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Variante do coronavírus já circula em 
Rio Preto e sete cidades da região

PANDEMIA

Divulgação

Francisco 
Cury e 

Helencar 
Ignácio 

venceram 
as eleições 

para co-
mandar a 

Famerp 
novamente

Fundação Casa com 122 internos tem 
rebelião e PM faz cerco para evitar fugas

MIRASSOL
Divulgação

O Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações divulgou 
em seu portal a pesquisa da 
Rede Corona-ÔmicaBR-MCTI, 
através do Instituto de Biotec-
nologia (IBTEC), Famerp, USP 
Pirassununga e as unidades 
da Unesp de Rio Preto e Bo-
tucatu sobre as variantes da 
Covid-19 na região. Além de 
Rio Preto, que teve 20 casos 
com variantes identificados, 
outros sete municípios da re-
gião registraram a variante P2: 
Bady Bassitt, Guapiaçu, Ibirá, 
Jaci, José Bonifácio, Mirassol 
e Olímpia.   Pág.A5

Chapa da situação vence 
eleição na Famerp

A chapa composta pelos 
professores Francisco de As-
sis Cury e Helencar Ignácio 
venceu as eleições. Francisco 
e Helencar obtiveram 197 
votos, 62,94% do total. Em 
segundo lugar, com 112 vo-

tos e 35,78% do total ficou a 
chapa liderada por Mário Abbud 
Filho, tendo como candidato a 
vice Fernando Nestor Facio. Em 
terceiro lugar ficou a chapa que 
tinha como candidato Antônio 
Carlos Brandão.  Pág.A5

Confira a 
programação 

de missas online 
no feriado

A programação de missas na 
Semana Santa será com trans-
missão online. A Santa Missa 
nesta quinta-feira (01) às 18h, o 
Ato Litúrgico na sexta-feira (02) 
às 15h, Santa Missa no sábado 
(03) às 18h e no domingo de 
Páscoa acontecerão duas Santas 
Missas, uma as 8h e outra as 
18h. Ontem por causa do lock-
down em Rio Preto, a missa da 
Benção dos Óleos foi transmitida 
de Potirendaba.  Pág.A2

Ação quer anular 
eleição para a 
presidência 
da Câmara

Pág. A3 Pág. A3

LEITOS Hospital João Paulo II abre 16 novos leitos para 
Covid e já recebe cinco pacientes no primeiro dia. Pág.A5

Pág. A4

Veja o que abre e 
como será o delivery 

nos shoppings
Os shoppings de Rio Preto estão adaptando as regras da fase 

emergencial para que, a partir desta quinta-feira (1), os lojistas 
do setor não essencial possam trabalhar de forma remota, aten-
dendo somente através de delivery, seguindo o decreto estadual.
Veja como fica o atendimento em todos os shoppings. Pág.A2

Outro projeto 
quer que 

prefeitura crie 
incentivo fiscal

ENSINO
Direto da Etec 

Philadelpho, 
Marcelo Ro-

mano, lançou 
campanha para 

incenticar alunos 
assistirem au-

las online e não 
deixarem profes-

sores sozinhos. 
Pág.A2

Sérgio SAMPAIO

Rio Preto e sete cidades da região
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Servir ao Criador
Não há tarefa mais dadi-

vosa do que servir ao Criador, 
ecumenicamente espiritu-
alizando, instruindo, ampa-
rando e dando condições de 
educação e trabalho a Suas 
criaturas, o ser humano, isto 
é, o Capital de Deus.

O sublime exemplo vamos 
buscar Naquele que, sendo 
Rei sobre toda a Terra, es-
colheu nascer numa manje-
doura: “(...) o Filho de Deus 
não veio para ser servido, mas para servir e dar a Sua vida 
em resgate por muitos” (Evangelho de Jesus, segundo 
Mateus, 20:28).

José de Paiva Netto Đ Jornalista, radialista e es-
critor.

paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO 

SEMANA SANTA

Lockdown transfere 
missa; veja programação 

das igrejas no feriado

Diante do lockdown em Rio 
Preto, o bispo Tomé Ferreira 
da Silva decidiu transferir a 
missa de Benção dos Santos 
Óleos, que tradicionalmente é 
realizada na Catedral, para a 
Paróquia Senhor Bom Jesus 
em Potirendaba nesta quarta-
-feira (31) com transmissão-
apenas online. 

A transferência foi neces-
sária porque a realização da 
missa é proibida por causa do 
último dia de lockdown, o que 
poderia até gerar multas pela 
Vigilância Sanitária. 

A assessoria da Catedral 
acrescentou que a partir desta 
quinta-feira (1) os eventos 
seguintes da Semana Santa 
voltarão a acontecer em Rio 
Preto mas apenas por lives 
e transmissões de rádio, se-
guindo a fase emergencial de 
acordo com o decreto estabe-
lecido pelo Governo do Estado 
de São Paulo. 

Os eventos seguintes são 
a Santa Missa na quinta-feira 
(01) às 18h, o Ato Litúrgico 
na sexta-feira (02) às 15h, 

Santa Missa no sábado (03) 
às 18h e no domingo de pás-
coa aconteceram duas Santas 
Missas, uma as 8h e outra 
as 18h.

Em Rio Preto também é 
realizado todos os anos uma 
encenação sobre a Paixão 
de Cristo que é organizado 
pelo Centro Cultural de Vasco 
e sediado na Igreja Basílica 
Aparecida. O jornal DHoje 
tentou entrar em contato com 
o Centro e a Secretaria da 
Cultura para mais informações 
sobre a encenação este ano, 
porém não obteve respostas. 

Outras catedrais da re-
gião como a Catedral Nossa 
Senhora Aparecida de Votu-
poranga e a Assembleia de 
Deus Catedral Da Unção de 
Mirassol, seguirão o decreto 
durante toda semana, reali-
zando lives pelo facebook, e 
Votuporanga também trans-
mitirá pelo rádio na frequência 
FM 87,9. O mesmo é válido 
para as paróquias em Rio 
Preto que prepararam uma 
programação virtual para toda 
a semana. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)

Da REDAÇÃO

Bispo de Rio Preto, dom Thomé

Divulgação

CONSUMO

Saiba como vai funcionar o 
atendimento nos shoppings

Os shoppings de Rio Preto 
estão adaptando as regras da 
fase emergencial para que, a 
partir desta quinta-feira (1), os 
lojistas do setor não essencial 
possam trabalhar de forma 
remota, atendendo somente 
através de delivery, seguindo 
o decreto estadual.

O DHoje entrou em contato 
com a assessoria de todos eles 
e questionou como será essa 
retomada parcial.

Cidade Norte -“O retorno 
para a fase emergencial, mes-
mo com as suas restrições, é 
importante para o shopping, 
pois todas as lojas poderão 
fazer trabalho interno e realizar 
suas vendas de maneira on-li-
ne com a entrega por delivery, 
além de permitir o atendimento 
presencial das lojas e serviços 
essenciais como óticas, lojas 
de perfumaria, banco, lotérica, 
clínica médica e odontológica, 
laboratório e supermercado” 
explica a assessoria do esta-
belecimento.

Todos os atendimentos 
seguirão os protocolos previs-
tos por decreto e o shopping 
está disponibilizando todos os 
recursos necessários para a 
segurança do público.

De acordo ainda com a 
assessoria, o período de in-
vestimentos do shopping com 
um mix fortalecido entre varejo, 
serviços e entretenimento, 
contribuiu para que o prejuízo 
fosse o menor possível para o 
momento. “Não registramos 
nenhum rompimento de con-
trato de lojas até agora”.

Plaza Avenida - Segundo 
Carlos Affonso, superintenden-
te do Plaza Avenida Shopping, 
o estabelecimento irá cumprir 
todas as determinações e res-
trições impostas pelo Estado, 
“assim como estamos fazendo 
desde o início da pandemia”.

Em relação às lojas, prati-
camente todas elas estão tra-
balhando em sistema delivery, 
sendo apenas atividades como 
cinemas e entretenimento que 
não estão funcionando.

Ao todo, oito operações 
terão atendimento presencial: 
Tenda Atacado, Centro de Pe-
diatria, Lotérica Plaza da Sorte, 
Farmácia Rosário, Odonto 
Company, Espaço Unimed e 
Centro Médico de Especiali-
dades.

“O Plaza Avenida Shopping 
está trabalhando para evitar 
que as lojas rompam contratos 
incentivando, por exemplo, as 
vendas via e-commerce. Para 
isso, fechou parceria com a 
empresa Open365 que oferece 
plataformas de vendas on-line 
para empresários. O Plaza sub-

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

sidia parte das mensalidades 
para que os lojistas possam 
ter mais este recurso”, finaliza 
Carlos Affonso.

Praça Shopping - O Praça 
Shopping estava totalmente 
fechado durante o lockdown 
e vai reabrir nesta quinta para 
que os lojistas possam tra-
balhar no sistema delivery. “A 
gente tem conseguido segurar 
a maioria das lojas, foram só 
duas que saíram em função 
desse momento. Estamos com 
uma evasão mínima compa-
rando com o mesmo período 
do ano passado”, diz Marcos 
Fernandes, superintendente do 
Praça Shopping.

O local ainda flexibilizou 
para os lojistas, com as pró-
prias ferramentas, o delivery 
gratuito sem aumentar o custo 
do lojista. “Nossos entregado-
res saem duas vezes por dia e 
fazem as entregas. Foi a forma 
que a gente encontrou para 
estimular os lojistas”, finaliza 
Marcos.

Riopreto - O mais an-

tigo Shopping de Rio Pre-
to anunciou novo horário de 
atendimento durante a fase 
emergencial que começa nesta 
quinta-feira (1).

Com uso de máscara obri-
gatório, higienização constante 
nos corredores, dispensers 
de álcool em gel em pontos 
estratégicos e comunicação 
visual alertando distanciamen-
to social e dicas de proteção 
contra à Covid-19, o Riopreto 
Shopping anuncia que “as lojas 
consideradas essenciais pelo 
decreto estarão funcionando 
com atendimento ao público 
das 8h às 20h, depois desse 
horário as lojas estão permi-
tidas a seguir o atendimento 
no sistema delivery”, afirma 
através de sua assessoria.

Os restaurantes, lanchone-
tes e cafeterias das praças de 
alimentação seguem atenden-
do os clientes exclusivamente 
no formato delivery das 8h às 
23h. As lojas de vestuário, 
calçados e acessórios, que não 
são consideradas essenciais, 
estarão liberadas para atuar 
exclusivamente por meio de 
delivery, ou seja, não é permi-
tido atendimento presencial.

Iguatemi - “A partir de 1º 
de abril, as operações essen-
ciais podem atender de segun-
da a sábado, das 10h às 18h, 
e domingos e feriados, das 12h 
às 18h; o segmento de alimen-
tação (drive thru e delivery) 
diariamente, das 11h às 22h; 
e as operações consideradas 
não essenciais pelo delivery, de 
segunda a domingo, das 8h às 
20h”, disse a assessoria do es-
tabelecimento através de nota.

Shoppings de Rio Preto estão adaptando 
as regras da fase emergencial para que, a 
partir desta quinta-feira (1), os lojistas do 
setor não essencial possam trabalhar de 

forma remota, atendendo somente através 
de delivery, seguindo o decreto estadual

“

”

ETEC CONSUMO

A partir desta quinta-fei-
ra (1) Rio Preto retorna à 
fase emergencial decretada 
pelo Governo do Estado e 
prorrogada até dia 11 de 
abril, com isso algumas 
flexibilizações foram feitas, 
mas restaurantes, bares e 
similares ainda não podem 
fazer atendimento presen-
cial ao público.

Os restaurantes, lan-
chonetes, casas de chá, 
de sucos, ambulantes de 
alimentação e similares 
poderão funcionar 24h, 
no entanto somente para 
entrega em domicílio (de-
livery) e entrega dentro 
dos veículos (drive thru). 
Continua proibida a retirada 
de produtos no local (take 
away) e consumo no local.

Os bares e outros es-
tabelecimentos especia-
lizados em servir bebidas 
também poderão abrir nesta 
fase, no entanto, com horá-
rio restrito das 8h às 20h. 
Eles podem fazer delivery, 
mas não podem ter atendi-
mento presencial, consumo 
no local, drive thru, nem 
take away.

Restaurantes 
e bares sem 
atendimento 
presencial

Andressa ZAFALON 

Campanha incentiva aluno 
assistir aula online

A ETEC Philadelpho Gouvêa 
Netto lançou está semana 
a campanha “Não deixe seu 
professor sozinho!”, que pede 
para os alunos abram suas 
câmeras durante as aulas on-
line para que os professores 
tenham como interagir direta-
mente com eles.

Às aulas online na ETEC 
Philadelpho vem acontecendo 
desde o ano passado por conta 
das restrições impostas pela 
pandemia da Coronavírus.

