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Edinho confirma reabertura de bancos, 
postos, lotéricas e supermercados 

NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

Monte Aprazível 
descarta 

lockdown no 
fim de semana

Em um dia, TJ abre, mas STF fecha 
lojas de material de construção

Divulgação SMCS
Divulgação

Sindicato quer hora extra de 100% 
para servidor na linha de frente

Pág. A4
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CPFL suspende 
corte de luz para 
famílias carentes

O Sindicato dos Servidores 
Municipais solicitou nesta 
quinta-feira ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que a adminis-
tração institua o pagamen-

to de horas extras de 100% 
para os servidores da linha de 
frente ao combate da Covid-19, 
em especial aos da Saúde.   
       Pág.A3

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) adiantou para a pró-
xima segunda-feira (29) a 
reabertura de supermercados 
e hipermercados com aten-
dimento público. A medida 
também inclui o funciona-
mento de postos de com-
bustíveis, bancos e lotéricas.
O anúncio foi feito na tarde 
desta quinta-feira, em vídeo di-
vulgado pelo prefeito através da 
assessoria de imprensa. Pág.A3 Prefeito Edinho Araujo
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Projeto obriga 
divulgar verba 

federal destinada 
à covid no Portal

Traficante 
oferece dinheiro 

e arma para 
subornar PM
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Mulher é presa 
roubando celular 

com arma de 
brinquedo
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85 ANOS
Saúde in-

formou que 
mais de 90% 

dos idosos 
com mais de 
85 anos es-
tão imuniza-

dos com duas 
doses da 

vacina contra 
Covid.
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A CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), responsável 
pelo abastecimento de energia elétrica em Rio Preto, anunciou, 
nesta quinta-feira (25), que vai suspender por 90 dias o corte 
do fornecimento por inadimplência, no caso das famílias que se 
enquadram na faixa de baixa renda.         Pág.A2

LUTO
Faleceu na 
madrugada 
desta quin-
ta-feira (25) 
o jornalista e 
proprietário 
do jornal Cor-
reio de Miras-
sol, Nozor de 
Arruda Car-
doso, aos 80 
anos. Pág.A4

AUXÍLIO  Prefeitura divulgou ontem linhas de créditos oferecidas a empreendedores de Rio Pre-
to através do Comitê de Retomada da Economia. Pág.A5
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Dia Mundial da Água
Em 22 de março de 1992, 

as Nações Unidas divulgaram 
a “Declaração Universal dos 
Direitos da Água”. Despertar o 
interesse e maior consciência 
ecológica das populações e de 
seus governantes, sobretudo 
quanto à importância da água 
para a sobrevivência humana, 
foi o intuito do texto. No ano 
seguinte, na mesma data, a As-
sembleia-Geral da ONU declarou 
o 22 de março Dia Mundial da 
Água.

De lá para cá, surge crescen-
te preocupação por parte dos povos no tocante à escassez dos 
recursos hídricos. Alguns analistas preveem, num futuro nem tão 
distante, conflitos armados tendo como pano de fundo a disputa 
por esse líquido valiosíssimo.

Guerra pela água
O artigo assinado pelo professor de Economia norte-ameri-

cano Jeffrey D. Sachs e publicado no Valor Econômico, em abril 
de 2009, é mais uma confirmação de que lamentavelmente o 
predito já se concretiza há mais tempo do que alguns julgavam: 

“Muitos conflitos são provocados ou inflamados por escassez 
de água. Conflitos – do Chade a Darfur, no Sudão, do deserto 
Ogaden, na Etiópia, à Somália e seus piratas, bem como no Iêmen, 
Iraque, Paquistão e Afeganistão — acontecem em um grande arco 
de terras áridas onde a escassez de água está provocando colapso 
de colheitas, morte de rebanhos, extrema pobreza e desespero”.

E relata o articulista: “A Unesco, uma agência das Nações 
Unidas, publicou recentemente o Relatório de Desenvolvimento 
da Água de 2009; o Banco Mundial divulgou aprofundado estudo 
sobre a Índia (Economia hídrica indiana: preparando-se para um 
futuro turbulento) e sobre o Paquistão (Economia hídrica paquis-
tanesa: o agravamento da seca); e a Asia Society divulgou uma 
visão geral das crises hídricas asiáticas (O próximo desafio asiático: 
assegurar o futuro hídrico na região)”.

Vejam a quanto chegamos. É urgente deter isso. Sachs afirma 
que “esses relatórios contam uma história similar. O suprimen-
to de água é cada vez mais insuficiente em grandes partes do 
mundo, especialmente em suas regiões áridas. O rápido agrava-
mento da escassez de água reflete o crescimento populacional, 
o esgotamento da água subterrânea, desperdício e poluição, e 
os enormes e cada vez mais desastrosos efeitos das mudanças 
climáticas resultantes da atividade humana. As consequências 
são dolorosas: seca e fome, perda de condições de subsistência, 
disseminação de enfermidades transmitidas pela água, migração 
forçada e até mesmo conflitos armados”.

O que fazer diante desse cenário apocalíptico? O próprio pro-
fessor conclui: “Soluções práticas incluem muitos componentes, 
entre eles melhor gestão de recursos hídricos, tecnologias mais 
aperfeiçoadas para aumentar a eficiência no uso da água e novos 
investimentos assumidos em conjunto por governos, pelo setor 
empresarial e por organismos cívicos”.

Sentimentos desgovernados
Mas, com o passar dos dias, tal problema só virá a crescer, 

se providências realmente eficazes, muitas vezes postergadas, 
não forem estabelecidas. Os seres humanos, mesmo em lugares 
onde o líquido preciosíssimo é escasso, vêm profanando esse 
elemento natural, sem o que não poderemos subsistir. Quando 
a pessoa tem os sentimentos desgovernados, tudo à sua volta 
sofre contaminação.

Acesso à água potável
Não estamos aqui para apavorar ninguém. Visamos ressaltar 

subsídios que reclamam postura imediata das populações da Terra, 
de respeito à nossa morada coletiva. Aí estão os alertamentos. 
Que não faltem, pois, de parte dos governos e da sociedade, as 
imprescindíveis e corretivas medidas, enquanto há tempo. Se é 
difícil, comecemos ontem!

Como sempre, a Palavra de Jesus permanece atual. Ao Lhe 
perguntarem de que modo se comportariam as criaturas na 
proximidade de tempos de grande aflição, anunciados desde o 
Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, respondeu que, tal qual as 
épocas de Noé e Ló, a distração seria maior do que os cuidados 
que a gravidade dos fatos exigiria (Evangelho, segundo Lucas, 
17:26-30). Não é forçoso acreditar “nessas coisas de natureza 
religiosa” para perceber que um quadro pintado com cores fortes 
se configura.

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

Balcão oferece 247 oportunidades

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto) está oferecendo 247 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são: consultor 
de vendas (50), executivo 
comercial (22), vendas por te-
lemarketing (15), instalador de 
internet (10), costureira (10), 
vendedor (9), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio.  As vagas são para 
as seguintes áreas: comercial 
(3), designer gráfico (2), assis-
tente contábil (1), financeiro 
(1), marketing (1), redator (1) 
e social media (1).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar 
no Balcão de Empregos através 
do site da Prefeitura www.rio-
preto.sp.gov.br/balcaoempregos 
e se candidatar as vagas ofere-
cidas enviando os currículos.

O Balcão de Empregos tam-
bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico é que 
a demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo. Ao acessar o site 
https://www.riopreto.sp.gov.br/

balcaoempregos/, a empresa 
pode fazer o cadastro e enca-
minhar uma busca por palavra 
chave “tipo entregador”. Em 
seguida, aparecem todas as 
pessoas interessadas, com ex-
periência e perfil para o cargo.

A empresa ABM Gestão e 
Serviços em Rio Preto comu-
nicou que está contratando 
auxiliar de monitoramento.  Os 
requisitos são ter conhecimento 
em informática, atenção e agi-
lidade. A remuneração é de R$ 
1.200, mais vale alimentação 
de R$ 21 por dia. Os interes-
sados podem enviar o currículo 
para rh@abmriscos.com.br.

Vinicius LIMA 

Comitê divulga opções 
de linhas de créditos

O Comitê de Retomada 
Econômica de Rio Preto di-
vulgou nesta quinta-feira as 
opções de financiamentos 
para empresários viabili-
zadas através da “Sala de 
Crédito”, evento realizado 
no início da semana e que 
contou com parceria da 
Acirp e Sebrae.

O material apresenta as 
linhas de crédito disponi-
bilizadas pelas instituições 
financeiras AcCrédito, Caixa 

Econômica Federal, Sicredi, 
Banco do Brasil, Banco do 
Povo, Santander, Bradesco 
e Desenvolve São Paulo.

O Comitê disponibilizou o 
WhatsApp (17) 3203.1222 
para esclarecer dúvidas 
dos empresários sobre as 
linhas ou para realizarem 
o agendamento para soli-
citação do crédito ou outro 
produto. A recepção dos 
empreendedores está sen-
do realizada pela secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico.

Thiago PASSOS

Divulgação

ECONOMIA

CPFL suspende corte 
de luz; prefeitura 

indica parcelamento
A CPFL (Companhia Paulista 

de Força e Luz), responsável 
pelo abastecimento de energia 
elétrica em Rio Preto, anunciou, 
nesta quinta-feira (25), que vai 
suspender por 90 dias o corte 
do fornecimento por inadim-
plência, no caso das famílias 
que se enquadram na faixa de 
baixa renda.

O anúncio aconteceu três 
dias depois de o Procon oficiar 
a empresa sobre a possibilida-
de de suspender o corte por 
falta de pagamento, por conta 
das restrições provocadas pela 
pandemia.

A empresa ainda vai anun-
ciar, por meio de sua assesso-
ria, os detalhes do plano, mas 
adiantou que passa a valer já 
para as contas relativas ao con-
sumo do mês de março.

Através da assessoria, a 
equipe da reportagem pergun-
tou se essa proibição do corte 
de energia por inadimplência 
poderia se estender à todas as 
famílias e não somente as que 
se enquadram na faixa do baixa 
renda. “Quem vai decidir isso 
é a CPFL, por enquanto está 
válido somente para as famílias 
de baixa renda. Não está des-
cartado se estender para todas 
as famílias, mas depende mais 
da concessionária do que do 
Poder Público”.

O Consultor de Negócios 
da CPFL, Luís Antônio Gomes, 
explicou durante entrevista 
exclusiva ao DHoje que não há 
como a empresa sustentar um 
benefício desse tipo estendido 
à todas as famílias. “A Aneel vai 
publicar uma resolução para be-

neficiar essas famílias de baixa 
renda, a CPFL apenas adiantou 
o que já será imposto. Estender 
para todas as famílias é insus-
tentável para a empresa”.

De acordo com Luís Antônio, 
para se enquadrar no sistema 
de famílias de baixa renda, é ne-
cessário que essa família esteja 
inserida em qualquer programa 
do Governo Federal, como, por 
exemplo bolsa família ou bolsa 
escola. “Se atualmente alguma 
família que não estiver inscrita 
e acha que se enquadra, deve 
procurar o CRAS ou Assistência 
Social do município para que 
eles avaliem a possibilidade. 
Caso seja aprovado, gerará 
o NIS (Número de Inscrição 
Social) e a família tem que 
cadastrar esse NIS na CPFL, aí 
então estará fazendo parte do 
programa”, explica o Consultor.

Impostos - O DHoje ques-
tionou a Prefeitura sobre a pos-
sibilidade de isenção, descontos 
ou parcelamentos nos impostos 
cobrados pela gestão municipal, 
como, por exemplo, IPTU, ISS, 
Alvará de funcionamento, Taxa 
de licenciamento, entre outros.

