorge L. de Souza.
EXTRATO 
RESCISAO CONTRATUAL 
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA
ATA 0265/20 
Considerando os fatos narrados no procedimento Adminis-
trativo, dando conta do descumprimento contratual, por parte 
da contratada. Considerando as diversas oportunidades da-
das para a empresa para regularização das obrigações con-
tratuais inclusive com a devida observância da ampla defesa 

e contraditório.  DECIDO: Com fundamento no art.87,  III, 
da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 aplicar 
pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos; 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar o contraditório em atendimento aos 
ditames constitucionais. O INTEIRO TEOR DESTA DECI-
SÃO ESTÁ ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO À 
DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À DIRETORIA 
DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
TERMO DE PENALIZAÇÃO
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO 
PRETO EPP
DPL PROCESSOS: 1763/20 e 1656/20
EMPENHOS 5988/20 e 5432/20
Considerando os fatos narrados no procedimento Adminis-
trativo, dando conta do descumprimento contratual, por parte 
da contratada. Considerando as diversas oportunidades da-
das para a empresa para regularização das obrigações con-
tratuais inclusive com a devida observância da ampla defesa 
e contraditório.  DECIDO: Com fundamento no art.87, III, 
da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 aplicar 
pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar o contraditório em atendimento aos 
ditames constitucionais. O INTEIRO TEOR DESTA DECI-
SÃO ESTÁ ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO À 
DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À DIRETORIA 
DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços 20/2020 – Contrato TOP/023/20
Contratada: Madri Iski – Const. Eireli
Nos termos do art. 57, II e §1º , da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços 20/2020 – Contrato TOP/023/20
Contratada: Madri Iski – Const. Eireli
Nos termos do art. 65, §1º , da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 38,65% e fi ca suprimido em aproxima-
damente 7,64%, ambos do valor inicial do contrato supra-
mencionado. SMS.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços 02/2020 – Contrato TOP/0012/20
Contratada: Madri Iski – Const. Eireli
Fica retifi cado a redação da cláus. 1ª do 1º e do 4º  Termos 
aditivos  e a redação da cláus. 2ª do 3º Termo aditivo, ambos 
de prazo.
Nos termos do art. 57, §1º , da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO 
7º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 420/2018 – PRE/0174/18
Contratada: Mara Silvia Pezinato EPP
Nos termos da cláus.6ª, item 6.5, fi ca o valor atualizado do 
contrato supramencionado reajustado em aproxima-damente 
3,19788%, correspondente ao índice do IPC-SP-FIPE, apu-
rado no período de Set/19 a Ago/20. SMS.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 19/21 
Objeto: Aquisição de 10.000 (dez mil) ampolas de Midazolam 
injetável, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da dissemi-
nação do “CORONAVIRUS” no município. 
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
– Empenho nº 5551/21 – R$210.000,00 – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 444/2021
ATA Nº 0225/21
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI
OBJETO: Fornecimento de matérias hospitalares – Valor 
Unitário - Item 10 - R$145,000 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 548/2021
ATA Nº 0226/21
CONTRATADA: NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de prótese, órtese e meios auxilia-

res de locomoção – Valores Unitários - Item 02 - R$500,00; 
- Item 03 - R$2.000,00; - Item 04 - R$1.950,00; - Item 05 
- R$1.300,00; - Item 07 - R$390,00; - Item 09 - R$69,00; 
- Item 10 - R$500,00; - Item 11 - R$215,00; - Item 13 - 
R$39,00; - Item 14 - R$39,00; - Item 15 - R$199,00; - Item 
16 - R$150,00; - Item 20 - R$1.420,00; - Item 21 - R$200,00; 
- Item 22 - R$125,00; - Item 23 - R$88,00; - Item 27 - 
R$171,00; - Item 29 - R$59,00; - Item 30 - R$65,00; - Item 
31 - R$2.200,00; - Item 32 - R$110,00; - Item 33 - R$120,00; 
- Item 36 - R$10.000,00; - Item 37 - R$3.200,00; - Item 38 
- R$3.200,00; - Item 39 - R$350,00; - Item 41 - R$900,00; 
- Item 42 - R$1.110,00; - Item 43 - R$1.400,00; - Item 47 - 
R$65,00; - Item 54 - R$64,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRA-
TOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
538/2020 – PROCESSO Nº 14.162/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de dietas indus-
trializadas para atender ações judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 16/03/2021 às 14:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoei-
ra.
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° 93/2021, PROCESSO 1901/2021, objetivando o re-
gistro de preços par aquisição de ventiladores pulmonares. 
Secretaria Municipal da Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 30/03/2021, 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° 86/2021, PROCESSO 1861/2021, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de bebedouro de galão 
e purifi cador de água. Secretaria Municipal da Saúde. O re-
cebimento das propostas dar-se-á até o dia 31/03/2021, 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 ELETRÔ-
NICO n° 72/2021, PROCESSO 1716/2021, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de materiais de constru-
ção. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/03/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, 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 ELE-
TRÔNICO n° 60/2021, PROCESSO 1615/2021, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. O re-
cebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/03/2021, às 
14:30h. e abertura a partir das 14:32h. 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° 90/2021, PROCESSO 1894/2021, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de pano multiuso para 
assistência da Secretaria Municipal de Saúde. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 31/03/2021, 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.