Segundo Marcelo Romano 
Caceres, diretor da ETEC, a 
escola busca sempre o pro-
tagonismo do aluno – “É inte-
ressante que o professor sinta 
este contato mais próximo com 
o aluno – a partir do momento 
que o aluno abre a câmera”, 
salientou o diretor.

Ele destaca que desde o 
inicio das restrições e o inicio 
das aulas online eles têm 
trabalhado com aulas com 
dinâmicas de grupo, seminá-
rios, a utilização de lives e nos 
cursos técnicos a utilização de 
simuladores de situações reais 
das práticas profissionais e de 
laboratório. “Por exemplo, o 
curso de mecânica – nos te-
mos no corpo docente alguns 
professores que trabalham 

em empresas e que tem fil-
mado algumas ações e depois 
compartilhado este vídeo com 
os alunos durante a aula mos-
trando a prática”, destacou 
Caceres.

A campanha quer também 
sensibilizar os alunos para que 

eles sejam mais participativos 
e interajam com os professo-
res que vem se desdobrado 
para levar os conteúdos para 
os alunos neste momento 
difícil. “Estamos aprimorando 
uma nova metodologia de en-
sino”, finalizou Caceres.

Sérgio SAMPAIO 

Marcelo Romano Caceres, diretor da ETEC

Sérgio SAMPAIO
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Ação quer anular eleição 
para presidência da Câmara

O candidato a vereador 
derrotado na eleição do ano 
passado, Warlen Miller (DEM), 
ingressou na Justiça com uma 
Ação Civil Pública com pedido 
liminar para suspender a eleição 
que garantiu a presidência do 
legislativo ao vereador Pedro 
Roberto (Patriota). A ação foi 
distribuída para a 2ª Vara da Fa-
zenda Pública e será analisada 
pela juíza Tatiana Pereira Viana 
Santos, a magistrada solicitou 
parecer do Ministério Público.

A alegação de Miller é que 
o presidente da Câmara teria 
barganhado votos para a eleição 
em troca de cargos de diretores 
e assessores do legislativo. Na 
ação ele enumera informações 
sobre os servidores, destacando 
a ligação dos nomeados com 
parlamentares que votaram em 
Pedro Roberto, assim como os 
partidos, além de anexar diver-
sas reportagens jornalísticas, 
pedindo inclusive novas eleições 
sem a participação dos vereado-
res citados.

“Entendemos ser o caso de 
antecipação de tutela, sob pena 
de perecimento do direito, até 
porque os fatos se coadunam 
exatamente na ementa abaixo 
transcrita, portanto, mister se 
faz a suspensão das nomea-
ções e determinação de novas 
eleições, com a convocação 
dos suplentes dos doravante 
réus, tendo como objeto final 

a condenação por improbidade 
administrativa, com perda dos 
direitos políticos e devolução 
dos valores já pagos a título de 
salaries, tudo conforme passa-
remos a alinhavar”, descreveu 
no pedido apresentado à Justiça.

Na ação, Miller relata a par-
ticipação dos vereadores Pedro 
Roberto, Jean Charles (MDB), 
João Paulo Rillo (PSOL), Jorge 
Menezes (PSD), Karina Caroline 
(Republicanos), Renato Pupo 
(PSDB) e Robson Ricci (Repu-
blicanos), além de destacar a 
participação do presidente do 
presidente do Republicanos Rio 
Preto, Diego Polachini. “Revela-
ram publicamente a imprensa em 
geral a vergonhosa troca de votos 
em favor de cargos de confiança, 
onde assessores, ex-assessores 
e até mesmo nomeação da 
esposa do Presidente Municipal 
do Republicamos foram devida-
mente nomeados após a eleição 
vitoriosa do presidente eleito”, diz 
o documento.

O ex-candidato descreve os 
nomes dos servidores nomeados 
para as diretorias Legislativa, Ad-
ministrativa, Finanças e Jurídica, 
assim como, os assessores das 
diretorias legislativa, finanças e 
administrativa. “A moralidade no 
trato com os cargos públicos, 
bem como a preconização legal 
que os mesmos devem ser indi-
cados e nomeados pela “confian-
ça” estampada junto ao detentor 
do poder de nomear, foram ab-
solutamente desprezadas, pois é 
absolutamente inacreditável que 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

PROJETO REJEITADO

Comunidade LGBTQIA+ critica posição de 
vereadores contra criação de conselho

Integrantes da comunidade 
LGBTQIA+ de Rio Preto inicia-
ram nesta quarta-feira diversas 
manifestações contra os vere-
adores que votaram contra a 
criação do Conselho Municipal 
de Diversidade Sexual.

Para o psicólogo Alexandre 
Felipe de Oliveira, integrante 
do Conselho Municipal de Po-
líticas Culturais LGBTQIA+, a 
decisão dos parlamentares foi 
um retrocesso, principalmente 
pelos argumentos utilizados.

“Eles alegaram que os direi-
tos dessa comunidade já estão 
assegurados na Constituição, 
que fala que todos nós somos 
iguais perante a lei, mas a 
gente sabe que na teoria é uma 
coisa e na prática é outra, por 
que hoje em dia a população 
LGBT é a que mais morre todos 
os dias e a comunidade aqui 
em Rio Preto não tem seus 
direitos assegurados, principal-
mente a população T, que são 

as travestis e transexuais que 
não tem acesso ao mercado 
de trabalho e que muitas vezes 
vão pra prostituição e acabam 
colocando suas vidas em risco”, 
afirmou.

O psicólogo relata ainda 
que a importância da criação 
do conselho é discutir o desen-
volvimento de políticas públicas 
para a comunidade LGBTQIA+ 
nas mais diversas áreas, como 
emprego, moradia, segurança, 
educação, lazer, cultura, entre 
outros, mas que é preciso des-
tacar que a comunidade não 
quer nenhum direito a mais.

A opinião é compartilhada 
por Gaia do Brasil, que desta-
cou que diversos parlamentares 
entraram em contato afirmando 
que votariam favoráveis ao pro-
jeto, mas que durante a sessão 
não confirmaram seus votos.

“Recebi essa notícia de uma 
forma bastante assustadora e 
triste, porque foi um número 
extremamente expressivo de ve-
readores que haviam até então 

Thiago PASSOS 

Outro projeto pede que prefeitura dê incentivos 
fiscais a empresas afetadas pela pandemia

O vereador Bruno Mou-
ra (PSDB) tenta emplacar a 
aprovação do projeto que cria 
o “Plano de Prevenção aos Im-
pactos da COVID-19”, visando 
conceder incentivos fiscais, 
descontos e isenções sobre os 
impostos municipais aos pro-
prietários de estabelecimentos 
afetados pelas medidas restri-
tivas de conter a pandemia no 
município.

Na proposta, o parlamentar 
propõe a aprovação de legisla-
ção “autorizativa” ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB), para 
oferecer isenção de Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto de Transmis-
são de Bens Imóveis (ITBI), 
Imposto Sobre Serviços (ISS), 
taxas municipais, prestações 
e mensalidades dos projetos 
habitacionais ou qualquer outro 
valor cobrado pela Administra-
ção Pública Direta ou Indireta.

“O presente projeto de lei 
dispõe sobre o ‘Plano de Pre-

venção aos Impactos da CO-
VID-19’, como forma de pro-
teger a economia local, e tem 
por finalidade autorizar o poder 
Executivo Municipal a conceder 
incentivos fiscais, descontos 
e isenções sobre os impostos 
municipais, e demais taxas”, 
descreve o parlamentar na jus-
tificativa do projeto.

suas atividades drasticamente 
reduzidas, durante os períodos 
de Fase Vermelha, Laranja e 
Amarela do Plano São Paulo, 
desde que prestem serviços 
ou sejam sediados  no Municí-
pio, que comprovem eventuais 
prejuízos oriundos do lockdown 
e da pandemia causada pela 
COVID-19.

“Estes estabelecimentos 
continuam contribuindo com o 
município de forma regular, na 
medida do possível, ou seja, 
não estão com o mesmo nível 
de produção e ganho, porém as 
despesas continuam, especial-
mente os impostos”, ressalta ao 
justificar a propositura.

Segundo fonte ouvida pela 
reportagem ligada ao legislativo, 
o Tribunal de Justiça já suspen-
deu diversas leis aprovadas 
pela Câmara de Rio Preto com 
finalidade de autorizar o prefeito 
a fazer aquilo que segundo a Lei 
Orgânica Municipal e as Consti-
tuições Paulista e Federal já são 
atribuições exclusivas do chefe 
do executivo.

Thiago PASSOS 

Ainda segundo o projeto, 
a legislação poderá beneficiar 
estabelecimentos comerciais, 
industrias, profissionais liberais, 
escritórios autônomos e pres-
tadores de serviços em geral, 
entre outras modalidades de 
emprego, especialmente, os 
que foram obrigados a se man-
ter fechados ou que tiveram 

Divulgação

VEREADOR

RIO PRETO

Vereador Bruno Moura 

assessores outrora de confiança 
de outros políticos, da “noite para 
o dia” se tornem de “confiança” 
no novo chefe do poder legislati-
vo”, descreve.

O presidente Pedro Roberto 
ressaltou a lisura do processo 
eleitoral. “A eleição foi limpa, 
como sempre fiz na minha vida 
pública, estou tranquilo”, afir-
mou. Jorge Menezes informou 
que não ainda tinha conhecimen-
to da ação. A vereadora Karina 
Caroline afirmou que “foi uma 
eleição limpa” e que o partido 
iria se manifestar.

Jean Charles afirmou ter a 
consciência tranquila sobre seu 
voto. “Votei no Pedro Roberto 
por convicção, até porque, con-
fiou em mim, fez parte da Mesa 
Diretora, quando fui Presidente 
e depositei nele a mesma con-
fiança que ele teve, sem dizer 
que já tem experiência de vários 
mandatos e que seria melhor 
uma renovação com alguém 
que ainda não havia Presidente”, 
relatou.

O vereador João Paulo Rillo 
afirmou que a iniciativa visa 
tirar o foco dos problemas atu-
ais enfrentado pelo executivo. 
“Isso não passa de uma ação 
estimulada pelo governo pra tirar 
a atenção dos vergonhosos e 

entrado em contato dizendo que 
iriam votar a favor, e foi muito 
triste ver a forma como eles se 
manifestaram, as justificativas 
foram extremamente precon-
ceituosas e isso pesou de uma 
forma muito negativa para 
esses vereadores”, descreveu.

Para Lila Santiago que inte-
gra a comunidade LGBTQIA+ de 
Rio Preto a decisão dos verea-
dores não foi surpresa, e desta-
ca que os parlamentares estão 
na contramão dos movimentos 
em todo o mundo. “Apesar de 
não ser surpresa considerando 
a estrutura e a conjuntura da 
composição da Câmara hoje, 
mas é com muita indignação 
o resultado e a rejeição desse 
projeto, num momento onde 
hoje por exemplo é o Dia Inter-
nacional da Visibilidade Trans, 
no dia 25 de março nós tivemos 
o Dia do Orgulho LGBT e essa 
decisão só escancara essa es-
trutura social conservadora que 
insiste em nos negar o devido 
espaço, insiste em impedir o 

trágicos números da Pandemia 
em Rio Preto. O autor da ação 
não passa de um inocente útil 
do governo de plantão ”, afirmou.

O presidente municipal do 
Republicanos, Diego Polachini 
criticou o autor da ação. “A ação 
proposta é a coisa mais absurda 
e sem sentido. O Republicanos 
apoiou Pedro Roberto porque 
confia na sua pessoa”, afirmou.

Warlen Miller tornou-se co-
nhecido por coordenar Movimen-
to Brasil Livre (MBL) em Rio Preto 
durante as manifestações contra 
a ex-presidente Dilma Rousseff 
(PT) em 2015. Após a eleição do 
deputado federal, Kim Kataguire 
(DEM) em 2018, Warlen foi indi-
cado para cargo comissionado na 
Câmara Federal como Secretário 
Parlamentar, onde de acordo 
com o site da casa legislativa 
atuou entre janeiro e agosto de 
2020, quando foi exonerado para 
disputar a eleição em Rio Preto.

Miller reassumiu o cargo 
comissionado em dezembro, 
após o período eleitoral, mas de 
acordo com o site da Câmara 
foi exonerado pelo deputado em 
janeiro deste ano.

O DHoje aguarda a mani-
festação dos vereadores Renato 
Pupo (PSDB) e Robson Ricci 
(Republicanos).

avanço da diversidade e isso é 
muito triste”, relatou.

Lila destaca a quantidade de 
mortes envolvendo a comunida-
de LGBT. “Nós vivemos em um 
país que mais mata LGBTQIA+ 
no mundo e ai a gente em uma 
Câmara de 17 vereadores, 12 
que são a base do governo 
Edinho Araújo, que inclusive 
é o autor do projeto que foi 
desenvolvido em parceria com 
entidades importantes como a 
OAB e com a militância, então 
a base do governo ser contra, 
12 votos contra é uma derrota 
violenta, muito motivada pela 
LGBTFobia, pelo conservado-
rismo dos vereadores e é muito 
triste estarmos vivenciando 
isso, mas essa decisão não vai 
nos calar, não vai nos impedir 
de resistir mais uma vez contra 
essa política de morte estabele-
cida na nossa cidade, no nosso 
estado e no nosso país, serviu 
mais uma vez de estimulo, para 
que a luta continue e siga mais 
forte”, concluiu.