Por nota, o Executivo in-
formou que “os contribuintes, 
pessoa física ou jurídica, com 
dívidas junto à Prefeitura po-
dem aderir ao Programa de 
Pagamento Incentivado (PPI), 
com descontos e sem juros e 
multas. Podem ser pagas, por 
exemplo, dívidas com o IPTU ou 
ISS, inclusive as que estejam 
inscritas ou não na dívida ativa, 
ajuizadas ou não, parceladas ou 
reparceladas”, afirma em nota.

Semae - No início da se-
mana o Prefeito Edinho Araújo 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

CPFL anunciou ontem suspensão do corte de luz

anunciou a proibição do corte de 
água por inadimplência até 7 de 
maio, nossa equipe contestou o 
motivo de ser apenas até esta 
data, já que até lá a economia 
da cidade ainda não estará 
aquecida.

Em resposta, o Executivo 
explanou que “a autarquia 
entende que essa folga atende 
famílias e empresas em difi-
culdades, além de proteger os 
funcionários do Semae”.

No final do mês de abril, 
será feita uma nova análise, 

inclusive da saúde financeira 
da autarquia. “Dependendo das 
circunstâncias socioeconômi-
cas e sanitárias, o decreto sus-
pendendo o corte por inadim-
plência poderá ser reeditado, a 
exemplo do que aconteceu em 
2020”, diz a nota.

Vale ressaltar que a suspen-
são do corte não significa que 
as contas não devem ser pagas. 
“Pelo contrário, é importante 
não deixar acumular as tarifas 
para não aumentar a dificulda-
de de pagamento”, finaliza.

CADASTRO

Mais de 22,6  mil já solicitaram pedido do kit alimentação
As secretarias de Agricul-

tura e Abastecimento e Edu-
cação já aprovaram 22.678 
cadastros para o recebimento 
do Kit Alimentação Escolar. A 
previsão é de que os kits com 
alimentos secos e proteínas 
sejam distribuídos nos dias 7, 
8 e 9 de abril e os kits com 
alimentos perecíveis e nova 
porção de proteína sejam 
entregues em 28, 29 e 30 do 
mesmo mês.

De acordo com dados da 
Empro, responsável pelo sis-
tema de cadastro on-line, até 
as 15 horas desta quinta-feira, 

dia 24, outras 2.482 solicita-
ções estão em fase de análise 
e 2.272 foram reprovadas, 
na maioria dos casos por du-
plicidade de informações. O 
sistema também registrou até 
o momento mais de 27 mil 
acessos.

Esta é a 11ª fase da ação 
emergencial que substitui a 
merenda escolar durante a sus-
pensão das aulas presenciais 
para contenção da pandemia 
de coronavírus, tendo distribu-
ído, de abril de 2020 a janeiro 
de 2021, um total de 775.674 
kits com alimentos secos e 
perecíveis e atendido cerca de 

28 mil alunos a cada etapa.
Pais ou responsáveis de 

alunos que necessitem receber 
o suporte alimentar deverão 
impreterivelmente realizar novo 
cadastro. A medida é neces-
sária por conta da mudança 
de ano letivo, em que há alte-
ração no fluxo de estudantes 
matriculados e desligados por 
motivos diversos, como trans-
ferência da rede municipal 
para a rede estadual de ensino.

Para solicitar recebimento 
do kit, o familiar responsável 
pelo aluno deverá realizar, 
até 28 de março (domingo), 
o cadastramento no Portal do 

Cidadão, acessando o link 
https://www.riopreto.sp.gov.br/
servico/cadastro-kit-alimenta-
cao-escolar/.

Caso não seja possível fa-
zer o preenchimento on-line, 
o responsável poderá fazê-lo 
presencialmente até o dia 26 
(sexta-feira), nesse mesmo 
período, na escola em que o 
aluno está matriculado após 
agendamento por telefone 
na própria escola ou creche 
– ou para onde ele foi deslo-
cado, no caso das unidades 
fechadas. Esse atendimento 
ocorrerá mesmo durante as 
medidas de lockdown.

Da REPORTAGEM
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SERVIDORES

TJ libera e horas depois STF barra abertura 
de lojas de material de construção

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Luis Fux, sus-
pendeu a liminar concedida 
pelo desembargador Oscild de 
Lima Júnior, do Tribunal de Justi-
ça, que autorizava a abertura de 
lojas de materiais e construção 
de Rio Preto durante o período 
de lockdown decretado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
e que segue até o próximo dia 
31 de março.

“Defiro a liminar, para sus-
pender a decisão em trâmite 
no Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, de modo 
a restabelecer a plena eficácia 
do Decreto nº 18.861, de 16 
de março de 2021, do prefeito 
de São José do Rio Preto/SP”, 
detalhou o ministro.

Com a decisão o comercio 
varejista da construção civil 
volta a vender apenas para 
serviços emergenciais ou para 
suporte às atividades conside-
radas essenciais.

TJ - A liminar cassada por 
Fux foi emitida menos de cinco 
horas antes pelo O Tribunal de 
Justiça (TJ) que autorizou a 
abertura de lojas de materiais e 

construção de Rio Preto durante 
o período de lockdown.

A decisão liminar foi conce-
dida pela desembargador Oscild 
de Lima Júnior, que atendeu 
pedido da Associação dos Co-
merciantes de Materiais de 
Construção da Região de Rio 
Preto (Acomac) com efeito sus-
pensivo ao decreto que proíbe as 
empresas de materiais de cons-
trução a abrirem suas portas.

De acordo com a decisão, o 
decreto impugnado, “além de 
violar o direito líquido e certo 

Thiago PASSOS

BAGUNÇA JURÍDICA

Edinho adianta reabertura de 
supermercados, postos, bancos 

e lotéricas para 2ª feira 
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) adiantou para a pró-
xima segunda-feira (29) a 
reabertura de supermercados 
e hipermercados com aten-
dimento público. A medida 
também inclui o funciona-
mento de postos de combus-
tíveis, bancos e lotéricas.

O anúncio foi feito na 
tarde desta quinta-feira, em 
vídeo divulgado pelo prefeito 
através da assessoria de 
imprensa.

“A partir da próxima se-
gunda-feira, 29 de março, 
estaremos entrando na ter-
ceira deste plano deste plano 
restrições para conter a co-
vid-19 e vamos ter algumas 
flexibilizações, os supermer-
cados, bancos e lotéricas 
poderão prestar atendimento 
ao público, com restrições, 
limitação de pessoas, higiene 
e distanciamento”, falou.

O prefeito pediu que os 
donos de supermercados 
ampliem o atendimento nos 
próximos dias para evitar 
desabastecimento. “Até a 
próxima segunda-feira, os 
supermercados e hipermer-
cados deverão aumentar o 
atendimento para retiradas e 
entregas para evitar o desa-
bastecimento, as lotéricas e 
bancos reabrem para garantir 
o pagamento dos benefícios 
sociais que são pagos no final 
do mês”, afirmou.

Edinho flexibilizou ainda o 
atendimento nos postos de 
combustíveis, que poderão 
atender em horário limitado, 
mas as demais atividades se-
guem proibidas até 31 de mar-
ço. “Outro ponto a destacar, 
os postos de combustíveis de-
verão atender os seus clientes 
das 8 da manhã as 6 da tar-
de, as demais atividades que 
estão restritas pelo lockdown 
continuam sendo proibidas até 
o dia 31 de março, a próxima 
quarta-feira”, ressaltou.

Ainda segundo o prefeito 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

MONTE APRAZÍVEL
Prefeito da região descarta 
lockdown no fim de semana

O prefeito de Monte 
Aprazível, Marcio Miguel 
(PP), decidiu nesta quinta-
-feira que o município não 
terá lockdown no próximo 
fim de semana. Com a 
decisão, o município irá se-
guir as regras do Plano São 
Paulo, além de restringir o 
horário de funcionamento 
dos estabelecimentos co-
merciais.

De acordo com a asses-
soria de imprensa da Pre-
feitura, os supermercados, 
hipermercados, açougues 
e padarias podem receber 

consumidores, devendo res-
peitar a capacidade máxima 
de 30%, além de permitir 
a entrada de apenas uma 
pessoa da mesma família, 
sendo proibida a entrada 
de menores de 12 anos, 
além da obrigatoriedade de 
higienizar carrinhos e cestos 
de compras.

Outra alteração em rela-
ção ao lockdown decretado 
pelo prefeito Marcio Miguel 
entre os dias 19 e 21 de 
março, será a autorização 
para a venda de bebidas 
alcoólicas até as 17h, assim 
como o funcionamento do 
comércio geral até as 12 

Thiago PASSOS

FLEXIBILIZAÇÃO

seguem suspensos o corte de 
água, enquanto que a energia 
elétrica não será cortada no 
caso de família de baixa renda. 
“Duas informações impor-
tantes, o Semae suspendeu 
o corte de água temporaria-
mente daquelas pessoas que 
não puderam pagar a conta de 
água, e o nosso Procon nego-
ciou com a CPFL a suspensão 
do corte de luz das pessoas 
de baixa renda durante um 
período de 90 dias”, afirmou.

O prefeito concluiu agra-
decendo o apoio recebido 

horas do sábado.
“Nós adotamos medidas 

mais rígidas que as deter-
minadas pelo Plano São 
Paulo, e seguiremos com 
as determinações, mas não 
teremos lockdown neste fim 
de semana, mas seguiremos 
determinando o horário 
máximo para a venda de 
bebidas alcoólicas”, afirmou 
a assessoria.

Continuam proibidas ati-
vidades religiosas coletivas e 
pratica esportivas coletivas. 
Já os restaurantes poderão 
atuar através do delivery, 
com atividade permitida 
entre 05h e 20h.

Prefeito Edinho anunciou qeu supermercados reabrem na próxima segunda

de parte da população pelas 
medidas restritivas adotadas 
no município. “Aproveito para 
agradecer o apoio de toda a 
população que tem se esfor-
çado para ficar em casa, peço 
um pouco mais da sua paciên-
cia, o vírus continua circulan-
do, ele está mais agressivo e 
letal, o isolamento social é o 
instrumento que temos, que 
depende de cada um de nós, 
vamos juntos combater esse 
vírus, o inimigo comum, o ini-
migo de todos nós, por favor 
use mascara”, concluiu.
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Convocação empacada
João Paulo Rillo (PSOL, foto) pede a convocação da secretária 

da Educação, Fabiana Zanquetta, com o objetivo de obter escla-
recimento da demora para convocar os aprovados no concurso 
público promovido em 2018. São 133 profissionais como pro-
fessores, coordenadores, diretores e supervisores, que segundo 
o vereador, foram convocados pela segunda vez para apresentar 
os documentos. A primeira convocação, no ano passado, foi 
cancelada por causa da suspensão das aulas presenciais devido 
à pandemia. A última convocação, diz o vereador, aconteceu em 
fevereiro e após um mês a contratação do grupo ainda não foi 
efetivada. O requerimento da convocação, porém, terá que ser 
aprovado pelo plenário da Câmara. 

Intervenção
O presidente da Comissão 

de Saúde da Câmara, Celso 
Peixão (MDB), acionou o 
Ministério Público relatando 
que enviou ofício à direção 
do Departamento Regional da 
Saúde, reivindicando os 70 
leitos do Hospital João Paulo 
II para tratar pacientes com 
covid-19. “Faz 20 dias e ainda 
não obtive resposta”, diz. O 
vereador pede a intervenção 
do promotor Sérgio Clementi-
no, para que a direção do DRS 
se manifeste o quanto antes.   