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
16 de março de 2021

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 51/2021 – Processo 
1462/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de baterias para 
os veículos da Frota Municipal - Depto. de Transportes.  
Secretaria Municipal de Administração. Sessão pública rea-
lizada on line com início dia 08/03/2021, sendo adjudicados 
os itens as empresas declaradas vencedoras: PONTO DAS 
BATERIAIS LTDA.  (itens 2, 6 e 7)) e RONALDO MILANI CO-
MERCIAL EIRELI (itens 1, 3, 4 e 5). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Adilson Vedroni - Secretário 
Municipal de Administração.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021 – PROCESSO Nº 
1694/2021
Objeto: Aquisição de kit Upgrade em atendimento a Gerência 
de Educação Digital. Secretaria Municipal de Educação. Fica 
redesignada a data de abertura da sessão, conforme segue: 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/03/2021, 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. O edital, na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 029/2021 – Processo n.º 
1303/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de kit de alimenta-
ção (kit I) para distribuição aos alunos da rede municipal de 
ensino durante primeiro semestre de 2021 em decorrência 
da pandemia do COVID-19. Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Abastecimento.. Sessão pública realizada on line no 
dia 16/02/2021, sendo adjudicado o item à empresa vence-
dora: CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI ( item 1), conforme proposta declarada vencedora. 
Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa 
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Houve 
apresentação das contrarrazões. A pregoeira manteve a de-
cisão prolatada na sessão, submetendo à autoridade supe-
rior, Sr. Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, 
que ratifi cou as decisões da pregoeira e negou provimento 
a intenção de recurso da empresa. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Adriana Tápparo – prego-
eira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Jr - Secretá-
rio Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 39/2021 – Processo 
1378/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hidráulicos. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.  Sessão 
pública realizada on line com início dia 25/02/2021, sendo 
adjudicados os itens as empresas declaradas vencedoras: 
DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS 
EIRELI (itens 42, 71, 84), L A COMÉRCIO DE MATERIAIS 
HIDRÁULICOS LTDA (itens 3, 5, 7, 8, 17, 18, 21, 28, 29, 32, 
33, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 
67, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 87, 89, 94, 95, 96, 99, 
102, 103, 106, 112, 115, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 129, 132, 133) e REDE ELETRICA BRASIL LTDA EPP 
(itens 16, 19, 51, 53, 54, 86, 110, 113, 114). Itens 01, 02, 04, 
06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 
31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45, 47, 50, 57, 58, 61, 62, 66, 68, 
72, 73, 80, 81, 82, 83, 88, 97, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 
109, 111, 116, 117, 119, 120, 128, 130 e 131: Fracassados. 
Itens 90, 91, 92, 93, 98: Desertos. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabio Marcondes - Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer.

DECRETO Nº 18.860
DE 15 DE MARÇO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.684 de 19 de 
dezembro de 2020,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.730.750,00 
(três milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta 
reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir descri-
ta:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 216 R$ 50.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2057.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 247 R$ 160.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2060.4490.51.01 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 259 R$ 22.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2060.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 293 R$ 29.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2057.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 585 R$ 350.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2047.3390.39.01 – Outros serviços de 

terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 586 R$ 28.500,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2047.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 687 R$ 4.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.662.0005.2047.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 688  R$ 7.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.662.0005.2047.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 583  R$ 10.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.608.0005.2061.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
X – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 477 R$ 10.250,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 424  R$ 300.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2065.3390.32.01 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 290 R$ 2.750.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.1019.4490.51.01 – Obras e instalações
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 56 R$ 10.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 355  R$ 650.500,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2051.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 568  R$ 10.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.608.0005.2061.3390.30.01 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 507 R$ 5.850,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2012.3390.30.01 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 470 R$ 3.400,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.3390.30.01 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 474 R$ 1.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 161 R$ 300.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3350.43.01 – Subvenções Sociais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 307 R$ 1.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 331 R$ 1.750.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.003.12.365.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 54 R$ 10.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.272.200,00 
(dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, duzentos reais), 
para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 566 R$ 150.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.608.0005.2058.4490.52.03 – Equipamentos e 
material permanente
II – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 71 R$ 150.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e 
restituições
III – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 72 R$ 280.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
03.001.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
IV – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 350.000,00
Programa 7 – Fomento ao Esporte e Lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.93.01 – Indenizações e resti-
tuições
V – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 67 R$ 992.200,00
Programa 2 – Suporte Administrativo

03.001.04.122.0002.1016.4490.61.01 – Aquisição de imóveis
VI – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 1 R$ 150.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.001.04.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 619 R$ 200.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2040.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 4º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de São José do Rio Preto 

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018 

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

Processo 
Administrativo: 07/2018. 

Dispensa de 
Licitação: 05/2018. 

Modalidade: Cotação nº 05/2018. 

Objeto: 
Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de Telefonia Fixa para a sede da 
Autarquia. 

Contratada: TELEFONICA BRASIL S/A. 
Documento 
(CNPJ): 02.558.157/0001-62. 

Valor Anual 
Estimado: 

R$ 7.402,80 (sete mil, quatrocentos e dois reais e 
oitenta centavos). 

Vigência: 12 meses, de 15/03/2021 a 14/03/2022. 
Data de 
Assinatura: 12/03/2021. 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
09/2021 – PROCESSO SICOM 333/2021
Objeto: Aquisição de painéis de automação com módulo ele-
trônico de aquisição, monitoramento e supervisão de dados 
para compor os sistemas de controle e automação de poços 
e reservatórios do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 04.03.2021 com con-
tinuação nos dias 11.03.2021 e 12.03.2021, sendo adjudica-
do o objeto às vencedoras BM CONSULTORIA COMERCIAL 
EIRELI para o item 3, PWR SERVIÇOS ELÉTRICOS E ELE-
TRÔNICOS LTDA ME para o item 1 e VCP AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 2. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
09/2021 – PROCESSO SICOM 333/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 12.03.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 15.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

 
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 35.150 DE 12 DE MARÇO DE 2021 (Republicação 
por Incorreção) 
DESIGNA, os servidores adiante elencados, para prestarem serviços 
à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto 
nº 18.558 de 20 de março de 2020, exclusivamente às terças e 
quintas-feiras, assegurada a percepção do adicional de insalubridade, 
a depender do local de exercício: 

SERVIDOR(A) SECRETARIA DE 
ORIGEM 

DATA 
INÍCIO 

DATA DE 
RETORNO 

ELSON PEREIRA 
RAMOS 

FAZENDA 15/03/2021 15/06/2021 

MICHELE 
SHIGUEKO HIRATA 
FABRIS 

FAZENDA 25/03/2021 
25/06/2021 

PORTARIA N.º 35.153 DE 15 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, BEATRIS MARIANO DE SOUZA para 
substituir o(a) servidor(a) DANIELE CRISTINA SCAPI DOS SANTOS 
– ocupante da gratificação por função – CHEFIA DE SETOR, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 08/03/2021 a 17/03/2021, e de 22/03/2021 a 
31/03/2021. 
PORTARIA N.º 35.154 DE 15 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, CLAUDIO RODRIGUES DE ANDRADE 
FILHO para substituir o(a) servidor(a) ALEX DOS REIS RECIO – 
ocupante da gratificação por função – CHEFIA DE SETOR, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 01/03/2021 a 15/03/2021. 
PORTARIA N.º 35.155 DE 15 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, ELLEN CRISTINA ROYO para substituir o(a) 
servidor(a) CRISTIANA DO AMARAL – ocupante da função de 
confiança gratificada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período 
de férias, de 22/03/2021 a 31/03/2021. 
PORTARIA N.º 35.156 DE 15 DE MARÇO DE 2021 
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DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, CLAUDIA REGINA FERREIRA NEVES para 
substituir o(a) servidor(a) DANIELA FERREIRA LIMA – ocupante da 
função de confiança gratificada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, de 09/03/2021 a 18/03/2021. 
PORTARIA N.º 35.157 DE 15 DE MARÇO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, ANA CAROLINA PORTO DE ALMEIDA 
TUKAMOTO para substituir o(a) servidor(a) ANA PAULA 
MARCIELO DE JESUS – ocupante da função de confiança 
gratificada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 23/03/2021 a 01/04/2021. 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

2ª CHAMADA

 A Comissão Gestora do processo de renovação e 
substituição de membros do Conselho Municipal de Educa-
ção, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho de Alimen-
tação Escolar e Conselho Municipal do Programa Bolsa 
Escola (Portaria SME nº 272/2020), em atendimento à Lei 
Federal nº14.113, de 25 de dezembro de 2020, instituição 
de novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Con-
trole Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 
Educação – Conselho FUNDEB para a gestão 2021-2022 (§ 
2º do artigo 42 “No caso dos conselhos municipais, o primei-
ro mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezem-
bro de 2022”), solicita às representações indicadas abaixo 
que encaminhem os nomes dos interessados em integrar 
este Colegiado, tendo como base o inciso IV do artigo 34 da 
referida lei.
I – ... 
II – ... 
III – 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas 
públicas municipais;
IV – ... 
V – 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação 
básica pública municipal;
VI – 2 (dois) representantes dos estudantes da educação 
básica pública;
VII – ... 
VIII – ...
IX – 2 (dois) representantes de organizações da sociedade 
civil.
Cada membro titular terá 01 (um) suplente da mesma cate-
goria.
Os membros do conselho, observados os impedimentos 
abaixo dispostos, serão indicados até 20 (vinte) dias antes 
do término do mandato dos conselheiros anteriores, seguin-
do os trâmites previstos no artigo 34 da Lei nº 14.113/2020, 
da seguinte forma:
I - nos casos das representações dos órgãos municipais e 
das entidades de classes organizadas, pelos seus dirigentes;
II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alu-
nos e estudantes, em processo eletivo organizado para esse 
fi m, pelos respectivos pares;
III - nos casos de representantes de professores e servido-
res, pelas entidades sindicais da respectiva categoria;
IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em 
processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a 
participação de entidades que fi gurem como benefi ciárias de 
recursos fi scalizados pelo conselho ou como contratadas da 
Administração da localidade a título oneroso.
Os conselheiros de que trata este artigo, deverão guardar 
vínculo formal com os segmentos que representam, devendo 
esta condição constituir-se com pré-requisito à participação 
no processo eletivo dos membros.
As organizações da sociedade civil a que se refere este 
artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fi ns lucrati-
vos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do 
respectivo conselho;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 
(um) ano contado da data de publicação do edital;
IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao 
controle social dos gastos públicos;
V - não fi guram como benefi ciárias de recursos fi scalizados 
pelo conselho ou como contratadas da Administração da 
localidade a título oneroso.
São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o 
caput deste artigo:
I - titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de 
Secretário Municipal, bem como seus cônjuges e parentes 
consanguíneos ou afi ns, até o terceiro grau;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de as-
sessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à 
administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, 
bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afi ns, até o 
terceiro grau, desses profi ssionais;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
a)  exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação 
e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder 
Executivo gestor dos recursos; ou
b)  prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes 
Executivos em que atuam os respectivos conselhos.

 O Conselho Municipal de Acompanhamento e Con-
trole Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da Edu-
cação – Conselho FUNDEB tem como atribuições, conforme 
artigo 33 da Lei Federal nº14.113, de 25 de dezembro de 
2020:
“Art. 33.  O acompanhamento e o controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos 
Fundos serão exercidos, perante os respectivos governos, 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por conselhos instituídos especifi camente para 
esse fi m.
§ 1º Os conselhos de âmbito estadual, distrital e municipal 
poderão, sempre que julgarem conveniente:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de 
controle interno e externo manifestação formal acerca dos 
registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do 
Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio 
da internet;
II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o 
Secretário de Educação competente ou servidor equivalente 