Situação vence eleições 
A chapa encabeçada pelos médicos Francisco Cury e He-

lencar Ignácio foi a vencedora das eleições promovidas, nesta 
semana, para eleger a nova diretoria da Faculdade de Medicina 
de Rio Preto (Famerp).  Encabeçando a chapa da situação, a 
dupla recebeu 197 votos, portanto, Cury será o diretor da insti-
tuição e Ignácio, vice. Os médicos Mário Abbud Filho e Fernando 
Nestor Fácio, que encabeçaram a chapa de oposição, receberam 
112 votos. Antônio Carlos Brandão, que não fez campanha, 
liderou chapa de terceira via e recebeu três votos. Diante do 
resultado, a Famerp continua sendo administrada pelo grupo 
que comanda a instituição há vários anos. Foto: Francisco Cury 
e Helencar Ignácio. 

Preocupado 
O ministro Marcelo Quei-

roga (Saúde) também está 
preocupado com a celebração 
da Páscoa, que a comunidade 
cristã comemora no próximo 
domingo. Na reunião com os 
presidentes da Câmara e do 
Senado, ontem, o ministro 
reiterou que é para as famílias 
não se aglomerarem e seguir o 
protocolo de segurança com o 
objetivo de evitar novas infec-
ções. Como a pandemia con-
tinua avassaladora, Queiroga 
pediu “consciência” ao povo. 

Estou tranquilo, diz presidente
Ao falar sobre a ação popular que pede para anular a eleição 

da Mesa Diretora da Câmara, o presidente Pedro Roberto Gomes 
(Patriota, foto) diz que está tranquilo: “A eleição foi limpa, como 
sempre fiz na minha vida pública”. O candidato a vereador der-
rotado Warlen Miller Rocha (DEM) entrou com ação na Justiça, 
nesta semana, argumentando que houve troca de votos por 
cargos. Segundo ele, sete que ocupam cargos na Casa foram 
indicados por vereadores que votaram no patriota. Pedro Roberto 
derrotou Paulo Pauléra (PP) por nove votos a oito. Na eleição 
de Jorge Menezes (PSD) para presidente, em 2009, denúncia 
com o mesmo teor acabou gerando processo que um grupo de 
vereadores responde à Justiça até hoje.  

Oito leitos 
Celso Peixão (MDB) re-

correu ao Ministério Público 
pedindo intervenção junto ao 
Conselho Regional de Saúde 
para liberar leitos de enferma-
ria e de UTIs com o objetivo de 
tratar pacientes com covid-19, 
no Hospital João Paulo II. O 
promotor Sérgio Clementi-
no instaurou inquérito civil 
para apurar o porquê que o 
DRS estava demorando para 
responder ao vereador. “Foi 
ótimo, porque foram liberados 
oito leitos”, diz o parlamentar. 

Sintonia 
Marcelo Queiroga está em 

sintonia com o que defende o 
secretário da Saúde, Aldenis 
Borim, desde o começo da 
pandemia. Borim sempre 
enfatizou da necessidade do 
isolamento social e que a po-
pulação deveria adotar o pro-
tocolo de segurança para não 
contrair a covid-19. Otimista, 
o secretário aguarda resultado 
positivo do efeito lockdown 
nos próximos dias. “O efeito 
do lockdown não é imediato, 
é tardio”, diz. A conferir! 

Choque de ideias 
Renato Pupo (PSDB) diz 

que reivindicou a vacinação 
dos profissionais que atuam 
na área da segurança públi-
ca, antes de o vereador Paulo 
Pauléra (PP) apresentar re-
querimentos endereçados ao 
governador João Doria (PSDB) 
e para o prefeito Edinho Araújo 
(MDB), com o mesmo objeti-
vo. “A minha é mais ampla e 
mais antiga, coloca todos os 
profissionais da segurança e 
já foi quase atendida na sua 
integralidade”, diz o tucano.

Agita 
O projeto de lei do prefeito 

Edinho Araújo (MDB) que 
previa a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos de Di-
versidade Sexual e de Gênero 
de Rio Preto, agitou a sessão 
promovida pela Câmara, na 
última terça-feira. A proposta 
foi rejeitada por 12 votos a 2, 
sendo favoráveis João Paulo 
Rillo (PSOL) e Renato Puto 
(PSDB). O psolista, indignado 
com o resultado, chamou 
os vereadores que votaram 
contra de “canalhas”. 

Prorroga 
Ao ser aprovado o projeto 

do deputado Rubens Bueno 
(Cidadania-PR) pelo plenário 
da Câmara Federal, ontem, o 
prazo para o contribuinte en-
tregar a declaração de renda, 
do exercício 2020, foi pror-
rogado até 31 de julho deste 
ano. A postergação é devido a 
pandemia que assola o País. 
O prazo atual acaba em 30 
de abril. Quem já declarou vai 
receber a restituição a partir 
de maio. A proposta segue 
para análise do Senado.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

para análise do Senado.

A eleição foi limpa, como sempre 
fiz na minha vida pública, 

estou tranquilo“
”
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Fundação Casa com 122 internos 
enfrenta rebelião e PM evita fugas

Internos da Fundação 
Casa de Mirassol se rebela-
ram na manhã desta quarta-
-feira e provocaram bastante 
tumulto na unidade, a Policia 
Militar foi acionada para evi-
tar a possibilidade de fuga.

Segundo informações da 
Fundação, o tumulto teve 
início às 10h30 sendo con-
tornado por funcionários às 
12h, após policiais militares 
de Mirassol com o apoio do 
Batalhão de Ações Especiais 
(BAEP) de Rio Preto cerca-
rem a unidade.

De acordo com a as-
sessoria de imprensa da 
Fundação Casa, a unidade 
de Mirassol conta com 122 

adolescentes internados. De 
acordo com a PM, não há 
feridos entre funcionários e 
internos.

Em nota, a Fundação 
Casa informou que irá ins-
taurar uma sindicância para 
“apurar o princípio de tu-
multo ocorrido no Centro de 
Atendimento Socioeducativo 
ao Adolescente Alexandre 
Thomé de Souza, localizado 
na cidade de Mirassol, nesta 
quarta-feira, 31.”

O órgão informa ainda, 
que “os adolescentes pas-
sarão por uma Comissão de 
Avaliação Disciplinar (CAD), 
que determinará as possíveis 
sanções. O Judiciário e os 
familiares dos jovens serão 
informados da ocorrência”, 
diz a nota.

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

MIRASSOL

Fundação Casa com 122 internos enfrenta rebelião e PM evita fugas

INSEGURANÇA
Dois são presos após 

furto de cabos em 
casa desocupada

Um motorista de 50 anos e 
um ajudante de 34 anos foram 
presos após uma denúncia 
anônima informando que os 
envolvidos teriam furtado uma 
casa à venda. O caso ocorreu 
na última terça-feira (30) às 
15h, em Rio Preto. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
policiais militares foram acio-
nados após uma denúncia 
sobre um furto em andamento. 
O anônimo informou que eram 
dois homens que estavam fur-
tando algo de uma casa vazia 
e logo fugiram do local. 

Os policiais partiram à pro-
cura dos homens, sendo eles 
encontrados na Avenida Aniel 

Nazareth. O motorista e o 
ajudante foram abordados 
e durante a revista pessoal 
foram encontrados dentro de 
uma mochila, que o ajudante 
carregava, cabos elétricos, 
uma torneira e três registros 
hidráulicos. 

Os suspeitos confessaram 
terem furtado a residência e 
acrescentarem que tinham 
intenção de levar o motor do 
portão elétrico, mas desistiram 
quando não conseguiram tirar. 

Os envolvidos foram leva-
dos para Central de Flagrante 
onde foram presos por furto 
em flagrante. Os itens subtra-
ídos foram devolvidos para o 
representante da casa.  

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)

Da REDAÇÃO

LETICIA BRIGANTIN FURTILI – Fa-
lecida aos 82 anos de idade, natural 
de Tabapuã/SP, era viúva. Deixou seus 
fi lhos João Marcos, Elcio Luciano. Seu 
sepultamento deu-se no dia 31/03/2021 
às 15:00. Saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.  

ANTONIO AUGUSTO CAETANO – 
Falecido aos 63 anos de idade, natural 
de São Paulo/SP, era solteiro. Seu se-
pultamento deu-se no dia 30/03/2021 
às 13:00. Saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério São João Batista.  

LAURA ZIMINIANI FIGUEIRA – Fale-
cida aos 89 anos de idade, Bady Bassitt/
SP, era viúva. Deixou seus fi lhos Maria, 
Fernando, Carlos Roberto, Antonio Fer-
nando. Seu sepultamento deu-se no dia 
31/03/2021 às 16:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.  

MARIA DE FATIMA VENTURINELLI – 
Falecida aos 65 anos de idade, natural de 
Cedral/SP, era viúva. Deixou suas fi lhas 
Patricia, Giovana. Seu sepultamento deu-
-se no dia 31/03/2021 às 09:30. Saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.  

ARMIRA LOPES BORGES – Fale-
cida aos 104 anos de idade, natural de 
Itirapuã/SP, era viúvo. Deixou seus fi lhos 
Maria Aparecida (falecida), Antonio 
de Padua, João Batista, Sonia, Darcy, 
Regina. Seu sepultamento deu-se no dia 
31/03/2021 às 13:00. Saindo seu féretro 
do velório São Vicente para o cemitério 
da Saudade.  

CARLOS AUGUSTO CAL – Falecido 
aos 64 anos de idade, natural de São 
José do Rio Preto/SP, era divorciado. 
Deixou seus filhos Larissa Cristina, 
Rômulo Augusto, Carlos Augusto. Seu 
sepultamento deu-se no dia 31/03/2021 
às 17:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.  

ROGERIO GOMES DA SILVA – Fale-
cido aos 34 anos de idade, natural de São 
José do Rio Preto/SP, era solteiro. Seu 
sepultamento deu-se no dia 31/03/2021 
às 15:30. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.  

  FALECIMENTOS

FLAGRANTE

PRF acha armas e munição durante blitz na BR 153

A Polícia Rodoviária Fede-
ral deteve um homem de 35 
anos que guardava em sua ca-
minhonete uma pistola, uma 
carabina e munições. O caso 
aconteceu nesta terça-feira 
(30) por volta das 14h40, na 
BR 153, em Jaci. 

A  PRF estava realizando 
fiscalizações quando abordou 
o veículo. Ao ser questionado 
sobre a presença de algo ilícito 
no carro o suspeito informou 
que havia uma arma na late-
ral da porta dianteira direita, 
e acrescentou que no banco 
traseiro havia uma carabina e 
caixas de munições embaixo 
do banco do motorista. 

O motorista apresentou os 
registros das armas e as guias 
de trânsito, afirmando que as 
utilizou em um estande de 
tiro na cidade de Rondonó-

polis/MT, onde teria também 
uma residência, e que estaria 
voltando para sua casa em 
Olímpia. 

Posteriormente, ele entrou 
em contradição consigo mes-
mo, dizendo que o estande de 
Rondonópolis estava fechado 
e por isso não realizou a prá-
tica de tiro esportivo. 

O trajeto realizado pelo 
suspeito estava fora do iti-
nerário autorizado pela guia 
de trânsito, bem como não 
comprovou que realizou o 
tiro esportivo em estande 
regulamentado. Diante das 
circunstâncias, a ocorrência 
foi encaminhada para a Dele-
gacia da Polícia Civil de Jaci, 
onde foi lavrado o Boletim de 
Ocorrência por porte ilegal de 
arma de fogo.  

As armas e as munições 
foram apreendidas. O homem 
foi ouvido e liberado. 

Da REDAÇÃO

Blitz da PRF na BR 153 apr4eendeu armas e munição

Divulgação

DROGAS

Baep prende traficante após denúncia anônima

Policiais da Baep prenderam 
após uma denúncia anônima 
um homem de 28 anos que es-
tava escondendo no sofá de sua 
casa três tabletes de maconha. 
O caso ocorreu nesta terça-feira 
(30) às 23h30, em Rio Preto. 

A Baep recebeu uma de-
núncia afirmando que havia 
drogas e arma de fogo em uma 
residência. 

Ao chegarem no local eles 
foram recebidos pelo acusado, 
que informou ser dono da casa, 
mas que não havia drogas ou 
arma em sua residência, ainda 
permitindo a entrada dos poli-
cias para realizar a busca. Ao 

entrar na sala da casa mais duas 
pessoas estavam presentes sen-
do eles um homem de 26 anos, 
amigo do acusado, e uma jovem 
de 19 anos. 