Transparência 
A cobrança sobre os recursos públicos destinados pelo go-

verno federal aos municípios para o tratamento de pacientes 
infectados pela covid-19 tem gerado dúvidas, principalmente 
daqueles que são contra as medidas restritivas. Para dar trans-
parência aos valores recebidos pela Prefeitura de Rio Preto, o 
vereador Bruno Marinho (Patriota, foto) apresentou projeto que, 
se aprovado pelo plenário da Câmara, obriga o governo a dispo-
nibilizar os valores recebidos e as despesas quitadas no Portal 
de Transparência da Prefeitura. “É para dar mais compreensão 
à população sobre o valor da verba recebida e como está sendo 
aplicada no combate à doença”, pontuou.

Alertam
Cientistas alertam às pes-

soas que fazem uso de re-
médios sem eficácia para 
não ser infectadas pelo vírus. 
‘Kit covid’: hidroxicloroquina, 
azitromicina, ivermectina e 
anticoagulante. Especialistas 
dizem que o kit associado já 
causou graves danos aos rins 
de pacientes. O kit pode cau-
sar hemorragias e até hepatite 
medicamentosa: urina escura, 
inchaço e dor. O kit ficou famo-
so por causa de propaganda 
do governo federal.

Reabrir
 Anderson Branco (PL) 

encaminhou ofício ao pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
reivindicando a abertura dos 
supermercados e de outros 
estabelecimentos que comer-
cializam produtos alimentícios, 
para voltar a atender o con-
sumidor presencialmente. O 
vereador alega, no documento, 
que os estabelecimentos estão 
encontrando dificuldades para 
atender a demanda no sistema 
delivery. “Agora, só terá acesso 
uma pessoa por família”, diz. 

Estigma 
Se a chapa de oposição 

que concorre para comandar 
a Famerp vencer o processo 
eleitoral, que acontece no fim 
deste mês, vai quebrar um 
ciclo vicioso na escolha do 
diretor da instituição. Fazendo 
uma singela comparação, até 
parece aqueles sindicatos do 
ABC paulista, que o grupo que 
está no poder faz o diabo para 
permanecer no comando. A 
dupla Mário Abbud Filho e 
Fernando Nestor Fácio quer 
acabar com esse estigma. 

Ironizado 
A política adotada pelo 

prefeito de Mirassol, Edson 
Antônio Ermenegildo (PSDB), 
que não aderiu o lockdown re-
gional, abriu brecha e o tuca-
no é ironizado na rede social. 
A pergunta é se ele vai criar 
um hospital de campanha 
para atender os infectados 
por covid-19. Com a flexi-
bilização do funcionamento 
do comércio, mirassolenses 
profetizam que as infecções 
podem aumentar. Simples: 
envie para o Hospital de Base! 

Pingo nos is
Quando os prefeitos ado-

tam medidas restritivas, como 
o lockdown em vigor em Rio 
Preto, o grupo contra o fe-
chamento do comércio des-
peja críticas na rede social, 
argumentando que o governo 
federal enviou rio de dinheiro 
para criar leitos hospitalares e 
insumos para o setor da saú-
de, a fim de tratar pacientes 
infectados por covid-19. A 
plena transparência, portan-
to, pode dirimir as dúvidas e 
pôr os pingos nos is.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

envie para o Hospital de Base! pôr os pingos nos is.

O Sindicato dos Servidores 
Municipais solicitou nesta 
quinta-feira ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que a adminis-
tração institua o pagamento 
de horas extras de 100% para 
os servidores da linha de fren-
te ao combate da Covid-19, 
em especial aos da Saúde.

O sindicato solicitou ainda, 
que o prefeito encaminhe 
projeto de Lei para Câmara 
visando evitar que os servi-
dores com atestado de saúde 
causado por acidente de tra-
balho, covid-19 e licença não 
percam o direito de receber o 
Ticket Alimentação Variável.

No mesmo documento o 
sindicato cobra posiciona-
mento da administração em 
relação a pauta de reivindi-
cações da campanha salarial 
deste ano dos servidores 
que foi entregue no dia 5 de 
fevereiro e até a atual data 
continua sem resposta.

Dentre os pedidos está a 
reposição integral da inflação 
acumulada do período de 
4,52% referente à inflação 
(IPCA /2020), o sindicato 
alega que a reposição sa-
larial pode ser feita apesar 
das restrições impostas pela 
Lei Complementar Federal 
173/2020.

“A mesma (lei) não sus-
pendeu o exercício do di-
reito constitucionalmente 
assegurado ao funcionalismo 
público de ter assegurada 
e concedida a revisão geral 
anual, asseverando, apenas, 
que a medida adotada não 
importe em um percentual 
que esteja “acima da varia-
ção da inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA)”, 
diz a entidade.

O DHoje encaminhou 
questionamentos ao prefeito 
Edinho Araújo e assim que 
receber a reportagem será 
atualizada.

Sindicato quer 
hora extra de 

100% para linha 
de frente

Thiago PASSOS

das lojas funcionarem, com clara 
usurpação de competência, não 
apenas restringiu, mas impediu 
de funcionar a atividade de 
comércio de materiais de cons-
trução”, que foi considerada em 
decretos anteriores tanto pelos 
governos do Estado como pela 
União como atividade essencial.

Com a decisão, as lojas de 
materiais de construção as-
sociadas a Acomac poderiam 
atender os consumidores, porém 
a nona decisão do STF barrou a 
abertura.
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Traficante tenta subornar 
PM com dinheiro e arma
Policiais militares estavam 

em diligência quando viram 
um caminhoneiro já conhe-
cido por tráfico de drogas 
na região. Durante a busca 
pessoal nada foi encontrado, 
apenas R$230. 

Inicialmente o caminho-
neiro passou um endereço 
errado de sua casa, mas pela 
placa do carro do acusado a 
PM identificou o local correto. 
Ao chegar na residência, a 
PM encontrou a esposa na 
cozinha separando e pesando 
pedras de crack.

Os policiais questionaram 
sobre a presença de mais 
drogas na casa o homem 
mostrou um baú no meio das 
roupas do casal onde havia 
outra porção de crack emba-
lada em plástico transparente.  

Ainda no quarto foram 
encontrados R$ 3.282 que o 
caminhoneiro confessou ser 
lucro do tráfico das drogas, 
que foi oferecido para os po-
liciais junto com uma arma 
de fogo que estaria guardado 
na casa de um amigo, em 

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

FOI PRESO

troca da liberdade dos dois 
envolvidos. 

Fingindo ter aceito o acor-
do os policiais se dirigiram a 
casa deste amigo para buscar 
a arma, onde foram recebidos 
pela filha do mecânico, amigo 
do traficante, que ligou para 

o pai avisando da presencia 
dos policiais. Tempos depois o 
terceiro envolvido chegou em 
sua casa e afirmou ter jogado 
a arma em um terreno baldio. 

O mecânico apontou o lo-
cal onde abandonou a arma, 
que logo foi encontrada e 

apreendida junto com as dro-
gas e o dinheiro. 

Os envolvidos foram le-
vados para a delegacia e os 
três foram presos por porte de 
drogas ilegais e porte de arma 
de fogo, em flagrante.  (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Flagrante foi registrado na Central e os três acusados presos

AGRESSÃO
Briga de casal por causa 
de carregador de celular 

acaba na delegacia

Uma atendente de 24 anos 
foi agredida e ameaçada pelo 
seu companheiro, um vende-
dor de 24 anos, durante uma 
discussão sobre um carregador 
de telefone. O caso aconteceu 
nesta quarta-feira (24) às 
20h35, em Rio Preto 

A PM estava dirigindo para 
o local denunciado por vio-
lência doméstica, quando 
encontrou a atendente na rua 
que afirmou ter sido agredida 
pelo seu companheiro. Os dois 
envolvidos foram levados para 
a Delegacia Policial.

Segundo a atendente, o 
casal estava discutindo por 
causa de um carregador de 
celular. Ele se aproximou e 
ela o agrediu com o aparelho. 

Depois o agressor a jogou no 
chão, chutou sua cabeça e a 
esganou. 

A vítima acrescentou que 
seu companheiro ainda a pu-
xou pelos cabelos, mas ela 
conseguiu escapar e ligar para 
a polícia.  Ele ainda a ameaçou 
de morte. 

Já na versão do vendedor 
o casal discutia sobre o car-
regador de celular em seguida 
a atendente ameaçou quebrar 
seu narguilé e disse que pega-
ria uma faca, ele com medo 
a segurou pelo pescoço e a 
empurrou.  

Após a apuração o ven-
dedor foi preso por agressão 
doméstica, lesão corporal e 
ameaça contra a vítima.  

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)
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FLAGRA
Homem invade salão de 
beleza para tomar banho

Um pedreiro de 30 anos 
invadiu o salão de beleza e 
após ser flagrado pela Polícia 
Militar disse que queria apenas 
tomar banho. O caso ocorreu 
na última quarta-feira (24) por 
volta das 19h, em Rio Preto. 

Segundo as informações 
fornecidas, a manicure de 51 
anos, proprietária do estabe-
lecimento, teria acionado a 
Policia Militar informando que 
observou pelas câmeras de 

segurança do seu salão que 
o suspeito estava rondando o 
quintal da residência depois 
que pulou o portão da gara-
gem. 

Os policiais e a vítima se 
dirigiram ao local onde o sus-
peito foi abordado e detido 
pelos policiais. 

O pedreiro foi levado para 
a delegacia. As imagens da 
câmera do salão serão usadas 
para melhor apuração dos 
fatos. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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ALESSANDRA RICARDO – Falecida 
aos 45 anos de idade, natural de São 
José do Rio Preto/SP, era casada com 
Neido Alves da Silva Ricardo. Deixou 
seus fi lhos Guilherme Henrique, João 
Pedro. Seu sepultamento deu-se no 
dia 25/03/2021 às 10:30. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista. 

MARCO ANTONIO DA SILVA REIS 
– Falecido aos 52 anos de idade, na-
tural de São José do Rio Preto/SP, era 
divorciado. Deixou sua fi lha Lorrainy 
Cristina dos Reis. Seu sepultamento 
deu-se no dia 25/03/2021 às 14:30. 
Saindo seu féretro do velório Ercilia 
para o cemitério São João Batista. 

JOSEFINA MARIA BALDO DA SIL-
VA – Falecida aos 72 anos de idade, 
natural de Riolandia/SP, casada com 
João Antonio da Silva. Deixou seus 
filhos Eli Cristina, Luciana Cristina, 
Fabia Renata, Claudia, Luiz Fernando, 
Marcos Antonio. Seu sepultamento 
deu-se no dia 25/03/2021 às 16:00. 
Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista. 

PAULO SERGIO DE PAULA– Fa-
lecido aos 51 anos de idade, natural 
de Ibiporanga/SP, era casado com 
Evanilda Rodrigues Sousa de Paula. 
Deixou seu fi lho Samuel David Sousa 
de Paula. Seu sepultamento deu-se no 
dia 25/03/2021 às 14:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista. 

ANNA LUIZ ALVES DE SOUZA – 
Falecida aos 84 anos de idade, natural 
de Planalto/SP, era viúva. Deixou seus 
fi lhos Ana Maria, Tania Maria, Alcides 
Baptista Junior. Seu sepultamento 
deu-se no dia 25/03/2021 às 13:30. 
Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista. 

  FALECIMENTOS
MARIA BARBOSA DOS SANTOS 

URSULINO – Falecida aos 58 anos de 
idade, natural de Pedranópolis/SP, era 
casada com José Ursulino. Deixou seus 
fi lhos, Cleyton, Cleber. Seu sepultamen-
to deu-se no dia 24/03/2021 às 14:00. 
Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Mu-
nicipal de Tanabi. 