para prestar esclarecimentos acerca do fl uxo de recursos e 
da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade 
convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os 
quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta 
ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
a)  licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e 
de serviços custeados com recursos do Fundo;
b)  folhas de pagamento dos profi ssionais da educação, as 
quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na 
educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou 
tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;
c)  convênios com as instituições a que se refere o art. 7º 
desta Lei;
d)  outras informações necessárias ao desempenho de suas 
funções;
IV - realizar visitas para verifi car, in loco, entre outras ques-
tões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados 
nas instituições escolares com recursos do Fundo;
b)  a adequação do serviço de transporte escolar;
c)  a utilização em benefício do sistema de ensino de bens 
adquiridos com recursos do Fundo para esse fi m.
§ 2º  Aos conselhos incumbe, ainda:
I - elaborar parecer das prestações de contas a que se refere 
o parágrafo único do art. 31 desta Lei;
II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da 
proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respecti-
vas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de 
concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encami-
nhamento dos dados estatísticos e fi nanceiros que alicerçam 
a operacionalização dos Fundos;
III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transfe-
ridos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Siste-
mas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e 
Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de 
contas referentes a esses programas, com a formulação de 
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos 
e o encaminhamento deles ao FNDE.
§ 3º  Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação 
ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e 
serão renovados periodicamente ao fi nal de cada mandato 
dos seus membros.
§ 4º  Os conselhos não contarão com estrutura administra-
tiva própria, e incumbirá à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios garantir infraestrutura e condições 
materiais adequadas à execução plena das competências 
dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os 
dados cadastrais relativos à criação e à composição dos 
respectivos conselhos.”
 Período das inscrições: de 17 a 23/03/2021.
 Local para encaminhamento: Setor de Protocolo da 
Secretaria Municipal da Educação.
São José do Rio Preto, 15 de março de 2021.
Maria das Graça do Carmo Bertasso
Presidente da Comissão

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA SME N° 158/2021

Constitui e nomeia os membros da Comissão de Atribuição 
de Classes e Aulas.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o disposto no artigo 100, inciso 
II, a e d, da Lei Orgânica do Município de São José do Rio 
Preto, RESOLVE:
Artigo 1º Fica constituída a Comissão de Atribuição de 
Classes e Aulas responsável pelo processo de atribuição e 
movimentação de cargos e empregos; atribuição de classes 
e aulas; análise dos documentos apresentados pelos docen-
tes e especialistas para progressão funcional e análise de 
acúmulo de cargos, no âmbito da Secretaria Municipal da 
Educação.
Artigo 2º A Comissão será assim constituída:
I. Adinã Vedroni 
II. Ana Tereza Amancio Daria 
III. Carla Cristina Pereira Job
IV. Fabia Cristiane Nestor Costa 
V. Karina da Silva Mateus
VI. Leila Rosangela da Silva Rodrigues 
VII. Lucila Karina Garrido
VIII. Maria Inez Firmino Carlos Debeus 
IX. Patricia Cazarim Pinheiro
X. Patricia Neves
XI. Vera Lucia Morais Bechuate 
Parágrafo único. A presidência da comissão será exercida 
por Patrícia Cazarim Pinheiro e a secretaria por Ana Tereza 
Amâncio Daria.
Artigo 3º A Comissão fi ca autorizada a emitir comunicados e 
demais documentos pertinentes ao andamento dos trabalhos 
em consonância com as diretrizes educacionais vigentes, 
devendo as resoluções serem apreciadas pela Secretária 
Municipal da Educação.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 15 de março de 2021.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO 
Secretaria Municipal da Educação

SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 11/2021

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
PROTHEUS XIII ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPA-
ÇÕES EIRELI inscrito no cadastro de pessoa jurídica  sob nº 
15.753.711/0001-04, ciente de que FOI LAVRADO O AUTO 
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 22365 EM 
24/02/2021, EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS 
MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-

mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deve-
rá se dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria 
Municipal da Fazenda para que seja emitida a guia de 
recolhimento do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo 
pagamento poderá ser efetivado nas Agências Bancárias 
conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – 
Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.    
São José do Rio Preto, 11 de Março de 2021.
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 12/2021
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
UNI ONE ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA inscrito no cadastro de pessoa jurídica  sob nº 
17.012.872/0001-72, ciente de que FOI LAVRADO O AUTO 
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 22366 EM 
24/02/2021, EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS 
MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deve-
rá se dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria 
Municipal da Fazenda para que seja emitida a guia de 
recolhimento do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo 
pagamento poderá ser efetivado nas Agências Bancárias 
conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – 
Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.   

São José do Rio Preto, 11 de Março de 2021.
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Cleiton Rodrigues da Trindade -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa de Transporte 
Escolar (Div 65), vencimento em 15/09/2019.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada noti-
fi cação via correio e a mesma voltou por motivo de “Não 
Procurado”, na data 12/02/2021.
São José do Rio Preto, 15 de março de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Eduardo Dias -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Auto de Infração (Div 
379), AIIM Nº 22133, vencimento em 19/01/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada noti-
fi cação via correio e a mesma voltou por motivo de “Não 
Procurado”, na data 12/02/2021.
São José do Rio Preto, 15 de março de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Eunice Martins de Souza Semedo -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de IPTU (Div 1), exercício 
de 2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
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3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “Não Procu-
rado”, na data 13/02/2021.
São José do Rio Preto, 15 de março de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Luiz Alex Carvalho -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa da Vigilância 
Sanitária (div 33), vencimento em 21/02/202020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada noti-
fi cação via correio e a mesma voltou por motivo de “Não 
Procurado”, na data 12/02/2021.
São José do Rio Preto, 15 de março de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Oswaldo Ferreira -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa sobre Pro-
priedade Urbana (Div 17),AIIM Nº 47185,  vencimento em 
02/04/2019.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada noti-
fi cação via correio e a mesma voltou por motivo de “Não 
Procurado”, na data 11/02/2021.
São José do Rio Preto, 15 de março de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

EXTRATO: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
07/2020-SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL DR. 
ADOLFO BEZERRA DE MENEZES DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO.
OBJETO: Transferência de recursos do Ministério da Saúde 
para auxílio fi nanceiro emergencial às santas casas e aos 
hospitais fi lantrópicos sem fi ns lucrativos, que participam 
de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), 
no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar 
de forma coordenada no controle do avanço da pandemia 
da Covid-19, conforme o estabelecido na Portaria MS/GM 
nº 1393, de 21 de maio de 2020 e na Portaria MS/GM nº 
1448, de 29 de maio de 2020; que impõem a aplicação dos 
recursos estabelecidos neste Convênio exclusivamente em 
ações desenvolvidas pelo HOSPITAL.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam alterados o Plano de Apli-
cação de Recursos Financeiros, as Etapas e Fases de 
Execução e o Cronograma de Desembolso; conforme o 
estabelecido no Plano de Trabalho proposto pela entidade, 
deliberado e aprovado na Reunião Ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde do dia 09 de março de 2021, mantido o 
valor global previsto no ajuste inicial.
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Convênio. 
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal cº 
8.080/1990, CF/1988. 
DATA DE ASSINATURA: 15 de março de 2021.
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pelo HOSPITAL DR. 
ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, Grácio Tomaz Saturno.

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000218991 00796/20
ASSOCIAÇÃO GERONTO GERIÁTRICA 

DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1975

2020000228264 02242/20
CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

SANTA HELENA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1978

2020000197549 01894/20
CLÍNICA DENTÁRIA NOSSA SENHORA 

DO BRASIL LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1977

2020000260816 02548/20
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

APRENDIZ RIO PRETO SS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1974

2020000188182 01689/20 HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA EPP
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1981

2020000243716 02379/20 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1980

2020000273812 02601/20
PRATO E CAPELA CLÍNICA DE VACINAS 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1982

2020000235293 02325/20
RIO PRETO FARMÁCIA DE 
MANIPULAÇÃO EIRELI EPP

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 1976

2020000254796 02525/20
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1979

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

20200000162677 01289/20 DC ODONTOLOGIA EIRELI ME LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

       São José do Rio Preto, 16 de Março de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  INDEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ADRIANA DE FATIMA SOUSA 00738/21 AIF-S-F 
000160 

EURIPEDES APARECIDO BENTO 00734/21 AIF-S-F 
000161 

V A MARTINS LANCHONETE 00724/21 AIF-A-N 
000312 

K C DE SOUZA ME 00728/21  AIF-A-LF 
000235 

MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA 00729/21 AIF-A-LF 
000234 

L’OSTERIA EIRELI ME 00739/21 AIF-P-F 
000142 

RAIA DROGASIL S/A 00726/21 AIF-P-H 
000117 

BRUNO GOMES BAR ME 00727/21 AIF-A-LF 
000236 

RENAN AUGUSTO DE CAMPOS 00725/21 AIF-A-LF 
000232 

DIVINO GOLE MUSIC BAR LTDA 00707/21  AIF-A-N 
000314 

IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 00736/21 AIF-A-N 
000315 

KINJO & SILVA LTDA EM 00735/21 AIF-A-N 
000313 

DROGARIA SÃO PAULO S/A 00733/21 AIF-P-A 
000238 

RAIA DROGASIL S/A  00732/21 AIF-P-A 
000237 

IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA 00731/21 AIF-S-V 
000111 

JULIANO FABRICIO DA SILVA 00730/21 AIF-A-LF 
000233 

DAVI DE ALMEIDA SANTOS 00742/21 AIF-A-LF 
000237 

VICTOR VISCONE FERNANDES 00740/21 AIF-A-LF 
000239 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

MORAES & BUENO BELEZA LTDA 01606/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000192 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO 01849/20 80 

UFM 
AIP-S-D 
000193 

SUPERMERCADO PORECATU 
LTDA 01867/20 80 

UFM 
AIP-S-D 
000194 

BAR ATO SJRP BAR E 
RESTAURANTE LTDA 02098/20 100 

UFM 
AIP-S-D 
000195 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

MORAES & BUENO 
BELEZA LTDA 01606/20 2020193555 AIF-S-H 

000171 
COMPANHIA BRASILEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO 01849/20 2020194888 AIF-S-H 

000187 
SUPERMERCADO 01867/20 2020196219 AIF-S-H 

LUCAS PESSOA 00741/21 AIF-A-LF 
000238 

 

 

PORECATU LTDA 000188 
BAR ATO SJRP BAR E 
RESTAURANTE LTDA 02098/20 2020224844 AIP-S-D 

000195 
 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICAÇ

ÃO 

ELLEN FALKOWSKI 
BERTONDI 

00572/
18 

2.070,75 (DOIS MIL 
E SETENTA REAIS 

E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000003 

São José do Rio Preto, 16 de Março de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

MORAES & BUENO BELEZA LTDA 01606/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000192 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO 01849/20 80 

UFM 
AIP-S-D 
000193 

SUPERMERCADO PORECATU 
LTDA 01867/20 80 

UFM 
AIP-S-D 
000194 

BAR ATO SJRP BAR E 
RESTAURANTE LTDA 02098/20 100 

UFM 
AIP-S-D 
000195 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

MORAES & BUENO 
BELEZA LTDA 01606/20 2020193555 AIF-S-H 

000171 
COMPANHIA BRASILEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO 01849/20 2020194888 AIF-S-H 

000187 
SUPERMERCADO 01867/20 2020196219 AIF-S-H 

LUCAS PESSOA 00741/21 AIF-A-LF 
000238 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
RATIFICAÇÃO 
(Artigo 26 da Lei nº 8.666/93) 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 
Processo nº 09/2021 
CONTRATADA: SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 
OBJETO: Aquisição de baterias para nobreak. 
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, o ato da Comissão 
Permanente de Licitação, que declarou como dispensa de licitação a contratação dos 
serviços prestados pela SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTDA, no valor global de R$ 12.420,00 (doze mil, quatrocentos e vinte 
reais). São José do Rio Preto, 15 de março de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 

 

 
 

       
UNIPSICO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE 

TRABALHO EM PSICOLOGIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA 

 
A Unipsico de São José do Rio Preto Cooperativa de Trabalho em 
Psicologia, com CNPJ nº  03.063.668/0001-76, em conformidade com o 
Capítulo V do Estatuto Social,  convoca os seus cooperados para 
comparecerem a  Assembléia Geral Ordinária a ser realizada Via On 
Line, através da Plataforma Google Meet ,   no dia 31/03/2021 , quarta 
feira  ,  em 1º convocação  as 18.30 hs, com   a   presença de    2/3   (dois 
terços)  dos   cooperados, não havendo quórum, será em  2º convocação 
às 19.00 hs com a presença de metade mais um, não havendo quorum, 
será em 3º convocação às 19.30 hs com a presença de no mínimo 10 
(dez)  cooperados ,  para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  
 
1. Relatório da Diretoria – Exercício de 2020 
2. Apreciação e Aprovação do Balanço Geral do Exercício 2020 
3. Dar destino às sobras e ou rateio das perdas do Exercício de 2020 
4. Eleição dos Membros Conselho Administrativo mandato Abril 2021 

a Março 2023 
5. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal  
6. Eleição dos Membros do Conselho de Ética 
 
São José do Rio Preto, 15  de março  de 2021 
 
 

 
Meire Fernanda Pandim Ravazzi 
Presidente 
 
 