Durante a busca os policiais 
notaram um cheiro semelhante 
a maconha e que havia um re-
mendo embaixo do sofá da sala, 
onde foram encontrados três 
tabletes de maconha e no quar-
to do suspeito havia R$ 2.100. 

O acusado e seu amigo 
disseram que pertencem a uma 
facção criminosa, sendo que 
o suspeito trabalhava no setor 
financeiro da organização. Já 
a mulher disse não saber nada 
sobre o ocorrido. 

As drogas e o dinheiro foram 

apreendidos e os envolvidos 
levados para a delegacia, onde 
o proprietário da casa foi preso 
por porte ilegal de drogas e os 
outros dois serão investigados 
pela participação em flagrante. 

OUTRO CASO – Na tarde 
desta terça-feira um jovem 
de 18 anos foi abordado por 
policiais militares. Foi realizado 
a revista pessoal e nada de 
ilícito foi encontrado, porém ao 
perguntarem o endereço onde 
o rapaz morava ele passou in-
formações inexistentes. 

Então um senhor que esta-
va de passagem informou que 
o jovem passa o dia naquele 
ponto vendendo drogas acres-

centando que o suspeito morava 
na metade do quarteirão onde 
eles estavam. 

Os policiais se direcionaram 
para o local mencionado sendo 
recebidos pela sogra do rapaz 
que permitiu a busca pela casa. 
Logo na entrada foram encontra-
das nove porções de maconha 
dentro de um recipiente, e 
dentro do quarto do acusado 
estavam mais três porções da 
mesma droga e R$23, dentro 
de uma gaveta. 

Após confessar que comer-
cializa a droga o acusado e 
as drogas foram levados para 
a delegacia onde o jovem foi 
preso em flagrante. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

PRESÍDIO
Agente encontra placa 
de celular enviada por 

mãe ao filho preso

Uma mulher de 59 anos e 
seu filho, um detento de 39, 
serão investigados por entrada 
ilegal de aparelho móvel na 
cadeia, após um agente peni-
tenciário ter encontrado uma 
placa de celular dentro de uma 
embalagem de doce enviado 
pela mulher. O caso ocorreu 
nesta segunda-feira (29) às 
16h na Avenida Marginal BR 
153, em Rio Preto 

O agente penitenciário es-
tava realizando a revista de um 
saco de doces que a mãe do 
detento teria enviado ao seu 
filho quando notou que dentro 
da embalagem continha uma 
placa de celular. 

A parte do celular foi apreen-
dida e levada pelo agente até a 
Central de Flagrantes, onde re-
gistrou o boletim de ocorrência 
informando o envolvimento do 
detento e de sua mãe. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

DRIVE-THRU

PM flagra traficante 
na entrega da droga 

Um homem de 37 anos foi 
preso após a Policia Militar pre-
senciar uma cena de comércio 
de drogas. O crime aconteceu 
nesta terça-feira (30) às 9h45 
na Rua Roque Romanó, em Rio 
Preto.  

Segundo as informações do 
boletim de ocorrências, policiais 
militares estavam em diligência 
quando observaram um carro 
se aproximar do acusado, que 
estava na calçada perto de sua 
bicicleta. No momento em que 
o desconhecido do carro notou 
a presença da viatura acelerou 
e fugiu do local, permitindo ape-
nas que o homem da bicicleta 
fosse abordado. 

O acusado então jogou para 

longe um maço de cigarro que 
quando encontrado pela PM no-
tou que continha cinco porções 
de cocaína. 

Antes de enfim abordar o 
homem, os policiais examinaram 
as redondezas do local onde ele 
estava, sendo encontrado a três 
metros de distância, dentro de 
um relógio de energia, 14 por-
ções de maconha, sendo motivo 
para a abordagem. Inicialmente 
o suspeito negou ser dono das 
drogas encontradas. 

As drogas foram apreendi-
das e o homem levado para a 
delegacia e o suspeito preso por 
comercio de drogas. Ele foi leva-
do para a Cadeia Pública local, 
ficando à disposição da Justiça.  

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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SSP

A Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) informou que a 
partir de 5 de abril todos os 
profissionais ativos das polícias 
Civil, Militar e Técnico-Científica, 
Corpo de Bombeiros, Guardas 
Civis e polícias Feral e Rodoviária 
Federal que atuam no Estado, 
serão vacinados contra o coro-
navírus.

Estes trabalhadores terão 
esquema próprio de vacinação, 
garantindo assim, maior controle 
dos que estão na ativa e serão 
imunizados. “Desenvolvemos 
um sistema próprio para a vaci-
nação que contará com postos 
em unidades da Polícia Militar 
no Estado, permitindo maior 
controle dos profissionais que 
serão vacinados. Assim, a pasta 
também contribui para reduzir o 
número de pessoas nos postos 
públicos de saúde, evitando 
aglomerações”, afirma a SSP.

A vacinação é exclusiva aos 
profissionais da ativa das insti-
tuições. Para participar, todos 
terão de realizar um cadastro 
prévio pelo site https://vacinaja.
sp.gov.br. A partir da próxima 
semana, os profissionais serão 
informados dos locais para a 
imunização, bem como os dias 
e horários recomendados.

O Comando de Policiamento 
do Interior 5 da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, disse, por 
nota, que “a vacinação contra o 
COVID-19, para os profissionais 
da segurança pública, ocorrerá 
entre os dias 05 e 12 de abril. 
A Vacinação realizar-se-á em 
quatro cidades: São José do 
Rio Preto, Catanduva, Mirassol 
e Fernandópolis”.

Policiais, 
bombeiros e 
guardas civis 

serão vacinados a 
partir de 5 de abril
Andressa ZAFALON
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Divulgação

Com o recrudescimento da pandemia neste primeiro 
semestre de 2021, presenciamos o pior momento da luta 
contra o Coronavírus e vivemos o período mais delicado da 
saúde pública e privada de nosso país. 

Apesar do plano de vacinação nacional em andamento, 
o colapso sanitário pode ser observado em muitas regiões 
do Brasil, resultado imediato do aumento do número de 
casos confirmados, do esgotamento dos leitos em unidades 
de terapia intensiva, da escassez de insumos e materiais 
para suporte ventilatório e dos recordes diários em número 
de óbitos.

Dentre todos os prejuízos orgânicos decorrentes da 
infecção pelo Coronavírus, a trombose representa a compli-
cação mais grave e mais temida da pandemia que estamos 
enfrentando. Já foi comprovada em estudos internacionais 
uma forte associação entre a infecção pelo Coronavírus e 
a presença de fenômenos tromboembólicos, tais como, 
trombose venosa profunda e embolia pulmonar.

A entrada do vírus em nosso organismo, especificamente 
na árvore respiratória, eclode uma verdadeira “tempestade 
inflamatória” em nosso corpo, que quando associada a 
presença de fatores de risco, como sobrepeso e obesidade, 
alterações pressóricas, alterações glicêmicas, cardiopatias e 
estados de imunossupressão, potencializam o efeito inflama-
tório viral, resultando na formação de micro e macro trombos 
que obstruem a circulação de importantes órgãos, tais como 
coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos periféricos.

Infarto do miocárdio, derrame cerebral, insuficiência 
renal, trombose arterial, má circulação, trombose venosa 
profunda e embolia pulmonar são complicações possíveis 
em todas as pessoas contaminadas pelo Coronavírus. Es-
tima-se que o risco de eventos tromboembólicos seja 3 a 
4 vezes maior nos pacientes internados devido à Covid-19.

Como prevenir a trombose decorrente da pande-
mia? Em primeiro lugar, evitando a contaminação viral. As 
medidas sanitárias devem ser rigorosamente respeitadas, 
com ênfase no uso de máscaras e dispositivos de proteção 
facial, higienização periódica das mãos com álcool gel, dis-
tanciamento social e restrição domiciliar. Além disso, esteja 
atento aos sinais de alarme, que podem sugerir a presença 
de trombose e/ou embolia pulmonar, tais como, dor e peso 
nas pernas, inchaço, endurecimento das panturrilhas, al-
teração na coloração dos pés, falta de ar aos pequenos e 
médios esforços e dor no peito.

O acompanhamento médico é obrigatório, com o intuito 
de oferecer aos pacientes profilaxia anticoagulante com 
heparina ou anticoagulantes domiciliares. Recomenda-se 
profilaxia estendida com anticoagulantes por período médio 
de 3 meses, a fim de evitar complicações tromboembólicas 
decorrentes da infecção viral.

Após a alta hospitalar, é necessário manter o acom-
panhamento médico? Pouco sabemos a respeito da Co-
vid-19, exceto que muitos sintomas persistem mesmo após 
a internação hospitalar. Os relatos de alterações circulatórias 
tardias nos obrigam a manter a vigilância dos pacientes 
infectados, mantendo a anticoagulação por período mínimo 
de 40 dias após o período intrahospitalar.

Se você teve Covid e/ou precisou ser internado, mante-
nha o acompanhamento com seu cirurgião vascular após a 
recuperação clínica e hospitalar. De acordo com publicação 
recente da Sociedade Brasileira de Angiologia/Cirurgia Vas-
cular, o risco de desenvolver um quadro clínico de trombose 
é expressivo em até 4 semanas após a alta hospitalar.

Procure cuidar da sua saúde e vacine-se assim que possí-
vel. Para mais informações a respeito de importantes temas 
da medicina vascular, com ênfase na relação entre Covid-19 
e trombose, acesse o site www.drsthefanovascular.com.br.

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

Trombose, a complicação 
mais grave da pandemia
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JOÃO PAULO II

PANDEMIA

O Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações divul-
gou em seu portal a pesquisa 
da Rede Corona-ÔmicaBR-
-MCTI, através do Instituto 
de Biotecnologia (IBTEC), 
Famerp, USP Pirassununga 
e as unidades da Unesp de 
Rio Preto e Botucatu sobre as 
variantes da Covid-19 na re-
gião. Além de Rio Preto, que 
teve 20 casos com variantes 
identificados, outros sete mu-
nicípios da região registraram 
a variante P2: Bady Bassitt, 
Guapiaçu, Ibirá, Jaci, José 
Bonifácio, Mirassol e Olímpia.

Variante do coronavírus já circula em 
7 cidades da região além de Rio Preto

A variante P2 é conside-
rada mais contagiosa do que 
o vírus padrão. “A gente não 
teve a confirmação oficial 
ainda, mas é preocupante. 
Nós aderimos ao lockdown 
que foi feito em Rio Preto e 
estamos com a expectativa 
de que os casos de Covid-19 
possam reduzir nas próximas 
semanas, consequentemente 
a circulação de variantes”, 
afirmou o diretor de saúde de 
Guapiaçu, Bruno Ribeiro.

Ele também demonstrou 
preocupação com o feriado 
da Sexta-feira Santa neste 
dia 2. “Pretendemos intensi-
ficar a fiscalização neste fim 
de semana em parceria com 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

a Polícia Militar. Os feriados 
seriam teoricamente para 
reduzir a circulação de pes-
soas, mas muito aproveitam 
para vir em chácaras na zona 
rural do município. Pedimos a 
colaboração da população”, 
comentou.

A Prefeitura de Olímpia in-
formou que não foi comunica-
da oficialmente e até que isso 
ocorra não irá se manifestar. A 
Prefeitura de Mirassol também 
informou que não foi oficial-
mente comunicada, mas clas-
sifica a chegada dessa nova 
variante como preocupante.

Recentemente o Departa-
mento de Saúde de Mirassol 
fez um levantamento sobre 

os bairros com maior número 
de pessoas infectadas com 
Covid-19. A região do Centro 
lidera com 18 pessoas em re-
cuperação, seguida por Cohab 
II (16) e São Bernardo (12).

“A ideia de fazermos um 
demonstrativo de número 
de infecção por bairros é de 
conscientizar a população 
dos locais de maior índice 
de contágio. Para a próxima 
semana vamos realizar ativi-
dades específicas para estes 
bairros como colocar carro de 
som e espalharmos faixas de 
conscientização pelos bairros 
mais afetados pela doença”, 
afirmou o diretor de Saúde, 
Frank Hulder de Oliveira.

Hospital abre mais 16 leitos de Covid e 
já recebe 5 pacientes no primeiro dia

O Hospital João Paulo II em 
Rio Preto abriu oitos leitos de UTI 
e seis de enfermaria para aten-
der pacientes com Covid-19. Até 
às 17h desta quarta-feira (31), 
cinco pacientes já tinham sido 
encaminhados para a instituição 
através do sistema CROSS. O 
hospital é administrado pela 
Associação e Lar São Francisco 
de Assis.

Na live realizada no início do 
mês de março, o secretário de 
saúde Aldenis Borim afirmou que 
o município havia chegado no 
limite de abertura de leitos e que 
via o Hospital João Paulo II como 
uma possibilidade para atender 
os pacientes. No entanto, apesar 
de ser administrado pela Asso-
ciação e Lar São Francisco de 
Assis, o hospital é custeado pelo 
Governo de São Paulo.