ISSAMU MATUSHIMA – Falecido 
aos 85 anos de idade, natural de 
Valparaiso/SP, casado com Kazue 
Miura Matushima. Deixou seus fi lhos 
Alessandra, Marcos Kazue, Mauro. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
24/03/2021 às 15:30. Saindo seu fé-
retro do velório Ercilia para o cemitério 
São João Batista. 

OVIDIO ZAQUEU– Falecido aos 78 
anos de idade, natural de Cedral/SP, 
casado com Josefa Fresneda Vilches 
Zaqueu. Deixou seus filhos Carlos 
Augusto, Daniela Cristiane, Fernanda 
Valeria. Seu sepultamento deu-se no 
dia 24/03/2021 às 09:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Parque Jardim 
da Paz. 

MARIA APARECIDA MONTEIRO 
BONFIM – Falecida aos 73 anos de 
idade, natural de Floreal/SP, era casada 
com João Carvalho Bonfim. Deixou 
seus fi lhos, Miguel, Aparecida, Uilson, 
Vilma, Suely, Edson, Anderson, Angela, 
Elisangela. Seu sepultamento deu-se no 
dia 24/03/2021 às 17:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista. 

LUIS CELSO DE QUEIROZ – Fale-
cido aos 60 anos de idade, natural de 
São José do Rio Preto/SP, casado com 
Aparecida Mariano de Queiroz. Deixou 
seus fi lhos Luis Celso Junior, José Al-
ves Neto. Seu sepultamento deu-se no 
dia 24/03/2021 às 17:30. Saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz. 

Caso deve ser levado para a DDM

LUTO 
Morre Nozor de Arruda Cardoso, jornalista 

e proprietário do Correio de Mirassol

Faleceu na madrugada des-
ta quinta-feira (25) o jornalista 
e proprietário do jornal Correio 
de Mirassol, Nozor de Arruda 
Cardoso, aos 80 anos. A causa 
foi complicações renais.

Nozor deixa esposa e três 
filhos. O velório aconteceu em 
Mirassol.

O jornal Correio foi fundado 
em 18 de agosto de 1929 e 
continua circulando até hoje, 
com notícias impressas e 
semanais, às quintas-feiras, 
coincidentemente no mesmo 
dia do seu falecimento.

Muitos amigos e familia-

res lamentaram a morte do 
jornalista nas redes sociais. O 
jornalista Jair lemos, parceiro 
de Nozor desde a década de 
80, fez uma homenagem.

“É uma perda muito gran-
de, dada a sua importância 
na história de Mirassol. Nozor 
não abria mão de arquivar 
todas as edições anuais do 
jornal porque dizia que ali es-
tavam guardadas a memória 
do município. Atestam isso os 
estudantes, os historiadores 
e jornalistas que precisaram 
pesquisar sobre Mirassol. Além 
disso, era querido por ser uma 
pessoa íntegra, amável e con-
ciliadora. Para mim é como 
perder um pai querido”.

Andressa ZAFALON 

Noor de Arruda faleceu na madruagada de ontem

Arquivo PESSOAL

EM AVENIDA
Desempregada é presa 
roubando celular com 

arma de brinquedo

Uma desempregada de 27 
anos foi presa após roubar o 
celular de uma mulher de 59 
anos, ameaçando a vítima 
com um simulacro de arma de 
fogo. O crime aconteceu nesta 
quarta-feira (24) por volta das 
19h50 na Avenida Bady Bas-
sitt, em Rio Preto. 

Segundo as informações 
fornecidas, a vítima teria abor-
dado os policiais militares que 
estava em diligência pelo local, 
informando que uma mulher 
a teria parado e exigido que 
entregasse seu celular dizendo 

que estava armada, então ela 
correu na direção oposta se 
deparando com a viatura. 

Ainda durante o patrulha-
mento os policiais encontraram 
desempregada, alegando ter 
as mesmas características 
informadas pela vítima, que 
ao notar a presença da viatura 
tentou descartar o simulacro 
embaixo de um veículo esta-
cionado. 

A acusada foi levada para 
a delegacia onde a vítima 
afirmou ser a pessoa que a 
abordou, sendo ela presa por 
roubo em flagrante. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)
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TUDO ERRADO
GCM flagra pedreiro com moto 

clonada e criança sem capacete

Um pedreiro de 47 anos foi 
detido pela Guarda Civil Mu-
nicipal por estar dirigindo sem 
capacete com uma criança de 
10 anos em sua garupa, tam-
bém sem capacete, em uma 
moto com placa alterada. O 
caso ocorreu nesta quinta-feira 
por volta da 1h, em Rio Preto. 

De acordo com os guardas, 
eles estavam em patrulhamento 
quando observaram duas pes-
soas sem capacete em uma 
moto, no intuito de realizar a 
abordagem eles então seguiram 
a moto e quando se aproxima-
rem notarem que o passageiro 
do veículo era uma criança. 

Foram realizados vários pedi-
dos para que o motorista esta-

cionasse a moto, porém todas 
foram negadas e o suspeito 
seguiu em fuga, sendo perse-
guido até uma casa onde enfim 
estacionou o veículo, resultando 
na abordagem. 

Ao ser questionado sobre o 
motivo da placa da moto estar 
alterada o pedreiro afirmou que 
comprou o veículo por um leilão.  
O pedreiro também não possui 
habilitação. Após uma pesquisa 
sobre a origem da moto foi cons-
tatado que a identificação da 
placa era de uma moto modelo 
Honda da cidade de Ibitinga/SP. 

O suspeito foi levado para 
a Delegacia de Polícia, onde a 
moto foi apreendida e realizado 
o boletim de ocorrência. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)
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SOLO SAGRADO

Jovens são presos com cocaína, celulares e dinheiro 

Dois desempregados de 19 
anos foram detidos durante 
uma operação policial, onde 
foram apreendidas 34 porções 
de cocaína guardados em 
ependorfs. O caso ocorreu nes-
ta quarta-feira (24) às 16h30 
no bairro Solo Sagrado, em 
Rio Preto. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, policiais milita-
res faziam patrulhamento no 

bairro,  quando várias pessoas 
fugiram ao notar a presença das 
viaturas. 

Contudo, um desempregado 
foi detido na Avenida São José 
do Rio Preto e ao realizar a re-
vista pessoal foram encontradas 
com ele cinco porções de cocaí-
na dentro de ependorfs e R$54. 
Depois a polícia encontrou ain-
da 24 porções da mesma droga 
e o celular do desempregado. 

Um segundo desempregado 
também foi detido ao tentar 

fugir quando notou a presença 
de policiais. Na busca pessoal 
foram encontrados  R$49 den-
tro da bermuda e um celular 
que foi identificado depois como 
um item de furto no começo do 
ano. Ele também entregou mais 
cinco porções de cocaína. 

Os celulares, o dinheiro e as 
drogas foram apreendidos e os 
desempregados serão investiga-
dos sobre seus envolvimentos 
no caso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO  
Arquivo DHOJE



A-5Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
26 de março de 2021COTIDIANO

ENDOMETRIOSE E FERTILIDADE- 
UMA VISÃO INTEGRAL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL
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Embora já estejamos nos despedindo do mês de maior 
atenção à saúde da mulher, não podemos deixar de colocar 
em pauta e, sobretudo, de conscientizar de uma forma ampla 
e integrativa a respeito de uma patologia muito recorrente, que 
pode levar à piora da qualidade de vida das mulheres e até 
atrapalhar o sonho da fertilidade de muitas. 

Sim, estamos falando da ENDOMETRIOSE, uma patologia 
muito frequente que acomete preferencialmente as mulheres da 
adolescência até por volta dos 44 anos de idade e que como já 
dito pode estar relacionada com infertilidade, uma vez que 50% 
das pacientes inférteis apresentam endometriose.

 O diagnóstico precoce e um tratamento integral podem ser 
a chave para o sucesso no controle desta patologia. Digo isso 
devido a diversidade de sintomas no início do quadro, porém 
muitas vezes confundidos com outros problemas de saúde e 
demorando até chegar a hipótese diagnóstica de endometriose. 

Como grande parte das meninas que iniciam o quadro na 
adolescência, rotineiramente temos histórias de dor abdominal 
difusa cíclica, principalmente associada a alterações do ciclo 
menstrual, sendo estes dois grandes sinais de alerta para um 
diagnóstico precoce.

Não por acaso que reitero a questão do tempo, já que sua 
importância está envolvida com o perfil hormonal e o aumento 
dos focos no decorrer dos meses/anos, que pouco a pouco 
potencializam o risco de comprometimento da fertilidade. 

Mas, logo acima falei de um tratamento integral, lem-
bram?

Afirmo isso devido à pluralidade de causas que abrangem 
essa patologia e como até o momento não há uma teoria de 
causa única para a mesma, precisamos abordar todas elas 
para uma resposta efetiva no controle da doença e não apenas 
mascará-la com o uso de medicamentos.

 E como pensamos de forma integral nesse caso?
 Antes de tudo precisamos lembrar que essa é uma doença 

inflamatória e proliferativa, sendo assim, o corpo produz diver-
sas substâncias inflamatórias que são chamadas de citocinas 
e estão relacionadas à dor e piora do quadro. 

Além destas características, a principal teoria é a do refluxo 
menstrual, no entanto ela ainda não explica todos os fatores 
envolvidos na endometriose, posto que o quadro apresenta 
relações genéticas e com o estilo de vida, sem falar da exposi-
ção a produtos químicos, pesticidas e poluentes e, por fim, um 
grande fator autoimune. 

E para esse último fator envolvido, cabe um importante 
alerta: mulheres com endometriose possuem mais chances 
de doenças autoimunes inflamatórias, como hipotireoidismo, 
fibromialgia, asma e outras. 

Viu só tantos outros fatores que essas mulheres precisam 
cuidar além do tradicional anticoncepcional? E se falarmos em 
fertilidade, reforço mais ainda o controle dessas características 
autoimunes e inflamatórias, para que possamos reduzir o risco 
de infertilidade feminina. 

É por isso que na Medicina Integrativa não podemos deixar 
que uma visão unilateral nos impeça de ver o todo. Dessa 
forma, atuamos desde o estilo de vida e hábitos alimentares, 
até na exposição a contaminantes e metais pesados, além de 
abordar pontos metabólicos que diminuem os riscos envolvidos 
nas diversas causas da endometriose. 

Feita toda esta abordagem integral e olhando as diferentes 
causas da doença, a utilização de medicamentos hormonais 
pode ser um grande auxílio, tendo em vista que essas pacien-
tes costumam apresentar o que chamamos de predominância 
estrogênica e, por tanto, vejo grande vantagem no uso de 
progestágenos ao invés dos tradicionais anticoncepcionais 
combinados (estradiol sintético+progestinas).

 E para finalizar, deixo uma mensagem que repito como um 
mantra aos meus pacientes: Saúde não é ausência de doença, 
sendo a adoção de melhores hábitos o melhor caminho para 
uma saúde plena.

TEXTO ESCRITO POR DR NICOLAS MATTOS-MEDICINA 
INTEGRATIVA-CRM 188936
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WHATSAPP

VACINA

A Secretaria de Saúde di-
vulgou nesta quinta-feira (25) 
as taxas de cobertura da va-
cinação da Covid-19 por faixa 
etária em Rio Preto. Os idosos 
de 85 a 89 anos e com mais 
90 anos, que foram os dois 
primeiros grupos a serem vaci-
nados depois dos profissionais 
da saúde, estão com a cober-
tura de 94,68% e 91,81%, 
respectivamente, na aplicação 
da segunda dose.

Os dois grupos tiveram so-
mados 5.729 doses aplicadas 
na primeira etapa, sendo que 
413 ainda não receberam a 
segunda dose. Segundo a ge-
rente de imunização, Michela 
Barcelos, isso não significa que 
todos estejam com a imuniza-
ção em atraso.