“Não temos mais condições 
de expandir dentro do município. 

A nossa única esperança é que 
o Governo de São Paulo, junto 
com a DRS local, disponibilize 
o hospital João Paulo II para 
Covid-19 para ampliar leitos. 
No município, na Santa Casa e 
no Hospital de Base também”, 
comentou.

Os novos leitos servirão para 
atender não só pacientes de Rio 
Preto, como o de outros municí-
pios da região que fazem parte 
da abrangência do Departamen-
to Regional de Saúde-XV (DRS). 
Segundo a assessoria do Lar 
São Francisco, o atendimento de 
outras especialidades continuará 
realizado normalmente.

Inaugurado em 2009, o 
Hospital João Paulo II foi cons-
truído com o objetivo de e suprir 
o déficit na oferta de serviços 
de média e alta complexidade 
ambulatorial para pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  
A taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 93,7%.

Vinicius LIMA

Frei Saulo, diretor administrativo do Hospital

Divulgação

FAIXA ETÁRIA

Idoso de 68 anos começa receber vacina a partir de hoje

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Preto antecipou 
para esta quinta-feira (1º) 
início da vacinação contra a 
COVID-19 para idosos com 
idade a partir de 68 anos.

Segundo a assessoria da 
secretaria para atender a nova 
demanda drive-thru do Recinto 
de Exposição e da Swift voltam 
a fazer a imunização nesta 
quinta das 8 às 17 horas. Ou-
tras opções são as unidades de 
saúde e os mini-drives (Caic, 
Cidade Jardim, Engenheiro 
Schmitt e Lealdade), que fun-
cionam das 8h às 14h.

Cadastro antecipado – para 
facilitar e reduzir o tempo de 
espera na hora da pessoa 
receber a vacina as pessoas 
podem fazer um pré-cadastro 
no site www.vacinaja.sp.gov.
br – o documento necessário 
para o preenchimento é o CPF 
– na hora da vacina as pessoas 
devem ter este documento e 
outro com foto.

Em todo o Estado os dados 
do Plano Estadual de Imuniza-
ção (PEI) indicam um total de 
novas 340 mil pessoas aptas 
a receberem a primeira dose 
nesta faixa etária. Na maio-
ria do Estado estas pessoas 
começam a ser vacinadas na 
sexta-feira (2).

Novas doses - A Secre-
taria de Saúde informou que 
o Estado entrega nesta quar-
ta-feira, 31 de março, novas 
doses da vacina Coronavac 
ao município. Em Rio Pre-
to, serão distribuídos 5.120 
imunizantes para a vacinação 
de segunda dose dos idosos 
de 75 anos ou mais e 3.650 
doses para a vacinação de 
primeira dose dos idosos de 
68 anos ou mais.

O início da vacinação para 
a segunda dose dos idosos de 
75 anos ou mais está previsto 
para a próxima segunda-feira, 
5 de abril, nos mesmos postos 
de vacinação para a imuniza-
ção de primeira dose.

Sérgio SAMPAIO 

Recinto e Swift voltam vacinar hoje

Divulgação

FAMERP Francisco Cury e 
Helencar Ignácio 
vencem eleições 

A chapa composta pelo 
professores Francisco de Assis 
Cury e Helencar Ignácio venceu 
as eleições internas para a nova 
diretoria Faculdade de Medici-
na de Rio Preto (Famerp). As 
eleições foram realizadas de 
maneira online nesta terça e 
quarta-feira, 30 e 31 de março, 
com recorde de votação: 98,5% 
dos eleitores votaram.

Francisco e Helencar obtive-
ram 197 votos, 62,94% do to-
tal. Em segundo lugar, com 112 
votos e 35,78% do total ficou a 
chapa liderada por Mário Abbud 
Filho, tendo como candidato a 

vice Fernando Nestor Facio. Em 
terceiro lugar ficou a chapa que 
tinha como candidato Antônio 
Carlos Brandão.

O resultado das eleições 
internas será agora encami-
nhado para o Governador do 
Estado de São Paulo, João 
Doria. Fica a cargo do governa-
dor a nomeação da nova dire-
toria. O novo diretor assumirá 
pelo quadriênio 2021/2025 
além da Famerp, a presidência 
também da Funfarme, que é 
a fundação mantenedora do 
Hospital de Base, Hospital 
da Criança e Maternidade e 
demais serviços do complexo 
Funfarme.

Da REDAÇÃO

Franscico Cury e helencar Ignácio venceram eleição

Divulgação
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Roberto
 Toledo

MESMO DEPOIS DO LEITE DERRAMADO É IMPORTANTE PENSAR 
QUE A VIDA CONTINUA E A VACA NÃO MORREU!

Sorria, beba muita água e seja feliz!LIBERDADE de pensamen-
to. A fome ainda é a doença 
que, se curada, elege o cura-
dor . Quem tem um bom prato, 
transforma a sobremesa num 
favo de mel para determinar os 
destinos do Prato Feito.  

O RIOPRETO Shopping 
segue a partir desta quin-
ta-feira, novos horários de 
funcionamento seguindo à 
risca as exigências da Fase 
Emergencial do Plano São 
Paulo. As lojas de chocolates 
levarão as opções de Páscoa 
até a casa dos clientes.  

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Nova Diretoria da Famerp
A chapa composta pelo Prof. Dr. Francisco de Assis Cury e Prof. 
Dr. Helencar Ignácio venceu as eleições internas para a nova 
diretoria da Faculdade de Medicina de Rio Preto - Famerp. As 
eleições foram realizadas de maneira online, com recorde de 
votação 98,5% dos eleitores votaram.   Francisco e Helencar 
obtiveram 197 votos. Em segundo lugar, com 112 votos, chapa 
liderada por Mário Abbud Filho, tendo como candidato a vice 
Fernando Nestor Fácio. Em terceiro lugar ficou a chapa que 
tinha como candidato Antônio Carlos Brandão. O novo diretor 
assumirá pelo quadriênio 2021/2025.  

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Vocês não vão acreditar! Um sujeito comprou uma geladeira 

nova e para se livrar da velha, colocou-a em frente a casa com 
o aviso: “De graça. Se quiser, pode levar”. A geladeira ficou três 
dias sem receber um olhar dos passantes. Ele chegou à conclu-
são: ninguém acredita na oferta. Parecia bom demais pra ser 
verdade. Mudou o aviso: “geladeira à venda por R$ 50,00”. No dia 
seguinte, a geladeira foi roubada! Faz-me rir. Do jeito que alguns 
prefeitos estão antecipando os feriados futuros, acompanhando 
Bruno Covas, chefe do executivo em São Paulo, cabe a pergunta 
absurda: será que nós vamos ter que comemorar o Natal e ou a 
Virada do Ano, no dia de Finados (2 de novembro)? Pelo jeito nós 
vamos morrer e não vamos ver tudo! Ultimas notícias. Morreu 
com Covid 19 o jornalista esportivo Paulo Stein. Boa recupera-
ção. Hermes Piffer, de Tanabi, um dos assessores mais antigos do 
vice-governador Rodrigo Garcia e muito querido em nossa vasta 
região está se recuperando do Covid-19 no Hospital de Base e 
passa bem.Versículo do Apostolo. Dia de festa para a Itamarati 
Contabilidade & Auditoria, hoje uma referência no setor, fundada 
por Marcos Apostolo e Ed Walter Falco, em 1981. Empregando 
85 colaboradores, a empresa evoluiu com o passar dos anos, 
adaptou-se às inúmeras mudanças na economia e manteve a 
liderança que conquistou na região, apostando no aumento da 
tecnologia nas operações contábeis e no futuro do setor. Por 
conta da pandemia e para não frustrar seus clientes, a Itamarati 
estréia na segunda feira, dia 3, um novo horário de expediente: das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h30. O tempo voa. Kelvin Kaiser 
está completando esta semana, com uma diretoria escolhida a 
dedo, seu primeiro ano de gestão na ACIRP. Com uma dinâmica 
e um grupo de líderes que seguem os valores da instituição, o 
lema é: A Voz de quem produz. Como diretor de relações Publi-
cas da entidade, preciso dizer que a natureza humana se revela 
nas relações entre pessoas. Juntos, somos melhores, mais fortes 
e mais realizadores. Nascemos e vivemos em grupos, somos 
animais sociais. Esse preâmbulo é importante para destacar a 
importância do associativismo em geral, e, em particular as ações 
da ACIRP, onde todos nós diretores, realizamos parte da nossa 
missão humana, lutando por melhores condições para os empre-
endedores do comércio e da industria. Não nos falta motivação 
nem apoio. Somos movidos pela nossa natureza humana, mas 
também pelo espírito transcendente de realizar o bem comum, 
pois é isso que nos energiza. Abraços ao Kelvin com Kaiser. Tris-
te notícia: o Brasil fica de fora de pacto internacional contra a 
epidemia, mas continua discutindo em Brasília quem é quem, ou 
quem vai dançar o Hino da Independência. Eu vou morrer e não 
vou ver (e nem ouvir) tudo! Ponto e basta!

Festival Fissura
O mediador do debate, juny 
kp!, fundador da casa de criar 
e curador do festival, recebe o 
ator e iluminador Luis Fernando 
Lopes, o técnico de som 
Marcelo Di Giuli e o ator e diretor 
Alexandre Manchini para debater 
sobre suas especificidades, 
curiosidades e o permanente 
diálogo necessário para que 
toda a magia aconteça.

Rinite Alérgica
A médica otorrinolaringologista 
rio-pretense, Dra. Marina Verdi, 
participou e concluiu o curso 
prático de Rinite Alérgica e 
Imunoterapia pela empresa IBAI 
(Instituto Brasileiro de Alergia e 
Imunologia). O curso aconteceu 
no hotel Renaissanse em São 
Paulo no mês de fevereiro e 
abrangeu técnicas avançadas ao 
atendimento clínico de pacientes 
com Rinite Alérgica, lembrando 
que estes sintomas atacam 
mais de 30% da população. 
O tratamento Imunoterápico, 
é o único capaz de mudar a 
evolução da doença e trazer a 
cura ao paciente. Os principais 
sintomas das doenças alérgicas 
são: coceiras, tosses, espirros, 
vermelhidão etc.  Para um 
diagnóstico correto, Dra. Marina 
Verdi realiza o Prick Test no 
paciente, exame que detecta 
o que está causando a alergia 
e demora de 30 a 40 minutos 
pra saber o resultado. O Teste 
cutâneo de Leitura Imediata 
(Prick Test) é um método que 
consiste na detecção de quais 
alérgenos (substâncias que 
podem induzir uma reação 
alérgica) que o indivíduo é 
sensível. 

henriforne@gmail.com

Picada no braço
Para evitar aglomerações 
e proteger a inda mais a 
população, a Unimed Rio Preto 
irá realizar a vacinação anual 
contra a gripe em sistema 
drive-thru, no estacionamento 
do Plaza Avenida Shopping, nos 
períodos da manhã e tarde. A 
campanha será realizada de 
5 a 17 de abril e terá custos 
diferenciados para não sócios 
e sócios. 

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Fissura Criativa
A arte está muito além daquilo 
que os olhos veem. Sem uma 
equipe técnica de qualidade, 
preparada para transformar 
a imaginação em realidade, 
os projetos nunca sairiam do 
campo da ideia. E são esses 
profissionais que vivem por 
trás dos palcos que vão para 
os holofotes neste sábado, 3 
de abril, em mais uma edição 
do Festival Fissura Criativa. O 
encontro virtual, com o tema 
“A Arte Invisível: Tecnicamente 
Falando”, será a partir das 
11h, com transmissão ao vivo 
pelo Youtube da casa de criar 
- escritório de arte, que realiza 
o festival em parceria com o 
poeCity - duas plataformas 
criativas sediadas em Rio Preto.

Sirlene Zanovelo, ao lado do maridão o 
pecuarista Renato Zanovelo, que assumiu 

seus 50tão muito bem vividos com os 
familiares. Aquele abraço!

A médica otorrinolaringologista, Dra. Marina Verdi 
retornou de São Paulo com novidades do curso 

prático de Rinite Alérgica e Imunoterapia

Aniversariante da última 
segunda-feira, dia 29, o médico 

Oftalmologista Kassey H. 
Vasconcelos, ex-presidente da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de Rio Preto, Diretor de Empresas 

de Saúde da Acirp e Diretor do 
Olhos Hospital Dia. Da coluna, meus 

parabéns!  

Eloisa MATTOS



Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira

1° de abril de 2021

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1709

(De 01 de abril de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora MARIA TAKAE UENO FERNANDES, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0036/04/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/04/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1710

(De 01 de abril de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor JOSÉ RUBIS DA SILVA, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0037/04/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/04/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1711

(De 01 de abril de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor FÁBIO BOLZAN GONÇALVES, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Dentista, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.

Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0038/04/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/04/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1712

(De 01 de abril de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora ROSANA MARIA CUOGHI SIQUEIRA, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Dentista, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0039/04/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/04/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1713
(De 01 de abril de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA 
ESPECIAL, com proventos calculados de acordo com a Lei 
Federal nº 10.887/2004, ao senhor JESUS ANTÔNIO DE 
SOUZA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico 
Ginecologista, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §4º, 
inciso III e §3º da Constituição Federal e de acordo com a 
Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal e 
artigos 57 e 58 da Lei 8213/1991.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 05.1/0040/04/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/04/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

São José do Rio Preto/SP  
ESCALA DE PLANTÃO -  CONSELHOS TUTELARES 

ABRIL - 2021 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de São José do Rio Preto/SP, em 
cumprimento às suas atribuições, torna pública a escala de 
plantão dos conselheiros tutelares do município no mês de 
abril de 2021.  

*Plantão: 17h às 8h, sábados, domingos e feriados 
Conselho 
Tutelar: NORTE SUL 

Telefones: (17) 99608-0407 (17) 99608-0514 
ABRIL - 2021 *Recebem ligações a cobrar 
Dia Semana CONSELHEIRO DE PLANTÃO 

01 Quinta-
feira Bruna Lívia 

02 Sexta-
feira Josimar Kellen 

03 Sábado Josimar Kellen 
04 Domingo Josimar Kellen 

05 Segunda-
feira Priscilla Kellen 

06 Terça-
feira Dayani Lorrayne 

07 Quarta-
Feira Bruna Lívia 

08 Quinta-
feira Josimar Wilson 

09 Sexta-
feira Karina Elisângela 

10 Sábado Karina Elisângela 
11 Domingo Karina Elisângela 

12 Segunda-
feira Dayani Lorrayne 

13 Terça-
feira Bruna Lívia 

14 Quarta-
Feira Josimar Kellen 

15 Quinta-
feira Karina Elisângela 

 

16 Sexta-
feira Priscilla Wilson 

17 Sábado Priscilla Wilson 
18 Domingo Priscilla Wilson 

19 Segunda-
feira Bruna Lívia 

20 Terça-
feira Josimar Wilson 

21 Quarta-
Feira Karina Elisângela 

22 Quinta-
feira Priscilla Kellen 

23 Sexta-
feira Dayani Lorrayne 

24 Sábado Dayani Lorrayne 
25 Domingo Dayani Lorrayne 

26 Segunda-
feira Josimar Lívia 

27 Terça-
feira Karina Elisângela 

28 Quarta-
Feira Priscilla Kellen 

29 Quinta-
feira Dayani Lorrayne 

30 Sexta-
feira Bruna Wilson 

 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA
EMPENHO 4788/21
Fica INDEFERIDA a solicitação de prorrogação do prazo, 
conforme manifestação da Gerência de Suprimentos. No-
tifi co derradeiramente o representante legal da contratada, 
para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
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 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
1° de abril de 2021

constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES 
EIRELI EPP
EMPENHOS 4716/21, 4717/21 E 4719/21
Diante da orientação do Departamento de Almoxarifado 
Geral, notifi co derradeiramente o representante legal da con-
tratada, para substituir os itens entregues errados, corrigir 
as notas fi scais e entregar no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido 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
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: AMPLINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
ME
DPL 0066/20
Considerando a Lei 8.666/93, art. 55, XIII, bem como pre-
visão contratual em sua cláusula 7ª, 7.2. Fica o represen-
tante legal da empresa supramencionada NOTIFICADO 
para apresentar a CERTIDÃO DE DÉBITOS DA UNIÃO 
nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMS – DADM
EXTRATO 
10º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 255/18 – Contrato PRE/0119/18
Contratada: Staff’s Recursos Humanos Ltda
Tendo em vista a solicitação da contratada, fi ca alterada a 
Cláusula 7°, item 7.8 do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO 
7º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 02/18 – Contrato PRE/0126/18
Contratada: Staff’s Recursos Humanos Ltda
Tendo em vista a solicitação da contratada, fi ca alterado a 
redação do item 10.8 do Termo de Referência e a Cláusula 
7°, item 7.8 do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por limite – Contrato: DPL/0013/20
Contratada: Lesse Logística e Transporte Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 17/2021; Contrato: DIL/0013/21
CONTRATADA: Riopatri Administração e Participação S/S 
Ltda
OBJETO: Locação do imóvel localizado na Av. Alberto 
Andaló, 2961 – Centro – Nesta cidade de São José do Rio 
Preto/SP, sob matrícula nº 44.870, destinado as instalações 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios 
de Turismo (Gabinete e Sala do Empreendedor). Valor Total 
R$59.940,00. – SMDENT – Jorge L. Souza - Prazo de vigên-
cia: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 24/2021; Contrato: DIL/0012/21
CONTRATADA: VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA
OBJETO: Aquisição de 10 ventiladores pulmonar e de 10 
carros móvel para ventilador pulmonar para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” para 
atendimento aos pacientes que se encontram internados e 
em atendimento devido COVID-19” no município. Valor Total 
R$770.000,00 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade Nº 02/21; Contrato: INL/0002/21
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Objeto:Prestação de serviços técnicos especializados em 
informática e correlatos visando a prestação de serviço 
videomonitoramento IP, sendo composto pelos serviços de 
captura, retenção, armazenamento e disponibilização de 
imagens para monitoramento pela guarda civil municipal e 
pela central de operações da Polícia Militar (COPOM) em 
conformidade como o Projeto de Transferência do Serviço 
de Circuito Fechado de TV-IP. Valor Total R$3.049.264,80 – 
SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de vigência: 60 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020
ATA Nº 0273/21
CONTRATADA: A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura – Valores 
Unitários - Item 21 - R$51,00; - Item 23 - R$51,00; - Item 26 - 
R$114,85 - SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021
ATA Nº 0274/21
CONTRATADA: RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de baterias para veiculos – Valores 
Unitários - Item 01 - R$250,00; - Item 03 - R$453,00; - Item 
04 - R$650,00 - Item 05 - R$254,00- SMA – Adilson Vedroni– 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021
ATA Nº 0275/21
CONTRATADA: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas e suple-
mentos para o combate do COVID 19 – Valores Unitários 
- Item 02 - R$27,00; - Item 03 - R$6,10; - Item 04 - R$6,10 - 
SMS– Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021
ATA Nº 0276/21
CONTRATADA: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas e suple-
mentos para o combate do COVID 19 – Valor Unitário - Item 
01 - R$28,57 - SMS– Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 469/2020 – Processo 
13767/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SISTEMA 
DE RELACIONAMENTO MULTICANAL COM SUPORTE AO 
"WHATSAPP BUSINESS API", "FACEBOOK MESSENGER", 
“TELEGRAM”, “SMS” E “E-MAIL”, PARA OPERADORES 
SIMULTÂNEOS. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 
Sessão pública realizada on line com início dia 10/12/2020, 
sendo adjudicado o item a empresa declarada vencedora: 
HUGGY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA item 1. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes-  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. José martinho Wolf Ravazzi 
Neto - Secretário Municipal da Fazenda.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 61/2021 – Processo 
1637/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de fertilizantes 
orgânicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abaste-
cimento. Sessão pública realizada on line com início dia 
16/03/2021, sendo adjudicados os itens as empresas decla-
radas vencedoras: AGRIVALOR COMERCIO E ASSESSO-
RIA AGROPECUARIA LTDA (item 2), e SF AGRO NATURAL 
COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICO-
LAS LTDA (item 1). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Celia Candida Faria-  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 46/2021 – Processo 
11423/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios (pão frânces e lanches) em atendimento ao Corpo 
de Bombeiros da Policía Militar e demais orgãos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública 
realizada on line com início dia 02/03/2021, sendo adjudica-
dos os itens a empresa declarada vencedora: MARANGON 
& MARTINS PADARIA & CONFEITARIA LTDA. - ME (itens 
4 e 5). Os itens 1, 2 e 3 foram declarados fracassados. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras” -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
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° 124/2021, PROCESSO 11090/2021, objetivando 
o registro de preços para contratação de empresa para 
prestação de serviços de poda e remoção de árvores em 
atendimento as unidades escolares e instituições auxiliares. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 15/04/2021, 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° 123/2021, PROCESSO 11089/2021, objetivando o 
registro de preços aquisição de kit lanches para as capacita-
ções da Escola de Gestão Pública. Gabinete do Prefeito. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15/04/2021, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
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° 132/2021, PROCESSO 11169/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição postes de aço, luminá-
rias e lâmpadas para instalação ou substituição em praças, 
jardins e ots. áreas de domínio público - proj. revitalização. 
Secret. Mun. de Serviços Gerais. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 19/04/2021, 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° 130/2021, PROCESSO 11148/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais gráfi cos para 
a Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 15/04/2021, 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° 129/2021, PROCESSO 11147/2021, objetivando o 
registro de preços para confecção de impressos diversos. 
Secretaria Mun. de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 15/04/2021, 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° 110/2021, PROCESSO 1998/2021, objetivando a 
aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria. 
Mun. de Educação Gerais. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 19/04/2021, 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° 127/2021, PROCESSO 11135/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de ferragens para utiliza-
ção na ampliação e manutenção da iluminação pública de 
vias e praças. Secretaria. Mun. de Obras. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/04/2021, 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.
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 
Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, alterado 

pela Lei 8.883 de 08/06/1994, justificamos que o pagamento 
abaixo identificado, foi pago independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta 
Empresa Municipal, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse Público. 

Fornecedor N.F.S-
e 

Data  Valor 

POSTO ITAMARATI ANANDA 
LTDA 

00006
412 

08/03/20
21 

R$      
3.010,18 

O pagamento das referidas notas fiscais, foi 
postergado em virtude de divergências no relatório de 
abastecimento. 

Tendo em vista o justificado, assinamos a presente 
para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser 
efetuado o referido pagamento e a publicação necessária. 

São José do Rio Preto - SP, em 29 de março de 2020. 
Rodrigo Ildebrando Juliano 

Diretor Presidente 
 

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

PORTARIA N.º 35.174 DE 29 DE MARÇO DE 2021

CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) LUCIANE REY-
NALDO, Diretor de Escola, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, afastamento por 2 (dois) anos, sem vencimen-
tos ou remuneração, com prejuízo das demais vantagens 
do cargo, para tratar de interesses particulares, conforme o 
artigo 117 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos 
desta a partir de 02 de abril de 2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.871
DE 31 DE MARÇO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.684 de 19 de 
dezembro de 2020,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.611.088,00 
(três milhões, seiscentos e onze mil, oitenta e oito reais), 
para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 436 R$ 500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.30.02 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 440 R$ 3.111.088,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arreca-
dação na rubrica de receita 337 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. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 35.500,00 
(trinta e cinco mil, quinhentos reais), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 38 R$ 35.500,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.008.14.422.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º 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. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir 
descrita:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 37 R$ 8.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.008.14.422.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
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 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 35 R$ 8.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.008.14.422.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
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.
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Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 31 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 FAZEND
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 
05/2020 – PROCESSO Nº 81/2020
Objeto: ”Ampliação do prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços”.
Após análise dos documentos e também, fundamentada 
nos pareceres: da Diretoria Jurídica, Gerência Adminis-
trativo-Financeira e Gestora do Processo, a Comissão de 
Licitações decidiu INABILITAR licitantes CONSTRUTORA 
CONSTRUCERTO EIRELI e CONSTRUTORA REOBOTE 
PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI por terem 
deixado de atender aos itens 3.3.3 A.2 e 3.3.4 D, do Edital; 
INABILTAR também as licitantes ELLIPSE PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI; J. A. TINELI MARQUES & CIA 
EPP e KAIRÓS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA por terem deixado de atender ao item 3.3.3 A2 do 
Edital, e, decidiu: HABILITAR as licitantes ARION CONS-
TRUÇÕES E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI EPP; 
CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA; CONCRETA 
CONSTRUÇÕES LTDA; CONSTROESTE CONSTRUTORA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA e GOMES & BENEZ ENGENHA-
RIA LTDA por terem atendido ao requerido no Edital. Fica 
aberto o prazo recursal até o dia 09/04/2020 às 17 horas.  A 
Comissão de Licitações esclarece que, em razão das ações 
preventivas relacionadas ao COVID-19 todos os pareceres 
acima citados bem como, a cópia da ata, serão disponibili-
zados no portal do SeMAE na internet. Esclarece também, 
pelos mesmos motivos, que possíveis recursos deverão 
ser encaminhados até a data e horário designados para o 
e-mail: cl@semae.riopreto.sp.gov.br. NÃO HAVERÁ RECEP-
ÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA PESSOAL
S.J. Rio Preto, 02.03.2021 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da CL.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 1674895 – Engeper Engenharia e Perfura-
ções Ltda.
Valor: R$ 515.755,35
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 31.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A ASSOCIA-
ÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA – (AMAI – TEIA)
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 05 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – VI-
THORY (PATRIMÔNIOS: 255994, 255995, 255996, 255997 
e 255998). PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADO A 
POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA 
CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA 
DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2019 
E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, SENDO QUE O CE-
DENTE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, REQUERER A 
DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA:  31 DE MARÇO DE 2021.