“A maioria desses idosos 
são cuidados pelos filhos. 
Alguns receberam a primeira 
dose aqui, mas depois foram 
levados para outra cidade para 
ficar com outro filho e foram 
vacinados lá. Outros não pu-
deram vir na data em que foi 
aberta a vacinação daquele 
grupo e tiveram que vir depois, 
não completando os 21 dias de 
espera”, explicou.

A cobertura mais baixa na 
segunda dose é dos idosos 

Mais de 90% dos idosos acima 
de 85 anos já tomaram 2ª dose

de 80 a 84 anos com 10%. 
Segundo Michela, a maioria 
deste grupo recebeu a vacina 
AstraZeneca, que tem a segun-
da aplicação sendo realizada 
depois de 12 semanas. Já na 
primeira dose, todos os grupos, 
com exceção dos maiores de 
90 anos e os que começaram 
nesta semana, já cumpriram 
a meta,

Nesta quinta-feira (25) teve 
início a vacinação em idosos de 
69 a 71 anos, com fila na Swift. 
“A adesão tem sido positiva e é 
sempre importante esclarecer 

que não precisa vir todo mundo 
no mesmo dia. Nós vacinamos 
mais da metade do público-alvo 
só no primeiro dia, deixando as 
equipes ociosas nos demais 
dias. As doses são suficiente 
para atender o grupo, não há 
necessidade de vir todo mundo 
no mesmo horário”, comentou 
Michela.

Segundo a gerente, ainda 
não foi definida nenhuma lo-
gística em específica para a 
vacinação dos trabalhadores da 
educação e da segurança públi-
ca. “Estamos esperando para 

saber se haverá outros grupos 
de idosos para vacinar nestas 
mesmas semanas para assim 
definir como iremos proceder”, 
comentou.

A vacinação nesta sexta-fei-
ra (26) nos drives do Recinto 
de Exposições e Complexo 
Swift, das 8h às 17h, e nas 
unidades de saúde das 8h às 
14h. Os painéis do Vacinômetro 
passaram por um ajuste nesta 
quinta-feira (25), sendo a últi-
ma atualização informava que 
74.773 doses foram aplicadas 
em Rio Preto.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Mais de 90% dos idosos  acima de 85 anos já tomaram 2ª dose

Sérgio SAMPAIO

Uma mensagem falsa tem 
circulado nos grupos de What-
sApp em Rio Preto dizendo 
que a rede de farmácias da 
Drogaria São Paulo estaria 
fazendo o agendamento para 
vacinação particular contra 
Covid-19. A Fake News ainda 
estabelece o valor de R$ 225 
para CoronaVac e de R$ 295 
para vacina da Pfizer.

Por nota, a assessoria de 
imprensa da Drogaria São 
Paulo se manifestou sobre a 
mensagem falsa.

“A Drogaria São Paulo es-
clarece que é falsa a informa-
ção que está circulando em 
grupos de WhatsApp em São 
José do Rio Preto (SP) sobre a 
venda de vacina contra a Co-
vid-19 nas farmácias da rede 
para imunização em domicílio. 
Na informação que tem circu-
lado no aplicativo de mensa-
gem, diz que já é possível fazer 
agendamento particular para 
imunização. A empresa ainda 
reforça que não conta com 
postos de vacinação contra 
a Covid-19 em suas lojas em 
Rio Preto. No momento, conta 
apenas com a parceria com a 
prefeitura da cidade de São 
Paulo, onde disponibilizou 14 
pontos de vacinação gratuita 
em farmácias em diferentes 
locais da capital, inicialmente 
para idosos entre 72 e 74 
anos, seguindo o calendário do 
município”, diz a nota.

Em Rio Preto a vacinação 
está ocorrendo exclusivamen-
te nos drives do Recinto de 
Exposições e da Swift e tam-
bém nas unidades de saúde. 
Vale ressaltar que a vacina só 
está disponível para os grupos 
estabelecidos pela Secretaria 
Estadual de Saúde, que nesta 
quinta-feira (25) teve início em 
idosos de 69 a 71 anos.

Farmácia alerta 
sobre fake
de vacina

Vinicius LIMA 

MIRASSOL

COVID

UPA tem paciente na fila 
para receber oxigênio

Os profissionais da Unida-
de de Pronto Atendimento de 
Mirassol (UPA) estão vivendo 
momentos de muita tensão 
com a superlotação e a aflição 
para a remoção de pacientes 
em estado critico desde o início 
da tarde desta quinta-feira.

De acordo com funcioná-
rios da UPA, que pediram para 
não ter seus nomes divulga-
dos, pela manhã 10 pacientes 
aguardavam vagas em UTIs 
através da Central de Regula-
ção de Ofertas de Serviços de 
Saúde (CROSS), porém até o 
momento nenhum foi trans-
ferido, e outros chegaram em 
situação grave.

Os profissionais relatam que 
não possibilidade de colocar os 
pacientes sequer no oxigênio. 
“UPA Mirassol acaba de colap-
sar agora, uma paciente com 
38% de saturação não tem oxi-
gênio nem local pra ser levada”, 
diz o funcionário da UPA.

Thiago PASSOS 
mirassolconectada.com.br

UPA de MIrassol tem pacientes aguardando vagas em UTI

De acordo com a prefeitu-
ra de Mirassol, atualmente a 
UPA mantém sete pacientes 
com COVID aguardando vagas 
em hospitais na região. “Não 
há falta de insumos na UPA. 
Sabemos que houve aumento 
no atendimento e os pacientes 

estão aguardando vaga da DRS, 
via CROSS, e que o aumento da 
demanda no atendimento está 
generalizado na região. Atual-
mente temos sete pacientes 
com Covid na espera de vagas”, 
afirmou a prefeitura através de 
sua assessoria de imprensa.

Saúde refaz contagem de casos e mortos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou o balanço de 
dados da Covid-19 nesta quin-
ta-feira (25). Por conta de uma 
instabilidade no sistema do 
Governo Federal, houve a con-
firmação de casos represados 
desde o dia 17. Sendo assim, 
o município teve um aumento 
de mais 862 casos registrados, 
sendo 737 por exame PCR, 38 
por TR sorológico e 87 por TR 
antígeno. Dentre estes casos, 
147 foram contabilizados nas 
últimas 24 horas. No total, já 
são 55.136 casos registrados, 
com 3.848 em profissionais 
da saúde.

Com a atualização o núme-
ro total de óbitos aumentou em 
mais 28 fatalidades, chegando 
1.369 mortes desde o início 
da pandemia. Destes óbitos, 
quatro ocorreram nas últimas 
24 horas. A taxa de letalidade 
é de 2,4%. Considerando ape-
nas os dados de 2021 já são 
20.373 casos e 447 mortes. O 
coeficiente de incidência é de 

Vinicius LIMA 

11.968 casos para cada 100 
mil habitantes.

O número de curados está 
em 48.957, o equivalente a 
88,7% dos casos. O número 
de notificações de pacientes 
com sintomas gripais é de 
207.906 e já foram realizados 
182.843 testes. Vale ressaltar 
que os exames coletados no 
inquérito sorológico não foram 
computados e deverão ser 
inseridos após a conclusão do 
estudo.

Atualmente, o município 
conta com 917 pessoas inter-
nadas com síndrome respirató-
ria aguda grave (SRAG), sendo 
395 na UTI e 522 na enferma-
ria. Dentre esses casos, 556 
são residentes de Rio Preto e 
361 de outras cidades da re-
gião. Já os casos confirmados 
com Covid-19 totalizam 621 
internações, com 329 na UTI 
e 292 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
na região é de 93,8%.

Divulgação



SOCIAL Jornal

ANIVERSÁRIOS 
ESSES , OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 26, sexta-feira: 
Ana Letícia Villanova Verri, Vitor César Bonvino, Maria Antônia 
Ceneviva, Maria Ignez Manelli Giorgi, Sandra Oger Garcia, Orleans 
Tonello Fauaz, juiz de Direito Osni Assis Pereira, Arthur Tavares 
Frade, Carminha Frezarin Galvão Martins, Daniela Lins Araújo 
Refinetti, Diana Ross, Cristina Krauz, Elza Soares, Ruy Piccolo. 27, 
sábado: Dia do Circo, nasceu Renato Russo, Paulinho Bergamaschi, 
Fernando Soubhia, João Sorroche Neto, Fabiano Villa, Maria Cecília 
de Toledo Lerro, Catito Cabbaz, Marquinho Barreto, Suely Terezinha 
Seixas, Xuxa Meneghel, Ricardo Bozzola, Isabelle Tuchband, Miguel 
Boulos. 28, domingo: Dia do Diagramador, Dia do Revisor, nasceu 
em 1483 em Urbino, o pintor renascentista italiano Rafael Sanzio, 
que morreu em Roma, em 1520, aos 35 anos; Sílvia Brunca 
Thomaz, Sueli Noronha Kaiser, Cláudio Mouco, Inah Von Gal, 
Mildred Martins. 29, segunda-feira: Patrícia Nunes da Silva Abbud, 
presidente do Sindicato Rural, Sérgio Expressão; Rubens Facchini, 
Alexandre Bianchi Sangaletti, jogador Edmundo, Flamininho Dalul, 
ator Lima Duarte, Nilza Santos Vieira, Pedro Bial, Sula Nunes 
da Fonseca, Vera Lúcia Ferreira Bassitt, Zezé Aziz, Renato Scott 
Zanovello, Kassey Henrique Vasconcelos. 30, terça-feira: 746 - 
nasceu na Espanha o pintor Goya, 1853 -nasceu na Holanda o 
pintor Vincent Van Gogh, Célia Arroyo, José Dalmo de Araújo Filho, 
Renata Tavares, Mariângela Beolchi, Gisela Jalikji, Márcia Beny 
Jalikji, Nilsen Estrella, Renato Amorim Ciantelli, Eric Clapton,Warren 
Beatty,Carlos Coelho, Myrian Menezes Paglione. 31, quarta-feira: 
1596-nasceu na França Renè Descartes, 1732 - nasceu na 
Alemanha Franz Joseph Haydn, Dia da Integração Nacional, Dia da 
Saúde e Nutrição, Dia da Revolução de 1964, Daniela Vidal Gomes, 
Caio Hernanny Hawilla Barbosa, Ricardo Ricardi, Cristina Oger, Ivani 
Rosa, Ivo Mainardi Júnior, Paula Lavigne, Gentil Zanovelli Affonso, 
Rodrigo Aued. 1º, quinta-feira: Dia da Mentira, Luiz Ricardo Vieira 
Machado, Nathália Cabrera Mouco, Afonso Celso Guimarães, Célia 
Gentil Junqueira, Lígia Reverendo Corrêa, Maria Thereza Soubhia, 
Rosângela Canizza Pacheco, Sílvia Ragazzi Sodré, Solange Paranhos 
Moraes, Maria Christiane Verdi Braile. 

* 

ELEIÇÕES I  

Do alto de 101 anos de idade e ainda com um crédito da 
comemoração do Centenário- que por motivo da pandemia não pode 
ser realizada no ano passado- o Rio Preto Automóvel Clube realiza, 
neste domingo, 28 de março, as eleições para a nova diretoria – 
Presidência e vice- e para o Conselho Deliberativo, de acordo com 
o Estatuto Social. A eleição está sendo preparada pela Torres & 
Filus Ltda, a mesma empresa que no ano passado, realizou com 
sucesso e transparência, as eleições do Clube Monte Líbano, sem 
permitir margem de dúvida nos resultados.

     Desta coluna, as 
condolências à querida 
Emery de Almeida Casseb, 
de luto pelo falecimento de 
Carlos Roberto Belic, 77 
anos, extensivos aos demais 
familiares.

    Vinicius Pin, 34 anos, 
eleito Mister Espírito Santo 
Universo em 2013, morreu de 
Covid-19. 

* 

* 

ELEIÇÕES 

Foi adiada para os dias 30 e 31 
de março a eleição da Famerp, 
que estava marcada para dia 
25. Aptos a votar em torno de 
270 médicos. Duas chapas 
concorrem: a de Mário Abbud 
Filho com Fernando Fácio de 
vice, e a de Francisco Cury com 
Helencar Ignácio de vice.

São José do Rio Preto, sexta-feira
26 de março de 2021

ELEIÇÕES III 

A única chapa concorrente, tem o atual presidente, Jesus Martim 
Neto e o atual vice, Moisés Camargo, pleiteando pela reeleição. E 
como candidato à reeleição à Presidência do Conselho Deliberativo, o 
advogado Jordão Reis. Como eu disse aqui, com uma administração 
que colocou o Automóvel Clube no mapa da história novamente, com a 
venda do clube de campo, as dívidas sanadas, uma reforma exemplar 
na sede social e em várias dependências esportivas da sede, não houve 
ninguém mesmo para enfrentar nas urnas, o atual presidente, Jesus 
Martim Neto e seu vice, Moisés Camargo, que pleiteiam sozinhos, a 
reeleição. Quando da primeira eleição, roubei a frase bíblica “Só Jesus 
Salva”. E ao que parece, eu tinha razão.

* 

A-6

ELEIÇÕES II

A Assembleia Geral Ordinária, lastreada nas exigências do Plano São 
Paulo de Combate à Covid, será realizada a partir das 8 horas cuja 
votação se dará de forma virtual com encerramento às 16 horas, 
após o qual será processada a apuração. A senha de votação dar-
se-á unicamente à partir do e-mail do associado através do qual 
ele obterá sua “senha de votação”. Para a realização do voto, é 
necessário que o associado tenha um computador (com webcam 
para a selfie que será registrada), celular ou tablet com câmera. 

LEILÃO I

Vejam do que o Automóvel Clube se safou, não tivesse tido uma 
administração exemplar da atual diretoria: a Sociedade Recreativa 
de Esportes um dos clubes mais tradicionais de Ribeirão Preto, 
clube da elite daquela cidade, fundado em 1906, acumula dívidas 
fiscais de aproximadamente R$ 4 milhões. Por isso, teve seu 
prédio na Avenida 9 de Julho, leiloado dia 15 de fevereiro, pelo 
lance inicial de R$ 64 milhões. Para que o leitor tenha ideia, a 
dívida do Automóvel Clube era quase R$ 10 milhões a mais, e foi 
resolvida de forma satisfatória.

LEILÃO II   

O dinheiro deverá ser utilizado para quitar dívidas fiscais da Recreativa, 
que chegam a aproximadamente R$ 4 milhões. A área tem 14 mil 
metros quadrados, o equivalente a 12 campos de futebol. A estrutura 
compreende quadras de vôlei, de basquete e de tênis, pista de 
atletismo, além de uma piscina semi olímpica e um salão de bailes. O 
primeiro leilão teve lance inicial de R$ 64 milhões. Caso não houvesse 
interessado, o segundo estava marcado para o dia 22 de março, com 
valor mínimo de 32 milhões, metade do valor inicial. 

O empresário Rubens Facchini – na foto com a mulher, 
Sônia e este colunista durante ceia réveillon em sua 

estância, ganha idade nova segunda-feira, dia 30

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

Moisés Camargo – na foto com a mulher, Tuca Muanis -  
que pleiteia a reeleição como vice-presidente do

 Automóvel Clube

CLASSE É CLASSE

Diante dos tonitruantes movimentos de protestos contra a rigidez 
do lockdown feitos em frente ao prédio onde o prefeito Edinho 
Araújo reside, com foguetório e Hino Nacional tocado em volumes 
de trio elétrico, apesar de que Edinho considere que essas 
manifestações fazem parte da democracia, a elegante Primeira 
Dama, Maria Elza Araújo, enviou flores para cada condômino do 
edifício onde residem, pedindo desculpas pelo incômodo. Classe 
é classe.

     O diretor do setor de 
bares e restaurantes do 
Automóvel Clube, Sidney 
Silva e sua mulher Sumaia 
que na juventude, foi campeã 
sul-americana de natação, 
estão covidados e internados.

      Xuxa Meneghel será 
homenageada amanhã no 
programa Superbonita do 
GNT pelos seus 58 anos.
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente São José do Rio Preto/SP 

Resolução CMDCA nº 482/2021
25 de Março de 2021

                     O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, dentro de suas atribuições con-
feridas pela Lei Municipal nº 4.956/92 e Decreto Municipal nº 
7.199/93, delibera em reunião ordinária realizada no dia 09 
de Março de 2021 (ata nº 03): 
CONSIDERANDO o artigo 8, inciso IX da Lei Municipal nº 
4.956/92;
CONSIDERANDO os artigos 90 e 91, da Lei Federal nº 
8.069/90 (ECA);
CONSIDERANDO a Resolução 394/16 do CMDCA;
CONSIDERANDO a Seção I do Regimento Interno do CMD-
CA;
RESOLVE: 
              REVOGA a Resolução 475/20, publicada 
em Diário Ofi cial do munícipio em 11 de Novembro de 2020 
que prorrogava a validade dos Registros no CMDCA das 
entidades sem fi ns lucrativos e inscrição dos programas e 
projetos não governamentais e governamentais que prestem 
atendimento a crianças, adolescentes e respectivas famílias, 
durante a pandemia da COVID-19;
                REITERA necessária a documentação do 
artigo 2 da Resolução 394/16 do CMDCA, observando o 
parágrafo segundo.
Art. 1º - O Registro será feito mediante requerimento do 
interessado.
Art. 2º - A renovação do Registro será feita mediante reque-
rimento do interessado, 30 (trinta) dias antes da data de 
expiração do prazo de validade. 
Parágrafo Primeiro - É dever da entidade acompanhar sua 
vigência e validade do Registro no CMDCA e encaminhar os 
documentos nos prazos estabelecidos:
I – Formato digital para o e-mail: cmdca@riopreto.sp.gov.br;
II – Formato impresso para a Casa dos Conselhos: Avenida 
Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP 
– CEP 15025-900.
São José do Rio Preto, 25 de Março de 2021.

Fernanda Paula Magossi Arado                
Iara Tocico Ito
       Presidente - CMDCA                                               1º 
Secretário - CMDCA

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRA-
TOS

COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
469/2020 – PROCESSO Nº 13767/2020 
Objeto: Contratação de empresa para sistema de relaciona-
mento multicanal com suporte ao "Whatsapp Business API", 
"Facebook Messenger", “Telegram”, “SMS” e “E-mail”, para 
operadores simultâneos. Secretaria Municipal da Fazenda.. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 29/03/2021 às 10:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana- C Pedroso Fernandes- Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
44/2021 – PROCESSO Nº 1418/2021 
Objeto: aquisição de coletes a prova de balas para a guarda 
civil municipal de São José do Rio Preto. Secretaria Munici-
pal de Trânsito, Transportes e Segurança. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 29/03/2021 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana- C Pedroso Fernandes- Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 118/2021, PROCESSO 11040/2021, objetivando 
o registro de preços para fornecimentos de marmitex em 
atendimento aos Centros de Atenção Psicossocial e CIAPS. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 09/04/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 107/2021, PROCESSO 1976/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de cabos de cobre para 
ampliação e manutenção da iluminação pública de vias 
e praças. Secretaria Municipal de Obras. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 13/04/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 117/2021, PROCESSO 11025/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de toner. Secretaria Munici-
pal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 09/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 116/2021, PROCESSO 11021/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de cadeados e fechaduras 
para atendimento das unidades escolares da rede municipal 
de ensino. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 09/04/2021, 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° 48/2021, PROCESSO 11.013/2021, objetivando a 
contratação de serviços de saúde ambulatoriais de média 
complexidade em urologia (incluindo apoio diagnóstico e 
terapêutico). Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 09/04/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 89/2021 – Processo 
886/2021
Objeto: Aquisição de materiais que serão necessários para 
instalação provisória do "Shopping Azul" na praça Leonardo 
Gomes (Cívica). Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo. Sessão pública reali-
zada on line com início dia 25/03/2021, sendo adjudicado o 
lote 01 à empresa declarada vencedora: V S PERFIL TUBO 
GALVANIZADO LTDA. 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. Jorge Luis de Souza - Secretá-
rio Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de 
Turismo.
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° 88/2021, PROCESSO 1871/2021, objetivando o re-
gistro de preços para aquisição de mudas de legumes e ver-
duras. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/04/2021, 
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 ELETRÔ-
NICO n° 114/2021, PROCESSO 11017/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais elétricos para 
atendimento da Secretaria Municipal de Trânsito Transportes 

e Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 13/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 111/2021, PROCESSO 1999/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de cadeiras e longari-
nas para a Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 14/04/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 119/2021, PROCESSO 11041/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de expediente 
a serem utilizados pelas diversas secretarias. Secretaria 
Municipal de Administração. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 12/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ADEMAR DE BRITO LOCAÇÃO ME
CONTRATO ATA/0778/20
Considerando previsão contratual em sua Cláusula Sétima, 
Item 7.3, Fica o representante legal da empresa supramen-
cionada NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO DE 
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO nesta S. M. Saúde, no prazo de 02 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. Conce-
demos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em queren-
do, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. - SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CARLOS ALEXANDRE TRIGILIO GOMES 
– ME
CONTRATO PRE/0150/18
Considerando previsão contratual em sua Cláusula Sétima, 
Item 7.4, Fica o representante legal da empresa supramen-
cionada NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO DE 
DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDE-
RAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO nesta S. M. Saúde, no 
prazo de 02 dias úteis, contados do recebimento desta, de 
forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, estan-
do a contratada sujeita à aplicação das penalidades contra-
tuais 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 aten-
dimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: TUDO DAGUA MATERIAIS PARA CONS-
TRUÇÃO LTDA
EMPENHO 4067/21
CONTRATADA: CECIL RAMALHO 15485230890
EMPENHO 2882/21
CONTRATADA: DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E 
PARAFUSOS EIRELI
EMPENHO: 5225/21
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHO: 5267/21
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
EMPENHO: 5271/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
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NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: TRIOMED COM REPR E ASS TEC DE 
PROMED HOSP EIRELI
EMPENHO: 5438/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO: 4732/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 5305/21 E 5522/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 20% 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: WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL 
EIRELI
CONTRATO PRE/0410/19
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
reposição do posto de trabalho, Considerando as diversas 
oportunidades dadas para a empresa para regularização das 
obrigações contratuais inclusive com a devida observância 
da ampla defesa e contraditório. DECIDO: com fundamento 
no art.87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como cláusula 9.1.1 do 
instrumento contratual, aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e 
por se tratar de falta grave a reincidência implicará em resci-
são contratual e penalidades administrativas. 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.
DECISÃO
CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTIFICA S/A
EMPENHO 2568/21
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO
EMPENHO 992/21
Considerando defesa encaminhada pelas empresas e entre-
ga total dos empenhos supramencionados, DECIDO: acolher 
parcialmente os pedidos, MITIGANDO as penalidades ante-
riormente aplicadas de 20% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais, permanecendo a empresa ADVERTI-
DA. SMS ALDENIS BORIM.
RESCISAO CONTRATUAL
CONTRATADA: ADAO MURILO VIEIRA ME
CONTRATO ATA/0860/20 
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
CONTRATOS ATA/0215/20, ATA/0435/20, ATA/0288/20 E 
ATA/0601/20
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 o art. 78, II, cc. 
com o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666/93, cc. com Cláus. 5ª, 
item 5.1 do instrumento contratual, RESCINDIR O CON-
TRATO de forma unilateral; 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 as empresas 
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 DIRETO-
RIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 27/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
Objeto: Aquisição de 30.000 ampolas (2 ml) de Diazepam 
5 Mg/ml injetável que serão utilizadas no enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. Funda-
mento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 28/21
Contratada: C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA S/A
Objeto: Aquisição de 3.160 unidades de Filtro Umidifi cador 
em papel Hmef Adulto que serão utilizados no enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Fundamento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. 
Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 29/21
Contratada: GASOMEX – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRO ELETRONICOS LTDA 
Objeto: Aquisição de 8.000 unidades de seringa descartável 
com anticoagulante que serão utilizadas no enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Fundamento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. 

Borim.
EXTRATO 
12º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 378/18 – Contrato PRE/0157/18
Contratada: Barsotti Serviços de Portaria Eireli - EPP
Nos termos do art. 57, II  da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMA – Adilson Vedroni; SMEL – Fabio F. D. 
Marcondes; SMC – Valdeci P. Ganga; SME – Fabiana Z. 
Azevedo; SMMAU – Katia R. P. Casemiro; SMTTS – Amaury 
Hernandes; SMDENT – Jorge L. Souza
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 04/20 – Contrato COC/0023/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
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. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 04/20 – Contrato COC/0023/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 65, §1º , da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 6,21098554964342% e fi ca suprimido 
em aproximadamente 0,3293507019613%, ambos do valor 
inicial do contrato supramencionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 29/21 
Objeto: Aquisição de 8.000 unidades de seringa descartável 
com anticoagulante que serão utilizadas no enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: GASOMEX – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRO ELETRONICOS LTDA
– Empenho nº 6302/21 – R$33.600,00 – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 27/21 
Objeto: Aquisição de 30.000 ampolas (2 ml) de Diazepam 
5 Mg/ml injetável que serão utilizadas no enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
– Empenho nº 6251/21 – R$40.800,00 – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21
ATA Nº 0255/21
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME – Valores Unitários - Item 08 - R$1,065; Item 22 – 
R$0,268 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21
ATA Nº 0256/21
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME – Valores Unitários - Item 05 - R$0,060; Item 25 – 
R$0,105 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21
ATA Nº 0257/21
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados RE-
MUME – Valor Unitário - Item 01 - R$3,930 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21
ATA Nº 0258/21
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados RE-
MUME – Valor Unitário - Item 18 - R$3,570 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21
ATA Nº 0259/21
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados RE-
MUME – Valor Unitário - Item 07 - R$9,059 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/21
ATA Nº 0260/21
CONTRATADA: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME – Valores Unitários - Item 12 - R$0,310; - Item 31 - 
R$0,660 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
ERRATA
Publicação do dia 24.03.21 ref. TOP Nº 0007/21
Onde se lê: Valor total 2.372.400,00(Dois milhões, trezentos 
e setenta e dois mil e quatrocentos reais)
Leia-se: Valor total 1.532.162,72(Um milhão, quinhentos e 
trinta e dois mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e 
dois centavos)
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

EXTRATO DO REEQUILÍBRIO DO CONTRATO Nº: 016/2020 
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB. 
CONTRATADA: POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA. 
OBJETO: Aquisição de combustível para consumo em veículos 
automotores e máquinas de uso da EMURB, conforme especificações 
dos produtos no anexo I – Termo de Referência deste Edital. 
VALOR DO REEQUILÍBRIO:  

Item 
Produto 

Valor 
Reequilibrado 

1 Etanol Comum R$ 3,89 
2 Gasolina 

Comum 
R$ 5,05 

3 Diesel Comum R$ 4,05 
DATA DA ASSINATURA: 16 de março de 2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 001/2019; Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei 
13.303/16. 

São José do Rio Preto-sp, 16 de março de 2021. 

 
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO 

DIRETOR PRESIDENTE 

DECRETO Nº 18.865
DE 25 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$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária a 
seguir descrita:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 
Ficha 39 R$ 10.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.009.04.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
II – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 
Ficha 40 R$ 5.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.009.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 
Ficha 44 R$ 10.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.010.04.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
IV – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 
Ficha 46 R$ 15.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.010.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 
Ficha 593 R$ 40.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.010.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.880.000,00 
(dois milhões, oitocentos e oitenta mil reais), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 236 R$ 2.500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.30.05 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 645 R$ 380.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do provável excesso de arreca-
dação na rubrica de receita 339 no exercício de 2021, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Municí-
pio um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 
624.800.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos 
reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir descri-
ta:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 438 R$ 4.800,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 117 R$ 48.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2010.3390.31.01 – Premiações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 459 R$ 538.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 661 R$ 34.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 5º 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 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 437 R$ 4.800,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 704 R$ 470.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2010.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 703 R$ 150.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2010.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
Art. 7º 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. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 25 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 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
26 de março de 2021

por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.716
DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Bem 
Comum (A.B.C).
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, para todos os 
fi ns de direito, a ASSOCIAÇÃO BEM COMUM (A.B.C.), 
entidade sem fi ns lucrativos, com sede e foro no Município e 
Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Parágrafo Único. A ASSOCIAÇÃO BEM COMUM (A.B.C.) 
está devidamente inscrita no CNPJ n°35.101.878/0001-06, 
sito à Rua Valdomiro Nadotti, 671, Fundos, Residencial Três 
Marias, CEP 15061-540, em São José do Rio Preto/SP.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 23 de março 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.208/2021
Projeto de Lei nº 002/2021
Autoria da propositura: Ver. ª Karina Caroline

LEI Nº 13.717
DE 24 DE MARÇO DE 2021.

Altera dispositivos da Lei nº 9.943, de 31 de agosto de 2007, 
que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acom-
panhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profi ssionais da Educação – Conselho FUNDEB.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 2º da Lei nº 9.943, de 31 de agosto de 2007, 
passa a vigorar alterado, com nova redação:
“Art. 2º O Conselho a que se refere o artigo 1º é constituído 
por até 16 (dezesseis) membros titulares, acompanhados 
de seus respectivos suplentes, conforme representação e 
indicação a seguir discriminados:
I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, 
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de 
Educação.
II - 1 (um) representante dos professores da educação bási-
ca pública municipal;
III - 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas 
públicas municipais;
IV- 1 (um) representante dos servidores técnico-administrati-
vos das escolas básicas públicas municipais;
V- 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação 
básica pública municipal;
VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da educação 
básica pública.
§ 1º Integrarão ainda o Conselhos Municipal dos Fundos, 
quando houver:
I    - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educa-
ção;
II – 1 (um) representante do Conselho Tutelar;
III - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade 
civil;
IV - 1 (um) representante das escolas indígenas;
V  - 1 (um) representante das escolas do campo;
VI - 1 (um) representante das escolas quilombolas.
§ 2º Os membros dos conselhos previstos no caput e no § 
1º deste artigo, observados os impedimentos dispostos no § 
5º deste artigo, serão indicados até 20 (vinte) dias antes do 
término do mandato dos conselheiros anteriores, seguindo 
os trâmites previstos na Lei nº 14.113/2020, da seguinte 
forma:
I - nos casos das representações dos órgãos municipais e 
das entidades de classes organizadas, pelos seus dirigen-
tes;
II - nos casos dos representantes dos pais de alunos e estu-
dantes, em processo eletivo organizado para esse fi m, pelos 
respectivos pares;
III - nos casos de representantes de diretores, professores e 
servidores, pelas entidades sindicais da respectiva catego-
ria, após a realização de eleição pela entidade;
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.
§ 3º 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 do §1º.
§ 4º Vetado.
§ 5º 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 – membros titulares e suplentes indicados de acordo com 
os incisos II, III, IV, V e VI do art. 2º, e incisos I, II, III, IV, V, 
VI do §1º do art. 2º 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.
§ 6º O presidente dos conselhos previstos no caput deste 
artigo será eleito por seus pares em reunião do colegiado, 
sendo impedido de ocupar a função o representante do go-

verno gestor dos recursos do Fundo no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 7º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipa-
dos, representação estudantil poderá acompanhar as reuni-
ões do conselho com direito a voz.” (NR)
Art. 2º O artigo 4º da Lei nº 9.943, de 31 de agosto de 2007, 
passa a vigorar alterado, com nova redação:
 “Art. 4º O mandato dos membros dos conselhos do 
Fundeb será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para 
o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º de janeiro do  ter-
ceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executi-
vo.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 24 de março 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local. 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 25/2020.
OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços 
de retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em 
poços exploratórios do Aquífero Guarani.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020
DETENTORA DA ATA: UNIPER HIDROGEOLOGIA E PER-
FURAÇÕES EIRELI
Valor total Registrado: Item 1 - R$ 18.000,00. Prazo de Vi-
gência: 12 meses 
Data da Assinatura: 26.06.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 25.03.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO  CONTRATO 27/2020
CONCORRÊNCIA 03/2020 – PROC. nº 38/2020
Contratada: ENGEPER ENGENHARIA E PERFURAÇÕES 
LTDA
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa com acrésci-
mo de valor - execução de serviços de perfuração e instala-
ção de poço tubular profundo, com revestimento de aço car-
bono e fi ltros espiralados inox, do Aquífero Guarani, situado 
na Avenida Orlando Guareschi, S/N, no bairro Residencial 
Europark, município de São José do Rio Preto/SP.
Data da Assinatura: 24.03.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 
ELETRÔNICO 12/2021.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisi-
ção de cimento.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021
DETENTORA DA ATA: FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME.
Valor Unitário Registrado: Item 1 – R$ 31,90.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
25.03.2021. 
Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 25.03.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 25.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
PORTARIA SME Nº. 161/2021 

A Secretária Municipal da Educação, Fabiana Zanquetta de 
Azevedo, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
com base nas atribuições que a legislação lhe confere, e nos termos do 
artigo 11, § 1º, da Resolução SME Nº 19/2020, DECLARA excedentes 
no ano letivo de 2021, na Unidade Escolar Sede, os professores abaixo 
relacionados e informa nova Sede de Exercício aos docentes: 

Ensino Infantil Nova Sede de Exercício a 
partir de 08/03/2021 

1 Rosa Maria Carneiro EM Profª Elvira de Guzzi 
Ribeiro 

2 Flávia Mendes de 
Jesus EM Meu Amor – Unidade I 

 

Ensino Fundamental Nova Sede de Exercício a 
partir de 09/03/2021 

1 Emily Camila Bebiano EM Profª Guiomar Maia 
 

Ensino Infantil Nova Sede de Exercício a 
partir de 12/03/2021 

1 José Tadeu da Silva 
Santos 

EM Celeste Maria Almeida 
Gouveia – Unidade II 

2 Dieison Fernando 
Custódio EM Israel Cestari 

3 Ronise Aparecida 
Castelo Branco 

EM Adelaide Kauam 
Medina 
 
 

Ensino Infantil 
Sede de exercício no 

período de 12/03/2021 a 
23/03/2021 

1 Francine Pavanete 
Laranja Aguiari EM Sylvia Purita 

Ensino Infantil Nova Sede de Exercício a 
partir de 24/03/2021 

1 Francine Pavanete EM Georgina Atra Hawilla – 

 

 

Laranja Aguiari Unidade I 
São José do Rio Preto, 25 de Março de 2021. 

Fabiana Zanquetta de Oliveira 
Secretaria Municipal da Educação 

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5894/2021

        Fica notifi cada, Marcia Regina Machado, proprietária 
do imóvel sito à Avenida Luiz da Cruz Martins, s/nº, quadra 
18, lote 04P/, Jardim Primavera, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo nº 005894, datada em 
10/03/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Rodrigo 
André Morsillo, tratando de construção em desacordo com 
a Lei de Zoneamento em vigor e/ou Projeto Aprovado (obra 
em fase de cobertura – 3º pavimento. Obs. Trata-se de subs-
tituição da Notifi cação de Embargo nº 5878/2021 tendo em 
vista o novo Código de Obras e Edifi cações) em desacordo 
com a Lei de Zoneamento e Código de Obras e Edifi cações 
em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis 
Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 
10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa 
de Correios e Telégrafos o AR JU 88346826 3  BR acusando 
"mudou-se”.

        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da 
irregularidade que originou o presente EMBARGO, será apli-
cada a multa no valor de R$ 1.259,20 (hum mil e duzentos e 
cinquenta e nove reais e vinte centavos) e medidas judiciais 
cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 25 de março de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000016079 02000/17
ALCA RP ATACADISTA DE ALIMENTOS 

EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000016092 02000/17
ALCA RP ATACADISTA DE ALIMENTOS 

EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014248 00040/21 ANDRE LUIS PETINELI REDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000016628 02699/17
APOLLO SPORTS PRIME ACADEMIA DE 

GINASTICA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014518 00751/11
ARCD ASSOCIAÇAO DE REABILITAÇAO 
DA CRIANÇA DEFICIENTE SAO JOSE DO 

RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000013485 01997/09 ARONI & CARVALHO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000012811 00519/01 ATACADAO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000012820 00519/01 ATACADAO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000012831 00519/01 ATACADAO S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000015352 01085/05 AUTO POSTO PORCINO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014491 00318/04
BENI CAR COMERCIO IMPORTACAO E 

VEICULOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016060 01171/04
CAETANO RIO PRETO FISIOTERAPIA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014048 02187/17
CCJ COMERCIO E SERVICOS DE 

PRODUTOS OTICOS EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000015505 01077/08
CELIA FATIMA ALVES DE SOUZA & CIA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000013898 00396/17 CHAMA RIO PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000013916 01645/00
CLINICA DE UROLOGIA DR MARCOS 

TEIXEIRA CESAR S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000006070 00403/09 CLINICA MAZER LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000006071 00403/09 CLINICA MAZER LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000016864 01660/18
CLÍNICA MÉDICA DRA ANA RAMIREZ 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016605 00385/14 CLÍNICA MÉDICA SISAR LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014481 00878/10 CONDOMINIO EDIFICIO ELEONOR
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2021000014453 01200/06
CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA DO 

MARFIM
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016797 02227/19
DARAKJIAN & ECCLISSATO SERVICOS 

MEDICOS S/S
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000016808 02228/19
DARAKJIAN & ECCLISSATO SERVICOS 

MEDICOS S/S
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000013881 00550/99
DEPOSITO ITO COMERCIO DE FRUTAS E 

LEGUMES LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016612 01530/16
ESTER FRANCO DE SOUZA FREITAS 

SILVA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000015509 01280/15
FERNANDA FERNANDES CARRETO 

VALIERO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016815 02654/17 G DE T GOES ESTETICA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016546 00286/99 HELIO KANJI KOJIMA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000013292 00641/16
J V MAIA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000013992 00572/00 JASSON CASTRO JUNIOR
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014058 02385/19
JC COMERCIO DE PRODUTOS DE 

MODA EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000013205 01090/06
JHULIAN FABRICES GOMES DA SILVA 

ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000013211 01090/06
JHULIAN FABRICES GOMES DA SILVA 

ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000014679 00191/09 JULIANA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000015497 01609/18
KARINA ROSARIO KAIRALLA 

FONOAUDIOLOGIA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014938 01313/98 LANCHONETE CALCADAO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000015026 00284/18 LANCHONETE MIRASSOLANDIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000015443 00045/21 LAUDELINO DE SOUSA FILHO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000014135 00952/10 LEGIÃO DA BOA VONTADE
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000014137 00952/10 LEGIÃO DA BOA VONTADE
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000013255 02619/17 M DE PAULA CLINICA MEDICA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016671 01773/18 MARCIA FERNANDA ALVES PEREIRA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000013968 02018/08 MARCOS YUKIO WATANABE ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000013504 01697/18 MARIA CRISTINA SAES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016549 00585/15
MARIA DA GLÓRIA GAMA DOS SANTOS 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000015030 01597/13 MARINA PELLIZZON GALOPPINI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016618 02148/16
MARQUES VOLPONI SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000046032 00200/21 MAX PSICOLOGIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000013133 02320/19
NEIDE NATALINA CANOVAS ALBANEZ 

CONVENIENCIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000015227 00044/21 OFICIAL SERV FESTAS EIRELI ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000012776 01152/18 OPTCOM BRASIL EIRELI EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014927 00247/05 SUCOS ZANATTA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014946 00042/21 SUELI APARECIDA PARRA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000016522 01149/16
TIAGO ALVES SANTANA SORVETERIA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014498 01669/13 VIAR PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000012950 02549/18
WHITE DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

COSMÉTICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

       São José do Rio Preto, 26 de março de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
26 de março de 2021

Portaria N°001/2021 - CGCM/SMTTS de 25 de março de 
2021: DESIGNA, os servidores estáveis: Wellington Lima 
Pessoa, GCM 3ª Classe, Mat. 60565, Adenilson de Morais 
Luca GCM 2ª Classe, Mat. 60139 e Lorena Sotelo Sanches, 
Mat. 65694 GCM 3ª Classe, todos Guardas Civis Municipal, 
lotados na SMTTS, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem Comissão de Processo Administrativo Discipli-
nar, na apuração dos fatos relatados no Interno Nº 18/2021 
Ouvidoria GCM/SMTTS - Protocolo: 202172705, garantindo-
-se a ampla defesa e o contraditório, a fi m de que tendo em 
vista os fatos narrados nesta portaria, o servidor Marcel Rick 
Kishi responda como incurso nas sanções atribuídas, em 
tese, à possível violação dos deveres e proibições funcio-
nais, prevista no inciso LX do artigo 51 da Lei Complemen-
tar Municipal 331 de 30 de dezembro de 2010.
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor público, o qual será citado, nos termos do 
artigo 254 e seus parágrafos, da Lei Complementar 05 de 
28 de dezembro de 1990.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL
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ABANDONO DE EMPREGO 

 

A Empresa L P Ribeiro Madeiras EPP, situada à Rua Bento Justo, nº 111, Jardim Marajó, nesta 
cidade de São José do Rio Preto/SP, inscrita no CNPJ 07.861.729/0001-00, solicita o 
comparecimento do funcionário VALDIR ANTONIO DE CASTRO, portador da CTPS 83.229 – Série 
000777-SP, ao estabelecimento da mesma, no prazo de 03 (três) dias, no intuito de justificar as 
faltas que vem ocorrendo desde o dia 08/02/2021, sob pena de caracterização de “ABANDONO 
DE EMPREGO”, ensejado a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, I 
da CLT. 

 

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

CONVOCAÇÃO, ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA

1º, 2º E 3º CONVOCAÇÃO

    O Presidente Sr João Cotes Romero no uso de suas atri-
buições, conforme Artigo 36 do estatuto social  convoca os 
84 (oitenta e quatro) cooperados da Cooperativa dos Produ-
tores rurais de São José do Rio Preto – COOPERIOPRETO 
para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA que se fará realizar em sua sede social no Sítio Alto 
Alegre, distrito de Talhado, nesta cidade de São José do Rio 
Preto, às 18 horas, do dia 05 de abril de 2021 em primeira 
convocação, às 18 horas, com 2/3 (dois terços) dos seus co-
operados; em segunda convocação às 19 horas com metade 
mais um dos seus cooperados, ou em terceira convocação 
às 20 horas com o mínimo de 10 cooperados. Para efeito 
de quórum, o número de cooperados aptos a votar é de 84 
(oitenta e quatro). Será tratada a seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas do órgão de administração, 
compreendendo Balanço Geral do exercício de 2020, das 
Contas de Sobras e Perdas, Parecer do conselho Fiscal e do 
relatório da diretoria, documentos esses que estão à disposi-
ção dos cooperados, em sua sede social;
b) Destinação das sobras apuradas ou rateio das per-
das no exercício;
c) Eleição dos membros do conselho administrativo/
diretoria 
d) Eleição dos membros do conselho Fiscal;
e) Fixação do valor de honorários, gratifi cações e cédu-
la de presença dos membros dos órgãos de administração e 
conselho fi scal;
f) Deliberação sobre os trabalhos do conselho de Ad-
ministração para o próximo exercício;

São José Do Rio Preto-Sp 26 De Março De 2021
João Cotes Romero 
Presidente Da COOPERIOPRETO

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. LUIZ ANTONIO PASCHOALATTO e RAQUEL 
BARROS DA SILVA, sendo ELE fi lho de LUIZ PASCHO-
ALATTO e de APARECIDA MORELI PASCHOALATTO e 
ELA fi lha de CÍCERO EUFRASIO DA SILVA e de MARIA 
SANDRA BEZERRA DE BARROS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/03/2021.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

VALTER DE CARVALHO JUNIOR e LARISSA PADILHA CORTEZIA SANTOS. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido ao primeiro (01) de julho de um mil novecentos e 
oitenta e oito (1988), com trinta  e dois (32) anos de idade, ourives, solteiro, filho de VALTER CARVALHO e de 
dona LOYDE MIQUELINA BATAUS DE CARVALHO. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, nascida aos  quatorze (14) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e cinco (1995), com vinte  e 
seis (26) anos de idade, auxiliar de expedição, solteira, filha de JOSÉ MESSIAS SANTOS e de dona FÁBIA 
FERNANDA CORTEZIA SANTOS.

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

São José do Rio Preto - SP, oito (08) de março de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 11/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20/2021
OBJETO: Aquisição de motocicletas para uso da Administra-
ção e para o sorteio Show de Prêmios.
Data da realização da Sessão Pública: 12/04/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 25 de março de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

CONVITE Nº. 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
001/2021 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licita-
ções, HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto 
da presente Licitação referente à AQUISIÇÃO DE TESTES 
RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IgG e/ou 
IgM para a COVID 19, em prol da empresa LIFETRONIC 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 
nº. 32.829.514/0001-40, pelo valor de R$ 54,00 (cinquenta 
e quatro) por teste, totalizando R$ 81.000,00 (oitenta e um 
mil reais), nos termos e condições da proposta apresenta-
da, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as 
cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 
08 de fevereiro de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PRE-
FEITO MUNICIPAL

CONVITE Nº. 001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
001/2021 – EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DE-
TECÇÃO DE ANTICORPOS IgG e/ou IgM para a COVID 19. 
CONTRATADO: LIFETRONIC COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. VALOR: R$ 54,00 (cinquenta e 
quatro) por teste, totalizando R$ 81.000,00 (oitenta e um mil 
reais). ASSINATURA: 08 de fevereiro de 2021. LUIZ ANTO-
NIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

CONVITE Nº. 002/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
002/2021 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licita-
ções, HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto 
da presente Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE ROÇADA, CAPINA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
DE ÁREAS PÚBLICAS, em prol da empresa RAMADAM 
& FIGUEREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO 
LTDA, CNPJ nº. 09.469.092/0001-28, pelo valor global de R$ 
173.020,00 (cento e setenta e três mil e vinte reais), nos ter-
mos e condições da proposta apresentada, lavrando-se se 
for o caso, competente contrato com as cláusulas de estilo. 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 03 de fevereiro de 
2021.  LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

CONVITE Nº. 002/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
002/2021 – EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇA-
DA, CAPINA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS 
PÚBLICAS. CONTRATADO: RAMADAM & FIGUEREDO 
CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ nº. 
09.469.092/0001-28. VALOR: R$ 173.020,00 (cento e seten-
ta e três mil e vinte reais). ASSINATURA: 03 de fevereiro de 
2021.  LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL