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A COMUNI-
DADE SÓ POR HOJE.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, 
CONSTITUÍDO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – 
VITHORY (PATRIMÔNIO: 255999). PARA SEU USO EX-
CLUSIVO, VEDADO A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, 
LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO 
GRATUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2018 
E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, SENDO QUE O CE-
DENTE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, REQUERER A 
DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA:  31 DE MARÇO DE 2021.

SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 15/2021

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
PEDRO PAES DE ALMEIDA 10073718890 inscrito no cadas-
tro de pessoa jurídica  sob nº 33.033.913/0001-75, ciente de 
que FOI LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO 
DE MULTA Nº 22110 EM 18/02/2021, EM VIRTUDE DE IN-
FRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se 
dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal 
da Fazenda para que seja emitida a guia de recolhimento 
do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo pagamento 
poderá ser efetivado nas Agências Bancárias conveniadas 
ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – 
Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  
  
São José do Rio Preto, 31 de Março de 2021.
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

EDITAL Nº 020/2020
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 03.12.2020

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – SP

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, 
ás 09h10, realizou-se de forma virtual, a 6ª. Reunião Ordiná-
ria do Conselho Municipal de Habitação, biênio 2019 – 2021. 
ABERTURA: A Presidente, Fabiana Zanquetta de Azevedo 
iniciou agradecendo a confi rmação de recebimento e leitura 
das convocações, a presença de todos e declarou aberta a 
Sexta Reunião Ordinária com a confi rmação de participação 
on line  de seis (06) membros entre titulares e suplentes, 
quais sejam: Representantes do Poder Público – Fabiana 
Zanquetta de Azevedo (Presidente, Titular – Secretaria de 
Habitação); Amanda Vigna (Suplente – Secretaria de Habita-
ção); Maria Sônia dos Santos Miele (Titular – Secretaria da 
Assistência) e Representantes da Sociedade Civil – Gesilene 
Martins (Suplente – Sociedade Organizadora e Administrado-
ra Condomínio de Chácaras Estância São Miguel Arcanjo); 
Fábio Fernandes Vilela (Titular – Instituição de Ensino Supe-
rior – IBILCE / UNESP) e Jamil Nassif (Suplente – SINDUS-
CON). Justifi caram ausência os membros: Titular da Secreta-
ria de Obras (Adriana Romero Barbosa Benjamin); Suplente 
da EMCOP (Sandra El Hassan); Suplente do SeMAE (Carla 
Cristina Bernardo); Suplente da Secretaria de Planejamento 
(Wanessa Sardinha). Participou como convidado: Renato 
Lombarde – Assessor Jurídico da EMCOP. 1. EXPEDIENTE:  
1.1 - Novo Coronavirus – Covid 19: Conforme deliberado na 
3ª Reunião Ordinária, a Presidente informa que, ainda em 
razão do período de pandemia está mantida como medida 
para o enfrentamento da emergência em saúde pública, de 
importância internacional, a realização das reuniões do Con-
selho Municipal de Habitação, de forma virtual com o objetivo 
de manter as atividades e o cronograma anual, permitir que o 
Grupo troque informações e deliberar sobre encaminhamen-
tos. Para tanto, os materiais para discussão e considerações 
permanecem encaminhados dentro do prazo de convocação 
para a reunião.  Será considerada como lista de presença a 
confi rmação de leitura dos e-mails e a participação on line. 
1.2 – Apreciação e Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordiná-
ria realizada em 31 de julho de 2020: Passou-se para a apro-
vação da Ata da 5ª (Quinta) Reunião Ordinária, cuja Minuta 
foi encaminhada anexa, no ato da convocação. Foi dispensa-
da a leitura, abriu-se oportunidade para manifestações. Não 
houve apontamentos e por unanimidade foi aprovada. 1.3 – 
Documentos recebidos – Superintendência do Patrimônio da 
União em São Paulo – Núcleo de Regularização Fundiária: a 
Presidente informou que não obteve resposta quanto a con-
sulta sobre a possibilidade de a forma de contratação (En-
tidades) ser alterada e que, foi feito um levantamento geral 
das áreas pertencentes à União para consulta sobre transfe-
rência destas para o Município visando a implantação de pro-
grama de habitação de interesse social. 2. TRIBUNA LIVRE 
– 2.1 Alteração da LEI Nº 8397, de 19 de junho de 2001, § 3º 
Art 3º - De “§ 3º O mandato dos membros do Conselho Mu-
nicipal de Habitação será de 02 (dois) anos, permitida uma 
recondução ao cargo”. Para “§ 3º O mandato dos membros 
do Conselho Municipal de Habitação será de 02 (dois) anos, 
permitida uma recondução ao cargo.” Justifi cativa: A proposta 
é permitir a recondução ao cargo, uma vez que os membros 
ao longo do mandato são capacitados e nas últimas renova-
ções alguns foram substituídos, devido a regra, não havendo 
a opção de continuar contribuindo no processo de construção 
da Política Habitacional no Município. Aberto o assunto para 
as manifestações, os membros que participavam on line, 
individualmente, se manifestaram favoráveis a continuidade 
do mandato, havendo o interesse da entidade e do membro 
indicado em permanecer. Foi aprovada a alteração proposta. 
Finalizada a pauta, a Presidente abre para manifestações e 
outras considerações a serem feitas pelo grupo, em não ha-
vendo, encerra a reunião, ás 9h30, agradecendo a presença 
de todos. Nada mais havendo. Eu,_____________________
_____________, Selma Cristina Ketelut Carneiro, Secretária 
Executiva do Conselho Municipal de Habitação-CMH, lavrei 
e assino a presente Ata da 6ª Reunião Ordinária que vai de-
vidamente fi rmada pela Presidente. São José do Rio Preto, 
aos  03 de dezembro de 2020. 
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO

Presidente do Conselho Municipal de Habitação
Secretária Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5907/2021

        Fica notifi cada, Angela Paula dos Santos Almeida, 
proprietária do imóvel sito à Rua João Carlos Gonçalves, nº 
151, casa 54, Village Rio Volga, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo nº 005907, datada em 
18/08/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Sérgio 
Coelho Lourencin, tratando de construção por falta de alvará 
de construção em desacordo com a Lei de Zoneamento e 
Código de Obras e Edifi cações em vigor e/ou projeto aprova-
do, 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 
88346827 7 BR acusando "devolução posterior”.
        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 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 31 de março de 2021.
Sérgio Coelho Louencin
Agente Fiscal de Posturas - Obras

EXTRATO: 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2017/
SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MUNICÍPIOS DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, (ESTE ATRAVÉS DO SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE), ADOLFO, BADY BASSITT, 
BÁLSAMO, CEDRAL, GUAPIAÇU, IBIRÁ, ICÉM, IPIGUÁ, 
JACI, JOSÉ BONIFÁCIO, MENDONÇA, MIRASSOL, MI-
RASSOLÂNDIA, MONTE APRAZÍVEL, NEVES PAULISTA, 
NIPOÃ, NOVA ALIANÇA, NOVA GRANADA, ONDA VERDE, 
ORIDIÚVA, PALESTINA, PAULO DE FARIA, PLANALTO, 
POLONI, POTIRENDABA, TANABI, UBARANA, UCHOA, 
UNIÃO PAULISTA E ZACARIAS (ESSES REPRESENTA-
DOS PELOS RESPECTIVOS PREFEITOS MUNICIPAIS).
OBJETO: A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, VISANDO A 
CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS PARA A OPERACIONALI-
ZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA – SAMU-REGIONAL, EM ESPECIAL, DOS 
SERVIÇOS DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO – 
USA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA – NEU E 
CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA - CRU, DEN-
TRO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE 
TRABALHO QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE CONVÊ-
NIO.
VALOR: O VALOR ESTIMADO É DE R$ 2.988.810,00 
(DOIS MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL 
E OITOCENTOS E DEZ REAIS), CUJA DESPESA SERÁ 
CALCULADA PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE 
HABITANTES DE CADA MUNICÍPIO DE ACORDO COM 
A ESTIMATIVA POPULACIONAL 2018 DIVULGADA PELO 
IBGE, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO XII DO 
PLANO DE TRABALHO.
PRAZO: DE 01 DE ABRIL DE 2021 ATÉ 31 DE JULHO DE 
2021.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 
8.080/1990, CF/1988, NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. 
DATA DE ASSINATURA: 31 DE MARÇO DE 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 04 

DE 31 DE MARÇO DE 2021.

Inclui membro no Comitê Gestor de Enfrentamento ao Co-
ronavírus (COVID-19) no âmbito da Secretaria de Saúde do 
Município de São José do Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.

Considerando a PORTARIA Nº 06 DE 12 DE MARÇO DE 
2020
DETERMINA:
Art. 1º – Fica incluído no Comitê de Enfrentamento ao Coro-
navírus (COVID-19), instituído pela PORTARIA Nº 06 DE 12 
DE MARÇO DE 2020, o seguinte membro:
I.  ROBERTO EGYDIO LOFRANO – RG 8.352.549-X 
– ASSESSOR ESPECIAL
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos 04/01/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de portaria n°029/2019 GCM de 04 de agosto 
de 2020 ref. a Sindicância Investigativa 029/2019: onde 
foram apurados os fatos relatados no interno nº 179/20 - 
Ouvidoria/GCM, decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  
com base no art. 233, I, combinado com o artigo 263 ambos 
da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°002/2019-CGM de 29 de junho de 
2019: REF. Substituição dos membros da comissão do Pro-
cesso Administrativo n°002/2019 CGCM/SMTTS - Presiden-
te Denise Ramos Teixeira, membro João Roberto de Oliveira 
Lima e Osvaldir Fialho Brito. Nomeando-se os servidores 
estáveis Adenilson de Morais Luca, GCM 2ª Classe mat 
60139. Carlos Marcelo Nogueira do Prado GCM 2ª Classe 
mat.59776 , Wellington Aurélio Aparecido da Silva Sub ins-
petor GCM mat. 53106, para sob a presidência do primeiro,  
comporem este Processo Administrativa Disciplinar.
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PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000300715 02057/10 ALINE MARGIOTI ZANELLA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000028263 02057/10 ALINE MARGIOTI ZANELLA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000033561 00144/21
BELLA MORADA RESIDENCIA PARA 

IDOSOS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000054823 00249/21 CENEMED REMOÇÃO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000054837 00250/21 CENEMED REMOÇÃO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000016085 00628/99 COIMBRA DORIA S/S LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000016090 00628/99 COIMBRA DORIA S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000014265 02238/16 D C PADUA PROTESES ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016697 00049/21 F R ROLA ACADEMIA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000059915 02233/20
FARMACIA SANTA AMELIA RIO PRETO 

LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

2021000014493 01600/19 M H BETIM
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000287341 00476/09
MED RIO COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016867 00050/21
NEWNUTRITION BRASIL ALIMENTOS 

NUTRICIONAIS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000014273 01911/07
PADUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000059308 00082/20
R T GONÇALVES MACHADO 

TRANSPORTES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016685 00307/21 VELOX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000300959 00167/04
GEPE EMPREENDIMENTOS DE 

HOTELARIA LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000170972 01443/20 RAPHAEL GONÇALVES NICESIO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1989

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

       São José do Rio Preto, 01 de abril de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor Público,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Portaria N°003/2021 - CGCM/SMTTS de 31 de março de 
2021; CONVERTE a Sindicância Investigativa 006/2020-
CGCM/SMTTS na INSTAURAÇÃO do Processo Adminis-
trativo Disciplinar nº 003/21-CGCM/SMTTS. DESIGNA: os 
servidores estáveis CARLOS MARCELO NOGUEIRA DO 
PRADO, GCM 2ª Classe, Mat. 559776, RENATA SUELI DE 
PAULA LIMA, GCM 1ª Classe, Mat. 53093, e WELLINGTON 
AURÉLIO APARECIDO DA SILVA, sub inspetor GCM, Mat. 
53106, todos Guardas Civis Municipal, lotados na SMTTS, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar, na apuração dos fatos 
relatados na Sindicância Investigativa 006/2020-CGCM/
SMTTS, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, a 
fi m de que tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, o 
servidor Fernando Signorini responda como incurso nas san-
ções atribuídas, em tese, à possível violação dos deveres e 
proibições funcionais, prevista no inciso LVI do art.49 da Lei 
Municipal Complementar 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

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RIO PRETO LTDA
CNPJ nº 01.007.496/0001-98 - NIRE nº 35219881412

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO Nº 16/2021
Convocamos os sócios para A.G.O., em 29/4/2021, às 
12 horas em 1ª convocação e às 12h15 em 2ª convoca-
ção, na Avenida José Munia, 4850 em São José do Rio 
Preto/SP. Ordem do dia: 1) Deliberar sobre o balanço 
patrimonial e o resultado econômico do exercício findo 
em 31/12/2020. Face as restrições impostas pela Pan-
demia Covid, a AGO se processará de forma presencial 
e por vídeo conferência, cujo link de acesso será envia-
do aos sócios que assim optarem.      (30, 31/3 e 1º/4)

PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS NOS CONSELHOS DA RIOPRETOPREV 

EDITAL nº. 03/2021 

 

A Comissão Eleitoral para escolha dos representantes dos Servidores Públicos Municipais nos 
Conselhos da RioPretoPrev vem tornar pública as normas destinadas ao processo de 
organização e realização de eleições entre servidores ativos e inativos do Município de São 
José do Rio Preto: 

1. Os pedidos de inscrição e respectivas candidaturas deverão ser apresentados de forma 
eletrônica, online e virtual através de link e endereço eletrônico disponibilizados nos sites e 
redes sociais do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José do Rio Preto e 
Região (SSPM) e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal (ATEM). 

2. As inscrições para as candidaturas destinadas processo de eleição, escolha e preenchimento 
de vagas junto aos Conselhos da RioPretoPrev serão realizadas de 02 de abril de 2021, a partir 
das 07h00; até às 16h00 do dia 09 de abril de 2021; nos seguintes endereços eletrônicos: 

 

3. O resultado das inscrições, deferidas e indeferidas, será divulgado em 10 de abril de 2021. 
Os recursos, deferimento e indeferimento de inscrição, poderão ser apresentados de 12 a 13 
de abril de 2021, até às 16 horas, através de link a ser disponibilizado e amplamente divulgado. 
Os resultados dos recursos e homologação dos candidatos e candidatas elegíveis serão 
divulgados no Diário Oficial do Município de 14 de abril de 2021. 

4. As eleições irão ocorrer de 19 de abril de 2021 a 21 de abril de 2021 com votações de forma 
eletrônica, online e virtual através de link e endereço eletrônico a ser devidamente divulgado.  

 

São José do Rio Preto, 01 de abril de 2021. 

 

Comissão Eleitoral 

 

01 (uma) vaga para titular e 01 (uma) vaga para suplente junto ao 
Conselho Municipal de Previdência (CMP) destinada somente aos 
aposentados e pensionistas da RioPretoPrev: 
https://votaweb.com.br/OpcoesVoto/CadastrarCandidato/c87389 

01 (uma) vaga para titular e 01 (uma) vaga para suplente junto 
Conselho Fiscal da RioPretoPrev: 
https://votaweb.com.br/OpcoesVoto/CadastrarCandidato/c87
389 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA e TALITA DE 
LIMA LEMOS, sendo ELE residente e domiciliado em Lavínia, SP, 
fi lho de JOSÉ BARBOSA DE LIMA e de MARIA INÊS DOS SAN-
TOS e ELA fi lha de JAIME FERREIRA DE LEMOS e de VALERIA 
FERNANDES DE LIMA LEMOS;
2. LUCIANO RANGEL PINHEIRO NETO e MARIANA RE-
SENDE SILVA, sendo ELE fi lho de ROBERTO REIS PINHEIRO e 
de FÁTIMA CRISTINA BORGES DA SILVA PINHEIRO e ELA fi lha 
de REINALDO CLARÉ DA SILVA e de NILZA DONISETE RESEN-
DE SILVA;
3. PAULO HENRIQUE BALSANARI DE LIMA e ANA CARO-
LINA JACINTO DE FREITAS, sendo ELE fi lho de JOSÉ ANTONIO 
GARCIA DE LIMA e de LUCINEIDE BALSARINI DE LIMA e ELA 
fi lha de MARCELO ADRIANO DE FREITAS e de VILMA JACINTO; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 31/03/2021.

Decreto n.º 3.377, de 31 de março de 2021. 
“Dispõe sobre a prorrogação dos Decretos Municipais n.º 3.371, de 
12 de março de 2021, Decreto n.º 3.372, de 17 de março de 2021 e 
alterações, e dá outras providências”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 
Considerando a classifi cação de todo o Estado de São Paulo na 
fase vermelha emergencial do Plano São Paulo, bem como a pror-
rogação da fase até o dia 11/04/2021, resolve baixar o seguinte:
DECRETO:
Art. 1.º - Fica prorrogado o prazo disposto nos Decretos Municipais 
n.º 3.371, de 12 de março de 2021, Decreto n.º 3.372, de 17 de 
março de 2021 e alterações, até o dia 11 de abril de 2021.  
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
                Prefeitura Municipal de Cedral, 31 de março de 2021; 
91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mesma 
data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária

                COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
RUA FELÍCIO BOTTINO, 529 – CENTRO – FONE/FAX: (17)3266-1088 

CEP 15895-000 – CEDRAL – ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 
CADASTRO EMERGENCIAL nº 02/2021 

 A Prefeitura Municipal de Cedral torna público o presente Edital, para proceder à contratação 
em Caráter Emergencial de Professor de Educação Básica II – História, devidamente habilitados e 
licenciados em Licenciatura Plena em História, em substituição por tempo determinado, nas 
ausências dos titulares afastados temporariamente. 
 O presente cadastramento emergencial justifica-se pelo fato de haver sido chamado todos os 
professores classificados para disciplina constante do Processo Seletivo 01/2021, homologado pelo 
Decreto nº 3.363 em 05 de fevereiro de 2021, e não houve postulante que se enquadrasse no 
horário das aulas a serem atribuídas ou dado o não comparecimento de interessado, fato este 
devidamente lavrado em ata. 
 Justifica-se ainda por ser a atribuição de aula processo de inquestionável interesse público já 
que o aluno não pode ficar sem aulas posto que o número de horas aulas anuais obrigatórias emana 
de preceito constitucional (LDB 9394/96).  

Os efeitos deste cadastramento encerrar-se-ão em 180 dias a contar a partir da data da 
publicação deste Edital, nos termos do inciso IV do artigo 24 da Lei 8666/93, e, inciso IV do artigo 1º 
da Lei Municipal 1689/99. 
  

São requisitos para cadastrar-se: 
 1 - Licenciatura Plena em História, apresentando cópia do diploma ou certificado de 
conclusão; 
 2 - Apresentar: 
 2.1  Cópia do RG ou documento com foto; 
 2.2  Cópia do CPF caso o documento do item anterior não contenha o CPF; 
 2.3 Tempo de efetivo exercício apresentado por meio de certidão, declaração ou atestado de 
tempo de serviço que comprovem detalhadamente o total de dias trabalhados como professor nas 
redes de ensino Federal, Estadual ou Municipal, devidamente assinado pela autoridade atestante 
com carimbo e cargo exercido, em papel timbrado da Instituição Escolar que expedir o documento, 
não sendo aceita a carteira de trabalho como comprovante. Sendo a pontuação 0,001 (um 
milésimo), por dia de trabalho em Município, Estado ou União como professor no campo de atuação 
de PEB II, até o máximo de 10(dez) pontos. 

2.4 Apresentação de títulos somente constantes neste edital. Todos os títulos deverão ser 
comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao perfeito 
enquadramento e consequente valoração, até o máximo de 10(dez) pontos. 

 
TÍTULO PONTUAÇÃO 

Especialização – pós-graduação “lato 
sensu”, com no mínimo 360 (trezentos e 

sessenta) horas. 

2,0 (dois) pontos, admitindo-se somente 
uma especialização. 

Mestrado “strito sensu” 3,0 (três) pontos, admitindo-se somente 
um título de Mestre. 

Doutorado 5,0 (cinco) pontos, admitindo-se somente 
um título de Doutor. 

 
No ato da inscrição, os (as) interessados (as) deverão entregar o Plano de Trabalho Docente do 
respectivo componente curricular (História) relativo aos anos finais do Ensino Fundamental. O plano 

de trabalho deverá ser apresentado com observância das normas da ABNT. Ao plano de trabalho 
apresentado poderão ser atribuídos até 80 (oitenta) pontos e o mesmo deverá conter os seguintes 
itens:  

a) Conteúdo programático;  
b) Expectativas de Ensino e Aprendizagem; 
c) Procedimentos Metodológicos e  
d) Bibliografia. 

 
2.5 O plano de trabalho deverá ser elaborado de forma exclusiva pelo candidato, sendo o 

mesmo desclassificado se constatado plágio no conteúdo do trabalho.  
2.6 Não serão aceitos plano de trabalho, títulos ou comprovação de tempo de efetivo 

exercício entregues fora do prazo estabelecido, qual seja, o ato de inscrição. 
2.7 A apresentação do plano e demais documentos solicitados nos moldes requisitados por 

este Edital, é de responsabilidade exclusiva do (a) candidato (a). 
3- A somatória da pontuação correspondente ao plano de trabalho, tempo de exercício 

efetivo e títulos eventualmente apresentados corresponderá à nota total do (a) candidato (a), que 
não ultrapassará 100 (cem) pontos. 

4- A soma dos pontos será considerada para a classificação dos docentes e em caso de 
empate serão considerados os seguintes critérios: 
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre 
si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) aquele que possuir maior número de filhos dependentes menores de 18 anos; 
c) aquele que tiver maior tempo de exercício no Magistério Público do Município de Cedral; 
d) aquele que tiver maior tempo de exercício no Magistério; 

5- Local e data da inscrição: 
  Data: 06 e 07 de abril de 2021 
  Horário: Das 9h às 11h e 13h às 15 horas. 

Local: Coordenadoria Municipal de Educação: Rua Felício Botino, nº 529 - Centro -  
Cedral. 
 

           6- - Aplica-se a este edital no que couberem as normas contidas nas Leis municipais vigentes e, 
em especial a Lei Complementar 003/99. 
    Dar-se á ainda publicidade no site da Prefeitura Municipal de Cedral no 
seguinte endereço eletrônico: https://www.cedral.sp.gov.br. 

 Cedral, 31 de março de 2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 

CONTRATO N.º 08/2021 

M.K. BARRIONUEVO SUPERMERCADO LTDA 

Processo Administrativo 725/2021                     

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de chocolate ao leite em formato de ovo de páscoa. 

Valor Global: R$ 15.660,00 

Vigência: 03 meses 

Data da assinatura: 18/03/2021 

 

 

AVISO DE ABERTURA
O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “MARCOS 
AMILTON RAYSARO” DE ICÉM, COMUNICA a abertu-
ra de LICITAÇÃO na modalidade CHAMADA PÚBLICA 
sob o nº. 001/2021-ICEM, objeto do processo nº SAP-
-PRC-2021/10533, que trata da despesa com a compra de 
Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, através do Pro-
grama Paulista de Agricultura e Interesse Social – PPAIS, 
(entrega parcelada a critério da Administração), para uso 
no preparo das refeições aos sentenciados e funcionários 
desta Unidade Prisional para o período de 01 de maio a 
31 de agosto de 2021. Os documentos de habilitação e 
as propostas de venda apresentadas serão recebidos, 
na data 01/04/2021 a 15/04/2021, e até as 09:00 h do dia 
16/04/2021, em uma única etapa, pela Comissão de Avalia-
ção e Credenciamento, que verifi cará sua conformidade com 
os requisitos do edital e na legislação vigente. As informa-
ções que se fi zerem necessárias serão fornecidas através do 
telefone (0xx17) 3282-8400 ramal 202, no Centro de Deten-
ção Provisória, sito à Rodovia Transbrasiliana BR 153, KM 
13, Zona Rural, Icém/SP, CEP 15.460-000 ou pelo endereço 
eletrônico: adm@cdpicem.sap.sp.gov.br. O edital na integra 
será disponibilizado para leitura e impressão na internet no 
endereço: www.itesp.sp.gov.br, www.cati.sp.gov.br/ppais, 
www.sap.sp.gov.br e www.enegociospublicos.com.br, e ainda 
poderá ser consultado e ou retirado na Diretoria do CENTRO 
ADMINISTRATIVO desta Unidade Prisional.
  

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO ADM. 48/2020

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DIATELLI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA 
LTDA – ME
CNPJ nº 17.141.313/0001-62
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto a pror-
rogação de prazo da vigência do contrato administrativo e 
do prazo de realização da obra de drenagem no piscinão na 
Avenida Santos Dumont, com base no Art. 57, §1º, II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será contado da data de 
assinatura do presente Termo, fi cando o vencimento fi nal 
em 26 de agosto de 2021, e prorroga-se o prazo de encerra-
mento da obra até 26 de junho de 2021, conforme cronogra-
ma atualizado, com base no §2º do art. 57, da Lei Federal 
n.º 8.666/93.
Monte Aprazível, 26 de fevereiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 12/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22/2021
OBJETO: Aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos desti-
nados a premiação do Show de Prêmios.
Data da realização da Sessão Pública: 16/04/2021
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, 31 de março de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial


