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Funfarme interna 103 em 96 horas 
e HB tem apenas uma vaga de UTI

PANDEMIA 

Andressa ZAFALON

Projeto reduz para 3 anos comprovação de residência para programa habitacional
  A alteração acrescenta a alínea “D” que permite a participação nos programas habitacionais de famílias que residirem no município há mais de três anos, Atual-
mente a legislação exige que para participar do Cadastro Habitacional Municipal o núcleo familiar já deve residir em Rio Preto por no mínimo há cinco anos. Pág.A3

Fecomércio negocia 
com Estado e lojas 

poderão fazer take away
A Fecomercio (Federação do Comércio) e seus associados 

vão ter o direito de praticar o take away. O objetivo é que os 
comércios fiquem livres de eventuais penalidades, podendo 
assim, fazer a entrega dos produtos nas portas das lojas, sem 
que o cliente adentre no estabelecimento.          Pág.A3

Andressa ZAFALON

Enfermeira é intubada mesmo após 
tomar as duas doses da Coronavac

PM monta esquema de vacinação 
e começa imunizar policiais

Saúde diz que casos confirmados de 
Covid caem 48% em uma semana

Pág. A5

Passageiro em pé 
vira reclamação 
e Trânsito apura 
uma denúncia
A decisão gerou desconforto 

em alguns usuários, como é o 
caso da Cláudia Brito, recepcio-
nista, que faz o uso do transpor-
te público diariamente. “Se es-
tamos com a saúde em colapso, 
porque liberar passageiros em 
pé?”, questiona. A Secretaria 
de Trânsito informou que teve 
um caso de descumprimento 
na linha Distrito Schimitt - via 
Represa Municipal, mas que 
está em apuração.     Pág.A2

Construção de 
marginal na BR 
próximo ao Zoo 

é autorizada
O prefeito de Rio Preto Edi-

nho Araújo assinou na manhã 
desta segunda-feira (5) ordem 
de serviço para implantação 
de vias marginais na rodovia 
BR-153. Nos locais, serão 
feitas implantações de infraes-
trutura urbana nas marginais, 
próximas ao bairro Jardim do 
Bosque. O investimento apro-
ximado é de R$ 7 milhões e 
o prazo da obra de 180 dias 
para conclusão.  Pág,A6
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Após liminares 
conflitantes, 
plenário do 

STF vai decidir 
sobre igrejas

Pág. A2

Kits merenda 
começam ser 
entregues a 

alunos da rede 
municipal

Pág. A4
O primeiro vacinado foi o Cabo Maranho, 54, que tem 23 anos de profissão como policial, sendo 
20 deles atuando somente em Rio Preto

Coméricio em 
geral poderá 

atender pedi-
dos de cliente 
na forma take 
away, ou seja, 

retirada no 
local

Pág. A5
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A Divina 
Mensagem da Cruz
A Semana Santa tem como 

coroamento da Páscoa tocante 
demonstração de que os mortos 
não morrem. Não obstante cru-
cificado, na Sua Ressurreição, 
Jesus, o Cristo Ecumênico, o 
Divino Estadista, proclamou aos 
quatro cantos do mundo que a 
Vida é eterna. E essa indelével 
Mensagem da Cruz nos faz bus-
car sempre renovadas forças na 
Prece.

Certa vez, numa de minhas 
orações a Deus, na esperança 
filial de merecer Sua piedosa atenção, lembrei-me do grande 
esforço empreendido por Alziro Zarur (1914-1979) pela vitória 
da Boa Vontade, do bom senso de Melanchton (1497-1560) 
e do notável pontificado de João XXIII (1881-1963). Ao elevar 
minha súplica ao Pai Celeste, senti Sua compassiva influência 
vibrando em meu Espírito. E não há nessa afirmativa qualquer 
jactância, porque Jesus ensina que “o Reino de Deus está dentro 
de nós” (Evangelho, segundo Lucas, 17:21).

Deus é o meu refúgio
Ó Deus, que sois o meu refúgio, a Vós, outra vez, ergo o meu 

pensamento e encontro resposta aos meus propósitos, amparo 
aos mais desafiantes projetos, porque jamais prostrarei a Vossa 
Bandeira, que preconiza: “(...) Paz na Terra aos de Boa Vontade” 
(Boa Nova, consoante Lucas, 2:14).

Longe de mim as cassandras do desânimo, que proclamam 
um Juízo Final sem remissão, quando sois Vós — em tudo — o 
Princípio Eterno da permanência pujante de vida. De Vós não 
escuto o abismo; todavia, deslumbro a redenção.

Creio no Amor Universal, que conduz à sobrevivência o gênero 
humano, que é teimoso em subsistir, apesar das muitas ciladas 
que lhe são dispostas no caminho.

Esta é a minha Fé Realizante, que vive em Paz com as ou-
tras; o meu ideal ecumênico de Boa Vontade, que se esforça 
pela confraternização de todas as nações, por serem formadas 
por criaturas Vossas, ó Criador Único de Céus e Terra! Sois a 
Fraternidade Suprema, o abrigo dos corações. (...) Achei-me a 
mim porque me identifiquei no Vosso Amor. Sois o auxílio con-
clusivo à minha Alma.

Sinto o meu ser transbordar de alegria. Em Vosso Espírito, 
reconheço-me como Irmão dos meus Irmãos em Humanidade. 
Nesse Éden, que é o Vosso Sublime Afeto, não me vejo como 
expatriado, abatido pelas procelas do desalento, distante dos 
entes mais queridos. Enfim, me encontrei, ó Deus!, porque Vos 
encontrei.

Vós me esperáveis, há tanto tempo, e eu não sabia. Portanto, 
meu coração não vaga sem paradeiro: no Vosso Divino Seio, 
achei guarida; sob Vosso Amor, meu seguro teto; no Vosso Colo, 
descanso para a Alma.

Graças Vos dou, Pai Magnânimo, por me ouvirdes!
Hoje, compreendo que sois integralmente Amor; isto é, Ca-

ridade, Mãe e Pai da verdadeira Justiça.
Em Vós habita, com fartura, a genialidade* pela qual tantos 

demandam, pois dela o planeta carece: a Vossa Majestosa Luz, 
que desce a nós indistintamente, mesmo que não a percebamos.

Confiante em Vosso Critério Sobrenatural, entrego-Vos meu 
destino, porque a minha segurança de filho está na Vossa Sa-
bedoria de Pai!

Que assim seja!

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

ARTIGO 

OPORTUNIDADE

Balcão de Emprego abre 
semana com 331 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta segunda-fei-
ra (5) está oferecendo 331 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são: consultor 
de vendas (51), porteiro (25), 
executivo comercial (22), 
telemarketing (18), motoris-
ta carreteiro (13), vendedor 
(12), costureira (11), auxiliar 
de monitoramento eletrônico 
(10), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio.  As vagas são para 
as seguintes áreas: comercial 
(3), designer gráfico (2), as-
sistente contábil (1), financei-
ro (1), marketing (1), redator 
(1), segurança do trabalho (1) 
e social media (1).

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-

pregos através do site da Pre-
feitura www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos e se can-
didatar as vagas oferecidas 
enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico é que a 
demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo. Ao acessar o site 
https://www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos/, a em-
presa pode fazer o cadastro 
e encaminhar uma busca por 
palavra chave “tipo entrega-
dor”. Em seguida, aparecem 
todas as pessoas interessa-
das, com experiência e perfil 
para o cargo.

Vinicius LIMA

Passageiro em pé 
gera reclamação e uma 

denúncia é apurada
Através de um comunicado 

emitido pela Prefeitura de Rio 
Preto na quinta-feira (31), foi 
informado que a partir desta 
segunda-feira (5) os ônibus 
iriam poder transportar até 10 
passageiros em pé, obedecen-
do as marcações pré-determi-
nadas com adesivos amarelos 
no chão.

A decisão gerou desconforto 
em alguns usuários, como é 
o caso da Cláudia Brito, re-
cepcionista, que faz o uso do 
transporte público diariamente. 
“Se estamos com a saúde em 
colapso, porque liberar passa-
geiros em pé? Até ontem não 
podia nenhum, agora podem 
10. Pedem o distanciamento, 
mas permitem passageiros em 
pé sem respeitar essa distância 
e permitem também passagei-
ros sentados um do lado do 
outro. É muito contraditório”, 
comenta a usuária.

De acordo com o Plano 
SP, vigente e seguido por Rio 
Preto até o dia 11 de abril, 
a orientação é de que haja o 
distanciamento de 1,5 m en-
tre as pessoas e isso inclui o 
transporte público. Além disso, 
o Governo Estadual também 
sugeriu o escalonamento das 
empresas com o objetivo de 
evitar aglomerações.

O plano traçado pelo Estado 

sugere a entrada de funcio-
nários dos setores que es-
tão trabalhando, em horários 
alternados. Funcionários da 
Indústria entram entre 5h e 
7h; de serviços entre 7h e 9h 
e do comércio entre 9h e 11h. 
Os horários são sugestões do 
Governo às empresas e não 
imposição obrigatória aos tra-
balhadores.

A reportagem entrou em 
contato com a diretoria da Rio-
pretrans, empresa que detém o 
consórcio da Circula Santa Luzia 
e Itamarati, para questionar se 
houve registro do descumpri-
mento da medida, mas, a res-

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

FASE EMERGENCIAL

posta foi de que “informações 
sobre o transporte é com a 
Secretaria de Trânsito”.

A Secretaria de Trânsito foi 
então questionada, através de 
sua assessoria de imprensa, 
e informou que teve um caso 
de descumprimento na linha 
Distrito Schimitt - via Represa 
Municipal, mas que está em 
apuração. “O contrato da Secre-
taria de Trânsito é relacionado 
ao transporte de pessoas e esse 
contrato prevê uma lotação até 
maior do que as 10 pessoas 
que está liberado agora, então 
o trânsito não pode multar essa 
empresa por ela carregar de re-

Ônibus estão com marcações no solo para indicar distanciamento em pé
pente 5 ou 30 pessoas em pé, 
porque está dentro do que pre-
vê o contrato de concessão”, 
explica a assessoria da pasta.

Segundo as informações da 
Secretaria de Trânsito, quem 
poderia verificar alguma coisa, 
e de repente fazer uma notifica-
ção, seria a Vigilância Sanitária, 
caso existisse flagrante. “Até 
o momento, não aconteceu 
nenhuma notificação da Vigi-
lância Sanitária. O trânsito não 
pode multar a empresa se não 
tiver extrapolado o que está no 
contrato, que permite uma de-
manda maior do que o que prevê 
a Vigilância Sanitária”, conclui.

Andressa ZAFALON

Após liminares conflitantes, plenário do 
STF vai decidir abertura de igrejas

O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) irá decidir 
na quarta-feira sobre as regras 
impostas por prefeitos e gover-
nadores que proíbem a realiza-
ção de cultos e missas durante 
as fases mais restritivas para 
conter a covid-19.

O entendimento diferente 
dos ministros Gilmar Mendes e 
Nunes Marques sobre o mesmo 
tema, obrigou o presidente do 
colegiado a colocar o tema em 
votação pelo plenário com a 
participação dos 11 ministros.

Na manhã desta segunda-
-feira, o ministro Gilmar Men-
des rejeitou dois pedidos para 
suspender a regra imposta pela 
Fase Emergencial do Plano 
São Paulo. Os pedidos foram 
protocolados pelo Partido So-
cial Democrático (PSD) e pelo 
Conselho Nacional de Pastores 
do Brasil (CNPB).

Segundo o pedido do PSD, 
a restrição é desproporcional 
e atinge o direito fundamen-
tal à  liberdade religiosa e de 
culto das religiões, sendo que 
podem ser adotadas medidas 
menos gravosas para garantir 
o direito à  saúde da população 
sem prejuízo da realização das 
atividades religiosas de caráter 
necessariamente presencial.

Em sua decisão, Mendes 
disse que estados e municípios 
podem fixar medidas restritivas 
para o enfrentamento da pande-
mia, inclusive, o fechamento de 
templos e igrejas. Para Mendes, 
restringir cultos não atinge a 
liberdade religiosa, uma vez não 
interfere nas liturgias.

“A restrição temporária de 
frequentar eventos religiosos 
públicos traduz ou promove, 
dissimuladamente, alguma re-

ligião? A interdição de templos 
e edifícios equiparados acarreta 
coercitiva conversão dos indiví-
duos para esta ou aquela visão 
religiosa”, afirmou.

O ministro ressaltou que São 
Paulo vive um verdadeiro colapso 
no sistema de saúde. “Em um 
cenário tão devastador, é paten-
te reconhecer que as medidas de 
restrição à realização de cultos 
coletivos, por mais duras que 
sejam, são não apenas adequa-
das, mas necessárias ao objetivo 
maior de realização da proteção 
da vida e do sistema de saúde”, 
ponderou.

Já sobre o pedido do CNPB, 
o ministro alegou que o STF já 
fixou o entendimento de que a 
Associação Nacional de Juristas 
Evangélicos (Anajure) não tem 

Thiago PASSOS

legitimidade para entrar com 
ações constitucionais na Corte 
para questionar medidas de res-
trição de locomoção por causa 
da Covid-19.

A decisão de Nunes Marques 
proferida no último sábado aten-
deu a uma demanda da Anajure 
que questionou decretos estadu-
ais e municipais que suspende-
ram celebrações religiosas como 
medidas de enfrentamento à 
pandemia.

Nunes Marques que foi in-
dicado ao STF pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
justamente para garantir no 
colegiado um representantes 
evangélico, argumentou que há 
regras distintas pelo país sobre o 
tema e considerou ser “gravosa 
a vedação genérica à ativida-

Divulgação

de religiosa” da forma como 
foi feita nos decretos, o que 
contraria a liberdade religiosa. 
“Proibir pura e simplesmente 
o exercício de qualquer prática 
religiosa viola a razoabilidade e 
a proporcionalidade”, escreveu.

Através de sua assessoria 
de imprensa, o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) afirmou que ad-
ministração municipal acatou 
integralmente a decisão do 
ministro Nunes Marques, mas 
que analisava o recurso apre-
sentado pela prefeitura de Belo 
Horizonte que manteve o veto 
aos templos religiosos.

Questionada sobre a decisão 
de Gilmar Mendes a prefeitura 
informou que seguirá inte-
gralmente o Plano São Paulo, 
adotado pelo governo paulista.
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PROGRAMA HABITACIONAL

Vereador quer que governo 
inclua portadores de Síndrome 

de Down entre prioritários

O vereador Francisco Junior 
(DEM) solicitou ao governador 
João Dória (PSDB) a inclusão 
de pessoas com Síndrome de 
Down no grupo prioritário de 
vacinação do Plano São Paulo 
de Imunização. O pedido que 
será votado durante a sessão 
desta terça-feira solicita que 
a inserção seja feita, prefe-
rencialmente, na mesma faixa 
reservada para professores 
e profissionais de educação, 
previsto para o dia 12 de abril.

A iniciativa foi tomada após 
pedido de familiares preocu-
pados com retorno das aulas 
presenciais, que consideram 
que diversos alunos com 
Síndrome de Down integram 
o grupo mais vulnerável à CO-
VID-19, além de manter uma 
extensa parcela dos trabalha-
dores em serviços essenciais, 
que segundo o parlamentar 
trabalham expostos ao risco 
de contágio, como os empa-
cotadores de supermercados, 
por exemplo.

“São vários os pontos que 
geram atenção especial a este 
grupo. A dificuldade de seguir 
as medidas de segurança, in-

tolerância ao uso de máscara, 
dificuldade em reconhecer e 
comunicar os sintomas, baixa 
imunidade, além dos proble-
mas cardíacos e respiratórios 
que causam uma imensa 
preocupação”, comenta o 
parlamentar.

O pedido foi fundamenta-
do também no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, que 
determina competir ao poder 
público adotar medidas para a 
proteção e segurança destas 
pessoas mais vulneráveis em 
situações de risco, emergên-
cia ou estado de calamidade 
pública, como é o caso da 
pandemia de COVID-19.

Thiago PASSOS

Fecomércio negocia 
e lojas poderão abrir 
para cliente retirar

De acordo com o Plano 
SP, os comércios em geral, 
não considerados essenciais, 
podem atender somente por 
delivery na Fase Emergencial, 
em vigor até o dia 11 de abril. 
Neste cenário entram as lojas 
de vestuário, calçados, utilida-
des, entre outras.

A Fecomercio (Federação 
do Comércio) e seus clientes 
ganharam o direito de praticar 
o take away depois de uma 
articulação junto ao Governo 
Estadual. O objetivo é que os 
comércios fiquem livres de 
eventuais penalidades, poden-
do assim, fazer a entrega dos 
produtos nas portas das lojas, 
sem que o cliente adentre no 
estabelecimento.

O horário liberado para o 
take away é o mesmo estipu-
lado para o delivery, ou seja, 
das 5h às 20h. Até então, esta 
prática estava proibida e esta-
va liberado somente o delivery 
para este setor.

Com a nova interpretação, 
o consumidor poderá então 
retirar a mercadoria ou o ali-
mento, desde que permaneça 
do lado de fora, ao ar livre. 
Porém, continua proibida a 
concentração ou permanência 
de pessoas nas portas dos es-
tabelecimentos.

O consumidor deverá fazer o 
pedido por telefone ou internet 
e retirar o produto na loja. “A 
vantagem reside em mais uma 

opção para atender o consumi-
dor sem colocar em risco a saú-
de de empregados e clientes. Já 
o comprador deixa de pegar filas 
como no drive thru e fica livre 
da taxa de entrega geralmente 
cobrada no delivery”, diz trecho 
do comunicado no site oficial da 
Fecomercio.

A medida é válida para todo 
o Estado, no entanto, cada Pre-
feitura tem o direito de decidir se 
acata ou não tal decisão, haja 
vista que os Municípios podem 
ser mais rígidos do que o Estado.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

VACINAÇÃO

FLEXIBILIZAÇÃO

O Sincomercio (sindicato do 
Comércio Varejista de Rio Preto), 
participou de uma reunião na 
semana passada, cuja demanda 
já era esta. “Isso foi um pedido 
nosso com intermediação da 
Fecomercio durante uma reunião 
na semana passada, enquanto 
o chefe dos economistas da 
Fecomercio estava participando 
de outra reunião com o Governo 
Estadual. A decisão saiu no sá-
bado, mas hoje foi divulgada. A 
Prefeitura não estava sabendo, 
mas já informamos eles e está 

Segundo Fecomercio, lojas não essenciais poderão abrir no formato take away

nas mãos do Comitê de En-
frentamento ao Coronovavírus. 
Agora vai da boa vontade deles 
em alterar ou não”, comenta 
Ricardo Arroyo, vice-presidente 
do Sindicato

Por nota, a Prefeitura res-
pondeu que “o município possui 
decreto vigente, publicado no 
dia 31/03/2021, tendo como 
base o Plano São Paulo. Caso 
haja qualquer alteração no Plano 
São Paulo, ela será avaliada pelo 
Comitê Gestor de Enfrentamento 
ao Coronavírus”.

Andressa ZAFALON

Divulgação

Analisando lockdown
Os profissionais da Secretaria da Saúde estão analisando os 

dados para verificar os efeitos do lockdown decretado recente-
mente pelo prefeito Edinho Araújo (MDB, foto), com o objetivo de 
controlar o avanço da covid-19. Com base nos dados verificados 
durante o período das restrições severas, os técnicos vão divulgar 
parecer com mais consistência, se o resultado foi positivou ou 
se foi apenas uma bolha passageira. Agora, o número de infec-
tados apresentou uma queda significativa, portanto, é sinal de 
que o lockdown deu uma freada na onda crescente da covid-19. 
Segundo a assessoria da pasta da Saúde, os técnicos terão uma 
posição concreta ainda nesta semana.

Fio da navalha
Edinho Araújo participa da 

análise dos dados juntamente 
com o secretário Aldenis Bo-
rim (Saúde). A expectativa do 
prefeito é de que o resultado 
seja positivo para atenuar o 
desgaste político provocado 
pelo lockdown. Se fosse ne-
gativo – dados preliminares 
mostram que não – o desgaste 
seria duplo: por não ter freado 
o avanço da doença e também 
devido a suspensão das ati-
vidades econômicas. Político 
anda no fio da navalha!

Novo normal
O vereador Paulo Pauléra (PP, foto) disse que o lockdown é 

um “remédio amargo” a ser adotado, porém, necessário para 
controlar a pandemia da covid-19 e também uma solução efi-
caz para evitar o colapso no sistema de saúde. Lembrou ainda 
que Araraquara, que foi assolada pela doença recentemente, o 
lockdown proporcionou bom resultado no controle da pandemia. 
Agora, espera que aconteça o mesmo em Rio Preto. Para ele, 
não é só os comerciantes que sofrem com as medidas restritivas 
para frear a doença, mas os trabalhadores liberais. “Não precisa 
ser um estudioso para saber que só a vacina irá proporcionar 
tranquilidade e trazer um novo normal”, pontuou.

Abandona
O empresário Antônio Pe-

reira, o Cebolão, que tinha 
sonho de disputar as eleições 
para prefeito, disse ontem que 
desistiu da política. Como não 
viabilizou a sua candidatura 
para prefeito em 2020, con-
correu como vice na chapa 
encabeçada por Rogério Vi-
nícius (DC), cuja votação foi 
irrisória. Desgostoso, Cebolão 
jogou a toalha e renunciou ao 
cargo de presidente do PMN. 
“Não sou mais presidente e 
desisti (da política)”, avisou.

Exorbitante
No período em que o lock-

down prevaleceu, o número 
de casos de infectados por 
covid-19 foi exorbitante. Como 
a pressão por parte de grupos 
de comerciantes era grande, 
alguns se alegravam e até 
torciam para que chegasse 
ao caos, argumentando que 
o comércio não é responsável 
pelas infecções. O secretário 
Aldenis Borim diz que o re-
sultado do lockdown não é 
imediato, porque leva alguns 
dias para o resultado aparecer.

Torce
Renato Pupo (PSDB) disse 

que está na torcida para que 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM) se transfira para 
o ninho dos tucanos. “Acho 
possível, sim, e torço para 
que aconteça”, frisou. Inda-
gado sobre a possibilidade 
de o ex-governador Geraldo 
Alckmin sair do PSDB, o ve-
reador ressaltou que não tem 
conhecimento sobre o assun-
to. “Isso eu não sei, mas ouvi 
dizer que ele pode disputar o 
cargo de senador”, profetiza.

Aprova
O presidente da Câmara, 

Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota), classificou como boa 
a decisão do ministro Kássio 
Marques, do STF, que autoriza 
cultos religiosos, desde que 
adotado protocolo de segu-
rança. “Acho que ficou bom, 
com ocupação de 25% da 
capacidade do local e os cui-
dados sanitários”, diz. O risco, 
diz ele, sempre existe, mas 
seguindo o protocolo reduz as 
infecções. A decisão deve ser 
reforma pelo plenário!

Mensaleiro
A presidência do PSL de 

Rio Preto passou a ser coman-
dada por Fabrício Mendes. Na 
campanha eleitoral, em 2020, 
o jornalista trabalhou para o 
então candidato a prefeito 
Casale, que dizia ser o único 
candidato de direita, apoiado 
pelo presidente Bolsonaro, a 
disputar a Prefeitura. Acabou 
a eleição, Casale renunciou 
à presidência e o amor pela 
sigla também acabou. Casale 
agora é do PTB, partido do 
mensaleiro Roberto Jefferson.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello
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Projeto reduz para 3 anos tempo de  
comprovação de residência em Rio Preto
Os vereadores analisam 

nesta terça-feira projeto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que altera as regras para 
inscrições em programas ha-
bitacionais no município. A 
alteração será realizada na 
legislação que instituiu o Pro-
grama Municipal de Habitação 
de Interesse Social.

A alteração acrescenta 
a alínea “D” que permite a 

participação nos programas 
habitacionais de famílias que 
residirem no município há mais 
de três anos, sendo que dentre 
estas deverão ser selecionadas 
primeiramente aquela com 
residência há mais de cinco 
anos. A legislação em vigor exi-
ge que apenas moradores aci-
ma de cinco anos residindo no 
município poderiam participar 
dos programas habitacionais.

Anteriormente a legislação 
exigia que para participar do 

programa o núcleo familiar 
interessado em inscrever-
-se no Cadastro Habitacional 
Municipal deveria obedecer 
aos seguintes requisitos de 
participação: não ser ou ter 
sido beneficiário de outros 
programas habitacionais em 
âmbito municipal, estadual ou 
federal; não possuir imóvel ou 
financiamento habitacional em 
âmbito municipal, estadual ou 
federal; residir no Município de 
São José do Rio Preto há, no 

mínimo, 05 (cinco) anos.
A lei estipula ainda critérios 

de priorização, tais como, fa-
mílias residentes em áreas de 
risco, insalubres, que tenham 
sido desabrigadas ou que per-
deram a moradia em razão de 
enchente, alagamento, trans-
bordamento ou em decorrência 
de qualquer desastre natural do 
gênero; famílias com mulheres 
responsáveis pela unidade fa-
miliar; e famílias de que façam 
partes pessoas com deficiência.

Thiago PASSOS

NA PAUTA
Câmara analisa contratação de 

morador de rua por empresa 
vencedora de licitação no município

Os vereadores participam 
nesta terça-feira da 10ª Ses-
são Ordinária do ano que 
terá início às 15 horas. Os 
parlamentares analisam seis 
projetos, todos em primeira 
discussão.

Será analisado proposta 
do vereador Jorge Menezes 
(PSD), que obriga empresas 
concessionárias, permissioná-
rias e prestadoras de serviços 
ao município a reparar danos 
causados às calçadas e vias 
públicas. Do vereador Bruno 
Moura (PSDB) será votado 
projeto que permite a contra-
tação de pessoas em situação 
de rua ou desempregadas por 
mais de três anos pelas em-
presas vencedoras de licitação 
pública da prefeitura.

Os parlamentares votam 
também projeto do vereador 
Julio Donizete (PSD) que 
declara de utilidade pública 
a Associação Civil Coração 
Solidário. De autoria da Mesa 
Diretora será analisado o 
projeto que dispõe sobre a 
publicidade de proposituras e 
subproposituras que alteram 
o zoneamento urbano do 

município.
Dois projetos de alteração 

do Regimento Interno de au-
toria do vereador Jean Charles 
(MDB) serão analisados nesta 
terça-feira, visando possibili-
tar a manifestação do autor 
de propositura após voto ao 
contrário e outro para evitar 
a análise de requerimentos e 
moções em duplicidade duran-
te as sessões.

Thiago PASSOS Divulgação
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Policiais começam ser 
vacinados em Rio Preto

A vacinação para os pro-
fissionais de segurança públi-
ca – policiais militares, civis, 
técnico-científicos, rodoviários, 
bombeiros e guardas muni-
cipais – começa hoje em Rio 
Preto e vai até o dia 12 de abril.

A região atendida pelo CPI-
5, que envolve o 16°, 17°, 30°, 
52° BPM (Batalhão da Polícia 
Militar), além do 9° BAEP, con-
tabiliza perto de 4.500 profis-
sionais.

O primeiro vacinado foi o 
Cabo Maranho, 54 anos, que 
tem  23  anos de profissão 
como policial, sendo 20 deles 
atuando somente em Rio Preto, 
principalmente na região norte.

O esquema para a vacina-
ção foi montado dentro das 
dependências do CPI-5 e em 
outras cidades da região, prio-
rizando inicialmente os policiais 
que atuam na linha de frente, 
atendendo a população na rua. 
Posteriormente a vacinação 
vai se estender para todos os 
profissionais, inclusive àqueles 
que fazem atendimento interno.

Durante o período de pan-
demia, mais de 400 policiais 
militares foram afastados por 
conta da Covid-19 e dois foram 
a óbito. “Somente no mês pas-
sado batemos o recorde de 187 
policiais afastados dentro do 
mês de março. Foi o momento 
mais crítico e quem perde com 
isso é a população, porque mais 
policiais doentes e afastados, 
menos efetivo e menos seguran-
ça”, comenta o Coronel Fábio.

A vacinação será feita atra-
vés de drive thru ou pessoal-
mente, mas sempre respeitando 
o escalonamento já organizado 
pela Corporação. “Convido a 
todos os policiais militares que 
façam o pré-cadastro para faci-
litar o procedimento e que seja 
respeitado o escalonamento dos 
horários e locais para a vacina-
ção”, finaliza o Coronel.

Vale ressaltar que a vaci-
nação destes profissionais não 
altera em nada a vacinação dos 
idosos, já que a Corporação 
montou um esquema próprio. 
Com isso, a vacinação dos 
idosos continua normalmente 
através do Município.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br Andressa ZAFALON

FORÇAS PÚBLICAS

Policiais começam ser vacinados em Rio Preto

DIA 12 DE ABRIL

Veja o que muda 
na Lei de Trânsito 

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou em outubro de 2020 
a Lei  14.071 que faz alterações 
no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB). Entre outras mudanças, o 
documento amplia a validade e 
o número de pontos da carteira 
de habilitação e estabelece 
pena para casos de lesão cor-
poral e homicídio causados por 
motorista embriagado. As novas 
regras entram em vigor no dia 
12 de abril.

De acordo com Flávio Cata-
rucci, chefe do núcleo de policia-
mento e fiscalização da Polícia 
Rodoviária Federal de Rio Preto, 
para o condutor que utiliza a BR 
153 na nossa região, a alteração 
mais sensível se refere ao uso da 
luz baixa durante o dia.

“Atualmente, é obrigatório 
manter acesa a luz baixa nos 
túneis providos de iluminação 
pública e nas rodovias. Luz baixa 
não é a luz de posição, conheci-
da como “lanterna”. O uso da luz 
baixa durante o dia também era 
obrigatório independentemente 
de ser rodovia de pista simples 
ou dupla. No texto atual, o uso 
das luzes de posição (“lanterna”) 
é obrigatório sob chuva forte, 
neblina ou cerração. Com a 
entrada em vigor da nova alte-
ração do CTB, o uso da luz baixa 
durante o dia será obrigatório 
nos túneis e sob chuva, neblina 
ou cerração. Em relação ao uso 
da luz baixa acesa durante o dia 
em rodovias, a nova alteração 
prevê a obrigatoriedade somente 
em rodovias de pista simples”, 
explica Catarucci.

Na região de São José do Rio 
Preto, a BR 153 está duplicada 
do km 52 (perto do  Posto Tabo-
cão) até o km 75 (trevo de Bady 
Bassitt). Neste trecho, o uso da 
luz baixa durante o dia não será 
mais obrigatório.

Veja outras modificações:
Renovação CNH - 10 anos 

para condutores com menos de 
50 anos; 5 anos para conduto-
res com idade igual ou superior 
a 50 anos e inferior a 70 anos; 
3 anos para condutores com 70 
anos ou mais.

Pontos na CNH - A Lei prevê 
limites diferentes de pontuação 
na carteira de motorista, antes 
da suspensão, no prazo de 12 
meses:

40 pontos para quem não 
tiver infração gravíssima;

30 pontos para quem possuir 
uma gravíssima;

20 pontos para quem tiver 
duas ou mais infrações do tipo.

Os motoristas profissionais 
terão 40 pontos de teto, inde-
pendentemente das infrações 
cometidas.

Cadeirinha - Obrigatorieda-
de do uso da cadeirinha para 
crianças de até 10 anos que 
ainda não atingiram 1,45 m de 
altura. A cadeirinha deve se ade-
quar à idade, peso e altura da 
criança. O descumprimento será 
considerado infração gravíssima.

Exames toxicológicos - É 
obrigatório de exames toxico-
lógicos para motoristas das 
categorias C, D e E.

Menores de 70 anos deverão 
se submeter ao exame a cada 
dois anos e meio, independen-
temente da validade da CNH.

Recall - A Lei torna o recall 
das concessionárias – convo-
cação de proprietários para 
reparar defeitos constatados nos 
veículos – uma condição para o 
licenciamento anual do veículo

Cadastro positivo
Fica criado o Registro Na-

cional Positivo de Condutores 
(RNPC), em que serão cadas-
trados os condutores que não 
tenham cometido infração de 
trânsito sujeita a pontuação nos 
últimos 12 meses.

O cadastro positivo vai possi-
bilitar que estados e municípios 
concedam benefícios fiscais e 
tarifários aos condutores ca-
dastrados.

Escolas de trânsito
Criação de “escolas públicas 

de trânsito” para crianças e 
adolescentes com aulas teóri-
cas e práticas sobre legislação, 
sinalização e comportamento 
no trânsito.

Penalidade de advertência
Infrações leves ou médias 

deve ser imposta a penalidade 
de advertência por escrito, em 
vez de multa, se infrator não 
tiver cometido nenhuma outra 
infração nos últimos 12 meses.

Faróis
Obrigatoriedade de manter 

os faróis acesos durante o dia, 
em túneis e sob chuva, neblina 
ou cerração, à noite e duran-
te o dia em rodovias de pista 
simples.

Confira na íntegra  da nova 
lei no portal eletrônico do jornal 
DHoje na internet.

Andressa ZAFALON

ADILSON CAVENAGHI – Falecido aos 82 
anos de idade, natural de Guapiaçu/SP, era 
divorciado. Deixou suas fi lhas Sueli, Silmara, 
Daniela. Seu sepultamento deu-se no dia 
04/04/2021 às 17:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.      

DIRCE OGATA – Falecida aos 77 anos 
de idade, natural de Ipiguá/SP, era divorciada. 
Deixou seus fi lhos Daniel, Solange, Silva, Su-
reia Darc, Sandra, Regina. Seu sepultamento 
deu-se no dia 04/04/2021 às 16:00. Saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.      

PAULO ROBERTO DA SILVEIRA – Fa-
lecido aos 48 anos de idade, natural de 
Campinas/SP, era solteiro. Seu sepultamento 
deu-se no dia 04/04/2021 às 09:00. Saindo 
seu féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.  

JOSÉ OTAVIO MAGALHÃES – Falecido 
aos 78 anos de idade, natural de São José 
do Rio Preto/SP, era casado com Aparecida 
Basso Magalhães. Deixou seus fi lhos José 
Otavio, Solange Aparecida, Marcelo. Seu 
sepultamento deu-se no dia 04/04/2021 às 
10:30. Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério SÃO João 
Batistas.      

APARECIDO MARTINS – Falecido aos 
84 anos de idade, natural de Monte Aprazível/
SP, era divorciado. Deixou seus fi lhos Dalva, 
Maria José, Laercio, Idevanda, Fernanda. 
Seu sepultamento deu-se no dia 04/04/2021 
às 15:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.     

TOSHIE SATO NAKAMURA – Falecido 
aos 77 anos de idade, era viúvo. Deixou seus 
fi lhos Reinaldo, Cristiane. Seu sepultamento 
deu-se no dia 04/04/2021 às 10:00. Saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.       

TEREZINHA MARABEZZI SCHIO – 
Falecida aos 86 anos de idade, natural de 
Agudos/SP, era viúva. Deixou seus fi lhos 
Valeria, Jupiara, Janaina. Seu sepultamento 
deu-se no dia 04/04/2021. Saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para o Parque 
Jardim da Paz.       

MATHILDE BALSANI – Falecida aos 94 
anos de idade, natural de Santa Albertina/SP, 
era viúva. Deixou sua fi lha Lúcia Regina. Seu 
sepultamento deu-se no dia 04/04/2021 às 

  FALECIMENTOS

14:30. Saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério Engenheiro Schmidt.   

JOSÉ CARLOS FRAGA – Falecido aos 
73 anos de idade, natural de Pirajui/SP, era 
viúvo. Deixou seus fi lhos Dalva, Adeline, La-
rissa, José Carlos Junior. Seu sepultamento 
deu-se no dia 04/04/2021 às 15:00. Saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.    

JOSÉ COLA NETO – Falecido aos 36 
anos de idade, natural de São José do Rio 
Preto/SP, era casado com Nathalia Drigo 
Cola. Deixou sua fi lha Livia Drigo Cola. Seu 
sepultamento deu-se no dia 04/04/2021 às 
11:00. Saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o cemitério São João Batista.    

CANDELARIO ANTONIO LEON – Fa-
lecido aos 71 anos de idade, natural de 
Venezuela, era solteiro. Seu sepultamento 
deu-se no dia 04/04/2021 às 13:30. Saindo 
seu féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.   

WDENIS ROBSON DO NASCIMENTO – 
Falecido aos 54 anos de idade, natural de 
Corinto/MG, era solteiro. Deixou seus fi lhos 
Thamires Nayara, Thayene Hayala (faleci-
da), Thauan Wdenis, Thainá Victoria. Seu 
sepultamento deu-se no dia 05/04/2021 às 
11:00. Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para Engenheiro Schmidt.     

LUIZ ORESTES DE OLIVEIRA – Falecido 
aos 69 anos de idade, natural de Ibirarema/
SP, era casado com Maria de Fatima Abraão 
de Oliveira. Deixou seus fi lhos Rubiana. Rob-
son, Richardson, Kelly Regina, Marcela. Seu 
sepultamento deu-se no dia 05/04/2021 às 
17:00. Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.     

JOÃO GONÇALVES FILHO – Falecido 
aos 67 anos de idade, natural de Parisi/SP, 
era solteiro. Deixou seu fi lho João Henrique. 
Seu sepultamento deu-se no dia 05/04/2021 
às 13:00. Saindo seu féretro do velório Ercilia 
para o cemitério São João Batista. 

GERALDO APARECIDO FERREIRA – 
Falecido aos 61 anos de idade, natural de 
São José do Rio Preto/SP, era divorciado. 
Deixou seus filhos Michele Constancia, 
Gregory, Michel. Seu sepultamento deu-se 
no dia 05/04/2021 às 16:00. Saindo seu 
féretro do velório Municipal de Tanabi para 
o cemitério Municipal de Tanabi.     

TIROS AO ALTO DOIDÃO
Homem faz disparos 

na rua com arma 
furtada da PM

Policiais militares estavam 
em diligência neste domingo 
(4), quando foram acionados 
após uma denúncia informan-
do que uma pessoa estava 
disparando com uma arma de 
fogo na Rua Atílio Lobanco às 
21h30. 

Ao chegarem no local en-
contraram um ajudante de 25 
anos disparando tiros para o 
alto no meio da rua que ao no-
tar a presença da viatura fugiu 
para dentro de sua residência. 

Ao entrarem na casa abor-
daram o homem que estava 
saindo da cozinha.

Em uma busca  foi en-
contrada em cima do armário 

uma pistola com dez cartuchos 
intactos e uma embalagem 
com mais nove cartuchos. Na 
rua ainda foram apreendidos 
quatro cartuchos. 

O ajudante confessou que a 
arma era de sua propriedade e 
que teria a comprado por volta 
de um ano no valor de R$6 mil. 
Ao informaram a numeração do 
carregador da pistola, esta foi 
identificada como um item fur-
tado da PM em junho de 2017. 

O acusado foi levado para 
a Central de Flagrantes onde 
foi preso por receptação, porte 
de arma ilegal e disparo de 
arma de fogo, devendo ficar à 
disposição da justiça. 

 (Colaborou – Bruna
 MARQUES)

Da REDAÇÃO

Viciado em crack 
danifica carro de gerente 

após ter alucinações

Policiais militares foram 
acionados neste domingo (4) 
por volta das 15h  até a Rua 
Prudente de Moraes onde um 
barbeiro de 37 anos teria dani-
ficado o carro de uma gerente 
de 26 anos. 

A vítima disse que mora em 
Agudos  e que viajou para Rio 
Preto para visitar seu namora-
do. Na tarde do ocorrido o casal 
estava dormindo quando ouviu 
gritos, quando viu o barbeiro 
sapateando e gritando em cima 
do carro, o que danificou o pa-
ra-brisa e parte do teto. 

Por apresentar ferimentos 
em seus braços e mãos o 
barbeiro foi levado para a UPA 

Tangará e direcionado a delega-
cia após atendimento médico. 

Em sua versão o homem 
confessou ter usado crack e 
por tal motivo teria alucinado 
que estaria sendo perseguido 
por cobras sendo que subiu 
no carro no intuito de fugir dos 
animais. Ele reconheceu o seu 
erro e afirmou não conhecer a 
vítima. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
Arquivo DHOJE

ABUSO
Padrasto é acusado de mostrar pênis a enteada de 11 anos

Uma auxiliar de serviços 
gerais de 31 anos se dirigiu 
para a Central de Flagrantes 
às 14h45 neste domingo (04) 
para informar que seu marido, 
um pedreiro de 35 anos, havia 
abaixado as calças e mostrado 
seu órgão genital para sua fi-

lha, uma criança de 11 anos, 
na segunda-feira (29) pela 
manhã. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a criança teria ligado para 
sua mãe na sexta-feira (2) 
contando o que seu padrasto 
tinha feito.

Por esta razão a auxiliar 

juntou as roupas do pedreiro e 
levou até seu emprego exigindo 
que ele nunca mais aparecesse 
em sua casa.  

Em depoimento a mulher 
informou que seu marido teria 
confirmado a história da crian-
ça e que desde então não sabe 
de seu paradeiro. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
Arquivo DHOJE

OPERAÇÃO SEMANA SANTA
PRF registra três multas por embriaguez, 53 por falta 

de cinto e 31 ultrapassagens proibidas na BR 153

A  ope ração  Semana 
Santa, feita pela Polícia Ro-
doviária Federal, começou 
no feriado de sexta-feira 
(1) e foi até domingo (4).
Três motoristas foram mul-
tados por embriaguez ao vo-
lante; 53 foram multados 

por não usarem cinto de se-
gurança e 31 por realiza-
rem ultrapassagens proibidas.
Além disso, na região de Rio 
Preto foram registrados três 
acidentes resultando em três 
feridos, mas nenhuma morte.
     De acordo com informa-
ções da PRF, “com a redução 
do movimento, a tendência é 

aumentar a imprudência nas 
rodovias. Por conta disso a PRF 
trabalhou arduamente para 

coibir as imprudências, resul-
tando na queda do número de 
acidentes”

Andressa ZAFALON

MARIA DA PENHA
Montador acaba detido após descumprir 

medida protetiva da ex-companheira
Um guarda civil municipal 

estava em patrulhamento 
neste domingo (4) quando 
por volta das 21h no bairro 
Nato Vetorazzo uma autô-
noma de 35 anos solicitou 
apoio porque seu ex compa-
nheiro, um montador de 39 
anos, a estava ameaçando e 
descumprindo uma medida 

protetiva. 
Na denúncia a vítima disse 

que dirigiu até a casa de seu 
ex marido para buscar as 
filhas do casal, que tinham 
passado o final de semana 
com o pai, neste momento 
o montador chegou ao local 
fazendo ameaças e pedindo 
para conversar com a autôno-
ma que negou aproximação. 

Ao perceber a presença 

da viatura da GCM o acusado 
fugiu do local sendo abordado 
meia quadra a frente. Em seu 
depoimento o montador dis-
se que não foi ao local para 
procurar sua ex companheira. 

Ele foi levado para a de-
legacia onde foi preso por 
descumprimento de medida 
protetiva de urgência. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE
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O Poder da 
Sedução

Relacionamento a dois é um assunto que interessa 
a todos, mesmo porque mais de 95% da população ou 
está apaixonado ou está tentando conquistar uma pes-
soa especial. Por isso, resolvi dar algumas dicas para 
mulheres infalíveis no jogo da sedução ai lista hoje alguns 
segredos infalíveis de sedução caso ainda esteja na fase 
da conquista.

Antes de tudo, vale ressaltar que a sedução não se 
resume em aparência física.  Portanto , se você pensa 
desse jeito você está enganada.

Está cientificamente comprovado que atração entre as 
pessoas vai muito além disso.Ou seja, a atitude, a coragem 
uma boa  conversa e a personalidade contam muito mais 
que o tamanho dos seios, que a fineza da cintura, ou até 
mesmo que o tamanho do pé.

E quando você aprende o jogo da sedução sentirá um 
poder dentro de você, que entenderá que felicidade e 
Orgasmo são coisas  egoístas e pessoais cada um tem 
que buscar o seu.

E será mais feliz, pois vai aprender que a felicidade está 
dentro de você, que você é a razão de sua felicidade e 
que o outro é um complemento, que você e feliz sozinha 
e acompanhada só é mais feliz.

1_Seduzir usando os sentidos
O ideal é começar a sedução pela visão. Ou seja, se 

vista maravilhosamente, arrume os cabelos e passe aquela 
make, com um batom de preferência vermelho. Encontre 
algo que você gosta em você e de destaque para está parte. 

Use o ofato a seu favor existe um perfume que contém 
notas afrodisíacas maravilhoso, use ele junto com seu per-
fume de preferência, você encontra esse perfume de sedu-
ção na loja Santa Ajuda Erotic Boutique  (17_981216641)

 
2_ Crie um momento agradável
O ambiente agradável o qual me refiro não é só aquele 

lugar especial, com luz de velas e um som ambiente. O 
ambiente agradável é também aquele clima, a conversa 
que rola entre vocês dois. Portanto, tente sempre manter 
um papo legal, com educação, diversão e respeito o bom 
humor é uma arma infalível

Não fique  reclamando da vida nessa momento. Você 
tem direito de não estar de acordo com tudo e de ter suas 
próprias opiniões, mas mostre seu ponto de vista de forma 
agradável. Lembre-se, você está “atraindo a presa”.

3_ Faça ele sentir falta, não o persiga
Não comece a bancar a Sherlock Holmes, não comece 

a seguir e perseguir a pessoa. Deixe que ela sinta sua falta. 
Aliás, não queira controlar tudo o que ela sente ou faz.

Lembre-se que tudo que é controlador, excessivo e 
que ocorre sem naturalidade começa a ficar chato e sem 
tesão. Ou seja, o clima deixa de ser leve, e a atração deixa 
de acontecer.

4_ Capriche no olhar 
Nada é mais sensual do que aquele famoso olhar 

43,essa é uma das principais dicas de sedução.
O  primeiro contato entre duas pessoas, é pelo olhar. 

Na verdade, é pelo olhar que você consegue dizer se está 
mesmo afim daquela pessoa, ou não. Além do mais, pelo 
olhar você consegue ver se existe respeito ou não na rela-
ção. Então mantenha  o olhar penetrado na pessoa, não 
a deixe falando sozinha.

 O olhar pode ser bem usado tanto na hora de ser sexy 
quanto na hora de ser meigo, ouse no seu olhar, que a 
sua sedução será garantida.

5_ Seja Misteriosa
Não existe nada mais sexy do que uma mulher miste-

riosa. Portanto, não demonstre tudo no início, não conte 
toda a sua vida no primeiro encontro. Aliás, deixe ele ficar 
curioso, deixe ele perguntar.

Essa dica serve também para você, não seja curiosa 
demais, deixa as coisas acontecerem naturalmente. Com 
calma não seja ansiosa

6_Não diga ‘sim’ para tudo
Exatamente, mostre que você tem personalidade e que 

tem sim coisas que te desagradam. Inclusive, não é porque 
você está gamada nele, que você tem que concordar e 
aceitar tudo que ele diz ou faça. Mostra esse mulherão 
que tem dentro de você, e se imponha sempre que achar 
necessário.

 7_ Ame _ se 
A principal dica deste artigo, ame se nada mais atraente 

que uma mulher que sabe seu valor, que é independente 
emocionalmente.

Que não depende de ninguém para ser feliz, nós seres 
humanos buscamos pessoas superiores a nós para nós 
envolver então pense nisso.

Faça três elogios para você por dia e siga meu insta 
para aprender tudo sobre, empoderamento e sedução.

Beijos até a próxima 

O amor próprio é o ingrediente secreto para sua feli-
cidade

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
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Referência para a região, 
o Hospital de Base está com 
99,4% de ocupação e UTIs nes-
ta segunda-feira, tendo apenas 
um leito livre. Somando com o 
Hospital da Criança e Materni-
dade, que também faz parte do 
complexo Funfarme, já foram 
registradas 103 internações 
até o dia 4 de abril, uma média 
de quase 26 novas internações 
por dia.

Atualmente, o HB conta 
com 99 pacientes em enfer-
maria e 172 em UTI.  No HCM 
são três crianças internadas 
na enfermaria e uma na UTI. 
Nas últimas 24 horas, 13 altas 
hospitalares foram concedidas 
e oito óbitos foram contabi-
lizados. No total, são 4.469 
atendimentos, com 3.162 altas 
e 1.013 mortes.

A Santa Casa completou 
nesta segunda-feira (5) 12 
dias de seguidos com 100% 
de ocupação nos leitos de 

Funfarme registra 103 internações 
em 96h e HB tem só 1 vaga de UTI

UTI.  Antes disso, ela ficou por 
dez dias variando entre 96% e 
98%. Atualmente, o hospital 
conta com 52 na UTI e 49 na 
enfermaria.

Com oito leitos de UTI aber-
tos na semana passada, o 
Hospital João Paulo II já está 
com 100% de ocupação. O 
local é visto como uma saída 
para ampliação de leitos no 
município. “A gente espera 
que ele (Hospital) amplie esse 
atendimento, eles têm uma 
capacidade bem maior, então 
se eles se transformassem 
totalmente em Covid poderiam 
atender até 60, 80 pacientes 
na enfermaria, já que eles têm 
uma enfermaria grande lá”, 
afirmou o assessor especial da 
saúde, André Baitello.

O Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados e Estatís-
ticas) divulgou nesta segunda-
-feira (5) que a região de São 
José do Rio Preto chegou a 
90% de ocupação nos leitos 
de UTI. Desde o início do mês 
de março, o índice tem ficado 
acima de 85%.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

HB tinha apenas um leito de uTI livre ontem

Santa Casa de Fernandópolis confirma enfermeira 
intubada após tomar as duas doses da Coronavac

Uma enfermeira de 31 
anos, que trabalhava na linha 
de frente do tratamento ao 
Covid-19 em Fernandópolis, 
está intubada na UTI e em 
estado grave, mesmo após ser 
imunizada com as duas doses 
da vacina Coronavac. A asses-

soria da Santa Casa da cidade 
confirmou a informação.

De acordo com a asses-
soria, a enfermeira, que teve 
seu nome preservado devido 
ao sigilo do prontuário, possui 
comorbidades e teria tomado 
a vacina nos primeiros dias da 
campanha de vacinação.

A vacina Coronavac é fabri-

cada pelo Instituto Butantan, 
em São Paulo e é divulgada 
como sendo 100% eficaz para 
casos graves e moderados. O 
estudo foi feito com 13.060 
voluntários, todos profissionais 
da saúde. Metade do grupo 
tomou a vacina Coronavac e a 
outra parte recebeu placebo.

Os testes começaram em 

julho de 2020 e neste período, 
252 pessoas dos 13.060 que 
estavam participando, pega-
ram Covid-19. Do grupo pla-
cebo foram 167 positivados, 
sendo que sete precisaram 
ser internados para tratar a 
doença. Já do grupo da vacina, 
85 testaram positivo e nenhum 
precisou ser internado.

Andressa ZAFALON

Após lockdown, confirmação de casos de Covid cai 48%

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou o balanço 
de casos de Covid-19 nesta 
segunda-feira (5).  Segundo 
a média móvel, o município 
apresentou uma queda de 
48,1% do número de casos 
confirmados em cinco dias. 
No dia 31/03 a média era de 
361 casos confirmados. Já no 
último domingo (4), o número 
caiu para 187.

De acordo com os dados da 
Saúde, mais 21 novos casos 
foram registrados, sendo 13 
diagnosticados por exame PCR, 
cinco por teste sorológico e três 
por teste antígeno. Esses casos 
foram registrados entre os dias 
1 e 3 de abril. No total, Rio 
Preto já soma 58.586 casos, 
com 3.931 em profissionais 
da saúde. Rio Preto contabiliza 
52.224 curados, o equiva-
lente a 89,1% dos casos. O 
coeficiente de incidência é de 

12.717 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Também foram confirmados 
26 óbitos, sendo quatro nesta 
segunda-feira (5) e 22 conta-
bilizados com atraso entre os 
dias 20/03 e 04/04. A divulga-
ção com atraso está ocorrendo 
devido a instabilidade que o 
sistema SIVEPgripe do Minis-
tério da Saúde apresentou nas 
últimas semanas. São 1.585 
mortes registradas desde o 
início da pandemia, com uma 

taxa de letalidade de 2,7%.
Atualmente, o município 

conta com 910 pacientes 
internados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
com 444 na UTI e 466 na 
enfermaria. Destes, 564 são 
residentes de Rio Preto e 
364 são de outras cidades da 
região. Considerando apenas 
os casos confirmados de Co-
vid-19 são 690 internados, 
com 395 na UTI e 295 na 
enfermaria.

Vinicius LIMA 

Especialista alerta para importância 
da atividade física na pandemia

Nesta terça-feira (6) é 
celebrado o Dia Mundial da 
Atividade Física e o Dia Na-
cional de Mobilização pela 
Promoção da Saúde e Qua-
lidade de Vida. Em meio a 
pandemia, cumprir as me-
didas de isolamento social e 
ficar em dia com os exercícios 
tem sido um desafio.

O médico anestesiologista 
e pós-graduando em medi-
cina do esporte e exercício 
Adriano Fróes, do hospital 
Austa em Rio Preto alerta 
para os cuidados ao tentar 
fazer atividades por conta 
própria em casa. “Existem 
hoje programações de trei-
nos online com profissionais 
da área. Não é a maneira 
ideal, já que o recomendado 
é sempre fazer exercícios na 
presença de um educador 
físico, mas ajuda a pessoa a 
se manter ativa neste perío-
do. É preciso ter muito cui-
dado, principalmente quem 
nunca praticou, para não ter 
lesões”, comentou.

Fróes já participou de 
competições de triathlon e 
tem feito exercícios dentro 
de casa junto com a família. 

Entre as dicas, estão exer-
cícios mais simples como 
alongamento, abdominais e 
flexões. No caso das crianças 
são feitas brincadeiras como 
pega-pega.

O médico ainda ressalta 
que a prática de atividades 
físicas ajuda pacientes com 
Covid-19. “Existe um estudo 
que mostra que quem práti-
ca exercícios tem oito vezes 
mais chances de combater a 
doença do que uma pessoa 
sedentária. Não só com a 
Covid-19, mas outras doen-
ças também, já que a prática 
esportiva está diretamente 
ligada à saúde e qualidade 
de vida”, comentou.

Vinicius LIMA 

Veja algumas maneiras de manter-se 
ativo na pandemia:

- caminhe de um lugar a outro ou use bicicleta
- tenha um trabalho ativo em casa, tal como 
jardinagem e tarefas domésticas
- brinque com as crianças de esconde-esconde, 
pega-pega
- faça atividades planejadas, estruturadas, 
repetitivas e que tenham algum propósito, por 
exemplo, academia, dançar, nadar, praticar es-
portes com bola;
- pratique uma atividade em que toda a família 
possa se divertir junto
- torne a atividade parte de sua rotina: caminhe 
um quarteirão (uma quadra) a mais a cada dia 
ou use a escada ao invés do elevador
- se o trabalho exige que fique sentada(o) por 
horas, fique em pé, movimente seus braços e 
pernas, respire profundamente, faça exercícios 
e alongamentos que o ambiente permita
- se o trabalho é fisicamente ativo e pesado, 
faça intervalos regulares para movimentar o seu 
corpo de maneiras diferentes
- estabeleça para si metas realistas e de curto 
prazo a serem atingidas; à medida que avançar, 
estabeleça novos objetivos

Adriano Fróes e a família 
fazem exercícios em casa

Divulgação
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Prefeitura Municipal de
CEDRAL

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

JOÃO PEDRO REZENDE BELASQUE e LETÍCIA CAZARI DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e oito (28) de abril de dois mil (2000), com vinte 
(20) anos de idade, vendedor, solteiro, filho de ALEXANDRE BELASQUE e de dona MARIA CRISTINA 
GUALDA REZENDE BELASQUE. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  dez (10) de julho de um mil novecentos e noventa e sete (1997), com vinte  e três (23) anos de idade, 
educadora física, solteira, filha de JULIANO DE PAULO JACINTHO DA SILVA e de dona ANA CAROLINA 
ROCHA CAZARI.

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

São José do Rio Preto - SP, cinco (05) de abril de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

1. JEFERSON RIBEIRO BATISTA e JANAINA MARIA 
DE ARAÚJO MAPURUNGA, sendo ELE fi lho de ELIANA 
RIBEIRO BATISTA e sendo ELA residente e domiciliada em 
Natal, RN, fi lha de JOSÉ ARIMATÉA MAPURUNGA FILHO e 
de MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO MAPURUNGA;

2. ERIVANIO COSTA FERREIRA DA SILVA e 
STELLA MARIS TRINDADE LIMA, sendo ELE residente 
e domiciliado no 2º Subdistrito desta cidade, fi lho de JOSÉ 
EVANDO DA SILVA e de QUITERIA COSTA FERREIRA DA 
SILVA e ELA fi lha de FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO 
e de CICERA URÇULINO TRINDADE LIMA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 05/04/2021.

Decreto n.º 3.378, de 05 de abril de 2021.
“Dispõe sobre o encerramento de contratação emergen-

cial e dá outras providências”. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei e, resolve baixar o seguinte:

DECRETO:
Art. 1.º - Fica determinado o encerramento da contratação 
emergencial realizada pelo Decreto Municipal n.º 3.257, de 
25 de março de 2020. 

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cedral, 05 de abril 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL - SP
AVISO DE SESSÃO
Pregão Presencial n.º 05/2021 - Registro de preços de 
fraldas geriátricas. Fica designado o dia 08/04/2021 às 
14h00m, a realização da sessão pública para abertura dos 
envelopes relativos às propostas. Geovan Carlos Grandizol 
- Pregoeiro.

Construção de marginais ao lado da 
BR próximo ao zoológico é autorizada

O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo assinou na 
manhã desta segunda-feira 
(5) ordem de serviço para im-
plantação de vias marginais 
na rodovia BR-153, km 57 + 
600m. A empresa vencedora 
foi a Coplan Construtora Pla-
nalto Ltda, que tem prazo de 
180 dias para conclusão dos 
serviços. O prazo de vigência 
do contrato é de 285 dias.

Para a construção das 
marginais, a Prefeitura firmou 
convênio com o governo es-
tadual, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional 
e Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entida-
des Não Governamentais. 
A obra tem custo estimado 
de R$7.914.672,82, sendo 

R$2.914.671,82 de recurso 
do Município e os outros R$5 
milhões do convênio estadual.

Nos locais, serão feitas 
implantações de infraestrutura 
urbana nas marginais da BR-
153, próximas ao bairro Jar-
dim do Bosque, contemplando 
duas pontes com vão de 30m 
e largura de 13,25m sobre o 
Córrego Felicidade. Contem-
pla ainda aproximadamente 
4mil m² de pavimentação, 
50 mil m³ de terraplenagem, 
270m de rede de drenagem, 
460m³ de gabião (estruturas 
para contenção de barragens 
e drenagem de água) e toda 
a sinalização viária.

“A duplicação da BR-153 é 
estratégica e hoje ela comple-
menta as obras do Anel Viário. 
O resultado é um trânsito 
com maior fluidez, encurtan-

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br
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R$ 7 MILHÕES

Alunos da rede municipal recebem kit merenda a partir 
desta semana

EDUCAÇÃO

do distâncias entre bairros e 
facilitando os deslocamentos, 
tanto para o transporte indivi-
dual, como para o coletivo”, 
destacou o prefeito, Edinho 
Araújo.

A implantação das margi-
nais faz parte das obras de 
duplicação do trecho urbano 
da BR-153. Atualmente a 
obra encontra-se em fase 
de execução de serviços de 
terraplenagem, drenagem, 
pavimentação e execução das 
OAEs (obras de arte e viadu-
tos), com 78,95% das etapas 
concluídas. O trecho da obra 
tem 17,8 quilômetros.

A previsão para conclusão 
das obras de duplicação da 
rodovia, segundo o DNIT, é 
dezembro deste ano. (Co-
laborou Maria Paula de 
Andrade)

LIDE LOCKDOWN

De acordo com nota divul-
gada pela Secretaria de Saúde, 
através da Vigilância Sanitária 
e em parceria com a Guarda 
Municipal e Polícia Militar, 
foram realizadas 2.676 fisca-
lizações em estabelecimentos 
comerciais durante o período 
do lockdown.

Neste período, foram lavra-
das 222 autuações, sendo que 
87 foram em pessoas físicas, 
por circularem sem justificati-
va. Além disso, 26 estabele-
cimentos foram interditados.

Os autos serão julgados 
e poderão se converter em 
multa, que pode variar de 5 
a 5.000 UFM, a depender da 
gravidade da infração, existên-
cia de antecedentes, atenuan-
tes, agravantes e capacidade 
econômica do infrator.

26 empresas 
interditadas 
e 87 pessoas 

autuadas
Andressa ZAFALON 

Ação solidária leva Ovo de 
Páscoa de 7 kg em favela

Uma ação solidária pro-
movida pelo grupo LIDE No-
roeste Paulista arrecadou 
R$23.200,00 ao sortear 
um ovo de chocolate de 7 
quilos doado pela Cacau 
Show. O valor foi destinado 
ao Instituto As Valquírias e 
GRAACC (Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança com 
Câncer).

O ganhador do sorteio 
foi o empresário Daniel 
Sant’Anna, que doou o ovo 
de chocolate para as crian-
ças atendidas pelo Instituto 
As Valquírias. O presente foi 
distribuído neste domingo (4) 
de Páscoa aos moradores 
da Favela Vila Itália, em São 
José do Rio Preto.

Segundo o Lide, foram 48 
horas de ação que mobiliza-

ram empresários de toda a 
região e da capital paulista. 
O sorteio, ao vivo, aconteceu 
no último sábado, 3, com 
a participação de Marcos 
Scaldelai, presidente do LIDE 
Noroeste Paulista, e Amanda 
Oliveira, CEO do Instituto As 
Valquírias.

“Quero agradecer a todos 
que participaram dessa ação 
emocionante e, em especial, 
ao nosso grande amigo Alê 
Costa, da Cacau Show. O 
valor arrecadado vai ajudar 
e fazer a diferença na vida 
de muitas famílias”, afirmou 
Scaldelai.

“Uma ação linda. A felici-
dade e os sorrisos das crian-
ças que receberam o ovo 
enchem o coração de alegria 
e paz”, afirmou Amanda. 
“Gratidão a todos que con-
tribuíram”, complementou.

Da REDAÇÃO

Alunos da rede municipal recebem 
kit merenda a partir desta semana

Nos dias 7, 8 e 9 de 
abril, a Prefeitura de Rio 
Preto, por meio das se-
cretarias de Agricultura e 
Abastecimento e Educação, 
realiza a entrega dos kits 
de alimentação escolar aos 
alunos da rede municipal 
de ensino, cujas famílias 
fizeram cadastro até 28 de 
março. 

Ao todo, 29.816 alunos 
de creches e escolas mu-
nicipais levarão para casa 
alimentos secos, calculados 
para 30 dias, e porção de 
proteína suficiente até a 
próxima entrega, de 28 a 
30 deste mês. 

“A Secretaria de Educa-
ção cadastrou as famílias 
solicitantes e agora faremos 
a distribuição dos alimen-
tos com apoio de todas as 
equipes escolares. É um tra-
balho conjunto e articulado 
para atender principalmente 
os alunos da rede municipal 
integrantes de famílias que 
mais precisam nesse mo-
mento de crise sanitária”, 
afirma o secretário de Agri-
cultura e Abastecimento, 
Pedro Pezzuto.

Os alunos cadastrados 
que tenham de 3 meses a 
1 ano e 11 meses de idade 
levarão para casa: 2 quilos 
de arroz, 1 quilo de feijão, 2 
quilos de leite em pó, 500g 
de fubá, 500g de macarrão, 

500g de amido de milho, 
400g de biscoito e 1 quilo 
de frango em cubos.

Os cadastrados com ida-
de a partir de 2 anos re-
ceberão: 2 quilos de arroz, 
1 quilo de feijão, 500g de 
fubá, 500g de macarrão, 1 
quilo de leite em pó, 400g 
de biscoito, 400g de acho-
colatado, 900ml de óleo, 
340g de extrato de tomate e 
1 quilo de frango em cubos.

 Os alimentos garantem 
apoio alimentar e nutricio-
nal equivalente à merenda 
escolar para cada aluno 
cadastrado, considerando 
as refeições servidas caso 
as aulas fossem presenciais.

Os kits devem ser retira-
dos nas unidades escolares 
em que os respectivos ca-
dastros foram feitos, exata-
mente nos dias anunciados. 
O não comparecimento im-
plica na exclusão automáti-
ca do cadastro e impede o 
fornecimento de novos kits 
dentro do mesmo período. 

Para os alunos que fize-
ram cadastro on-line, é obri-
gatório que o responsável 
legal assine a ficha cadastral 
ao retirar os alimentos, além 
da lista geral de retirada.

 Não é preciso aglomera-
ção nas creches e escolas, 
pois todos os cadastrados 
serão atendidos. Medidas 
de distanciamento físico e de 
higiene estão sendo cumpri-
das para garantir segurança 

Da REDAÇÃO

Em postagem nas redes 
sociais, o Lide informou que 
está mobilizando empresários 
da região em busca de cilin-
dros de oxigênio para hospi-
tais municipais. Interessados 
em contribuir podem entrar 
em contato pelo e-mail con-
tato@lidenoroestepaulista.
com.br.

às equipes de trabalho e aos 
beneficiados.

Esta é a 11ª fase da ação 
emergencial que substitui a 
merenda escolar durante a 
suspensão das aulas pre-
senciais para contenção da 
pandemia de corona vírus, 

tendo distribuído, de abril 
de 2020 a janeiro de 2021, 
um total de 775.674 kits 
com alimentos secos e pe-
recíveis e atendido cerca de 
28 mil alunos a cada etapa. 
(Colaborou Maria Paula de 
Andrade)

Divulgação
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. 08/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: PATRIARCHA & BOTOS SERVIÇOS MÉDI-
COS S/S
CNPJ: 32.389.935/0001-06
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto pror-
rogar a vigência da contratação de empresa para prestação 
de serviços médicos na especialidade de Ginecologia I, para 
atendimento nas unidades de saúde, com base no Art 24, IV, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
VALOR: R$6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta 
reais).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será contado da data de 
assinatura do presente Termo, fi cando o vencimento em 26 
de março de 2021.
Monte Aprazível, 26 de fevereiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. 09/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: NAGLIATI E BELATTI SERVIÇOS MÉDI-
COS S/S
CNPJ nº 22.161.033/0001-56
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto prorro-
gar a vigência da contratação de empresa para prestação de 
serviços médicos na especialidade de Ginecologia II, para 
atendimento nas unidades de saúde, com base no Art. 57, 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 em 26 
de março de 2021.
VALOR: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 26 de fevereiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal



Pérola do Dia
A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, terça-feira 

06 de abril de 2021 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira 

Roberto
 Toledo

MORRER RICO É EXTREMA INCOMPETÊNCIA. SIGNIFICA QUE VOCÊ 
NÃO USUFRUIU. ALÉM DISSO, UM RICO QUE GASTA TUDO O QUE 
TEM ANTES DE MORRER, LIVRA OS SEUS HERDEIROS DO ODIOSO 

IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS. Sorria, beba muita água e 
seja feliz!

REINALDO LOBANCO e 
Maria Thereza passaram o 
feriado e domingo de Páscoa, 
com toda sua família em sua 
casa de veraneio no Condo-
mínio Enseada Azul 1, em 
Fronteira.

PAULO EMÍLIO MARQUES, 
empresário e pecuarista, rea-
lizou domingo retrasado, o 1º 
Leilão Cia. Paulo Emílio. O 
evento foi 100% virtual com 
o leiloeiro rural Rafael Vilella.

VALQUÍRIA MENEGALDO 
Silva, ao lado do marido João 
Silva e das fi lhas Munique e 
Gerusa, mais o noivo, come-
morou o domingo de Páscoa 
com um almoço todo especial 
em sua residência.

PARABÉNS AO CASAL 
Tata Ribeiro Fleury e João 
Fleury que está comemorando 
46 anos de casados, cada vez 
mais apaixonados.

FRED TONELLI, empresário 
e promoter de eventos, Marce-
la Homsi e Célia Sestini foram 
os aniversariantes de ontem. 
Parabéns!

O LAR SÃO VICENTE de 
Paulo está precisando de 
toucas de frios e toalhas de 
banho. Quem souber fazer 
toucas ou tiver a possibilidade 
de doar agradecemos muito.

FLÁVIA FACIN, cirurgiã 
dentista, o empresário Gil Fon-
tes, Cristina Curti, Ana Maria 
Lemos Benfatti, Beatriz (Bia) 
Lourenço foram os aniversa-
riantes de sábado de Aleluia.   

FIQUE SABENDO... Vale 
à pena conferir as ofertas 
do Frigorífico Eldorado. Kit 
Churrasco, Kit Kids, Kit Frios 
e Kit Mistura com 1kg – acém 
moído, 1kg – paleta em cubos, 
1kg – coxão mole em bife, 1kg 
– frango à passarinho (tempe-
rado), 1kg – fi lé de frango em 
bife, 1kg – coxa sobre coxa, 
1kg – linguiça T.C (fininha) 
e 1kg – bisteca suína. Tudo 
isso por um preço bastante 
econômico (super promoção), 
no Frigorifi co Eldorado. Rua 
Aparecida do Tabuado 2906. 
Telefone – 17 – 3236-6795. @
frigorifi co.eldorado.

O SEBRAE em parceria com 
a TD, promove a Semana de 
Transformação Digital para Mi-
cro e Pequenas Empresas. O 
evento, online é gratuito, será 
realizado entre os dias 26 e 30 
de abril, reunindo uma série de 
conteúdos exclusivos sobre 
transformação digital, com 
grandes referências e especia-
listas em gestão. Interessados 
podem se inscrever pelo site: 
www. Semanatd.com.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

DiáriodoBob
O Ultimo Grito. Agnaldo Timóteo morreu, mas deixou um 

grito que ficará para sempre: “Se eu demoro mais aqui eu vou 
morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você”.  Sai o confina-
mento (Lockdown) entra o (Takeway), retirada da mercadoria 
ou alimento pelo consumidor desde que permaneça do lado de 
fora, mas continua proibida a concentração ou permanência 
de pessoas nas portas dos estabelecimentos. Uma conquista 
da Federação do Comércio (leia-se Luiz Carlos Motta), junto ao 
governo de São Paulo. Referendo. O governador João Doria e 
o seu vice Rodrigo Garcia, que é de Rio Preto, e conhece como 
ninguém a alta cúpula da Famerp, devem aprovar juntos os 
nomes de Francisco Cury e Helencar Ignácio pós eleição com 
obtenção de mais de 60% dos votos. A dupla de médicos 
deve liderar o complexo Funfarme, que inclui o portentoso HB, 
um dos melhores hospitais da América Latina, com orçamento 
e quadro de funcionários maior do que de algumas prefeituras 
da região. Portanto, sua relevância não é apenas na área da 
saúde, mas também na política. Dali, saíram Liberato Caboclo, 
Cacau Lopes, Eleuses Paiva e Aldenis Borim. Franco atirador. 
Warlen Miller, que foi candidato à Câmara Municipal, decidiu 
que, mesmo sem ter sido eleito, exercerá o papel de vereador. 
Ajuizou várias ações contra o Poder Público, exigindo explicações 
e providências. Longe do plenário do Legislativo, o franco-atirador 
não será alcançado pelas longas mãos de Jair Moretti. Vulcão 
em erupção. A chacoalhada que houve no governo Bolsonaro 
que fez despencar seis ministros do pé assustou os cortesãos 
do reino, mas não Fausto Pinato. O deputado federal, que 
é presidente da comissão de relações com a China, há muito 
tempo cantava a necessidade de se mudar os rumos da política 
externa do país. Acredite se quiser. Entre novembro de 2020 
e março deste ano, oito a cada dez pacientes com covid-19 
intubados em unidades de terapia intensiva (UTIs) do Brasil 
morreram, segundo dados do Ministério da Saúde, compilados 
por pesquisadores da USP e Fiocruz. Cultura pandêmica. Quem 
acredita que o Big Brother Brasil seja um formato desgastado 
se engana. O BBB21  já vai para o terceiro mês no ar, com 28 
pontos de média em São Paulo. É o melhor resultado do reality 
no período desde a décima edição, que marcava 30 pontos a 
essa altura. Museu da imagem e som. Depois de 20 anos no 
ar na Rede TV! com o programa TV Fama, o apresentador Nelson 
Rubens, que vinha se queixando de parceiros (e parceiras) mais 
jovem, foi afastado pela direção da emissora. Ponto e basta!

Mais um aniversário
A elegante médica Ângela 
Cristina Jalles não deixou a data 
comemorativa do aniversário 
de 80 anos de seu papai Mário 
Francisco Martins passar em 
brancas nuvens. Devido à 
pandemia, isolamento social, 
preparou uma linda mesa com 
direito à bolo e docinhos, além 
de um caprichado jantar para 
seis pessoas integrantes da 
família, em sua bonita residência, 
semana passada, para cantar 
parabéns para o aniversariante 
Sr. Mário Francisco Martins. Da 
coluna, meus cumprimentos.   

henriforne@gmail.com

Sonho com musica
O recado é exclusivo para os 
Hotéis e Motéis que deixam a 
musica rolar em seus corredores 
e Suítes, com ou sem frescuras.  
O STJ aceitou o argumento 
dos interessados e decidiu 
que a cobrança dos direitos 
autorais é legal, encerrando 
longa batalha entre hoteleiros 
e autores musicais.

Exercito da salvação
Num cenário em que 77 milhões de brasileiros que fazem parte dos 
grupos prioritários sejam vacinados com duas doses até julho, as 
mortes diária por covid-19 podem recuar para baixo da marca de 
mil naquele mês.  É uma marca ainda alta diante do descontrole 
da pandemia, mas mesmo assim seria uma redução importante 
para avaliar o sistema de saúde. A vacinação reduz o número de 
óbitos por evitar formas mais graves da doença.

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)

 Amigos do Bem
Aplausos e mais aplausos, para os Amigos do Bem, entre eles, o 
empresário Elvis Buchalla, que conseguiram doar 2,3 toneladas 
de alimentos para instituições de Rio Preto e Região, Renascer, 
Paróquia São Pedro, entre outras.  A intenção é incentivar você 
pessoa física ou jurídica, que possui condições de também 
se mobilizar neste momento difícil que muitas famílias estão 
passando. Que este ato sirva apenas de inspiração para você 
também levantar qualquer quantia e alimentar quem está 
precisando hoje. #amigosdobem #combateafome

A neta Ana Carolina Jalles, Nair Picolo, Dra. Ângela 
Cristina Jalles e Mário Francisco Martins em pose 

especial

A médica Ângela Cristina Jalles com os 
queridos papais Mário Francisco e Nair 
Picolo Martins em comemoração aos 80 

anos dele

O aniversariante Mário Francisco 
Martins e esposa Nair Picolo Martins, 

eternos namorados
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP
EMPENHO 5772/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual, aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades adminis-
trativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, multa de 20% do valor. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa 
ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não cum-
primento do contrato poderão implicar no agravo da penali-
zação. SMS ALDENIS BORIM.
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME
EMPENHOS 5640/21, 5641/21 E 5642/21
CONTRATADA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS 
EIRELI
EMPENHO 5280/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega dos empenhos supramencionados, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual, aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades adminis-
trativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, multa de 30% do valor. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa 
ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não cum-
primento do contrato poderão implicar no agravo da penali-
zação. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 06/20– Contrato: COC/0027/20
Contratada: Gabriela Fiore Me
Nos termos do peticionamento feito pela contratada, fi ca 
suspenso pelo prazo de 30 dias o contrato supramenciona-
do. SMA – Adilson Vedroni.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 46/20 – Contrato PRE/0061/20
Contratada: JE Atendimento Hospitalar Domiciliar Eireli Epp
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 
11º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 273/18 – Contrato PRE/0136/18
Contratada: Inova Facilites Asseio, Conservação e Limpeza 
Ltda
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 12,5621272% do valor inicial do con-
trato supramencionado. SMSG – Ulisses R. Almeida
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 10/2021; Contrato: DIL/0015/21
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP
OBJETO: Prestação de serviços de informática pela CON-
TRATADA, abrangendo os serviçostécnicos de informática 
relativos à cessão de informações do banco de dados do 
DETRAN para o processamento de multas de trânsito,re-
lacionados na “Especifi cação de Serviços e Preços” (Ane-
xo I) e na “Planilha de Orçamento” (Anexo II). Valor Total 
R$8.848.200,00. – SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de 
vigência: 60 meses
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 23/2021; Contrato: DIL/0014/21
CONTRATADA: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
do Rio Preto - EMURB
OBJETO: Prestação de serviços de instalações elétricas, 
execução de piso de concreto com fornecimento de mão 
de obra, serviços de serralheria em portões e gradis com 
fornecimento de materiais e de equipamentos, fornecimento 
de extintores e sinalização de combate a incêndio  em razão 
das demandas de instalação provisória do  “Shopping azul”, 
na praça Leonardo Gomes para abrigar os boxes em área 
que deverá ser adequada para receber os comerciantes 
“Ambulantes” que são denominados “permissionários do 
Shopping Azul. Valor Total R$152.839,03. – SMDENT – Jor-
ge L. Souza - Prazo de vigência: 90 dias

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2020
ATA Nº 0277/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários - Item 12 - R$0,3770; Item 13 – R$0,3770 - SMS– 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 550/2020
CONTRATO nº PRE/0038/21
CONTRATADA: MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informatica - SMAS 
– Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$4.440,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 550/2020
CONTRATO nº PRE/0039/21
CONTRATADA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informatica - SMAS 
– Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$3.825,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021
CONTRATO nº PRE/0040/21
CONTRATADA: V S PERFIL TUBO GALVANIZADO LTDA
OBJETO: Aquisição de materiais para implantação provisória 
do Shopping Azul - SEMDEC – Jorge Luis de Souza
– Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$301.999,75
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
ATA Nº 0278/21
CONTRATADA: L F GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI 
ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura – Valores 
Unitários - Item 01 - R$48,50; Item 04 – R$52,00; - Item 09 
- R$35,00; -Item 10 – R$52,00;- Item 20 - R$36,80; Item 24 – 
R$51,95; - Item 25 - R$114,95  - SMSG – Ulisses R. Almei-
da– Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021
ATA Nº 0279/21
CONTRATADA: FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATE-
RIAIS ELETRICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valor Unitá-
rio - Item 25 - R$9,50 - SME – Fabiana Zanquetta de Azeve-
do
– Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021
ATA Nº 0280/21
CONTRATADA: DINÂMICA SHOP EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Uni-
tários - Item 26 - R$28,90; - Item 27 - R$31,84  - SME – Fa-
biana Zanquetta de Azevedo– Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 496/2020
ATA Nº 0281/21
CONTRATADA: OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E 
PRESENTES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de instalação de playground – Valo-
res Unitários - Item 01 - R$8.600,00; - Item 02 - R$9.100,00; 
- Item 03 - R$8.600,00  - SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo– Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2020
ATA Nº 0282/21
CONTRATADA: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas – Valores 
Unitários - Item 05 - R$0,0700; - Item 06 - R$0,0700; - Item 
08 - R$21,0000; - Item 10 - R$17,5800; - Item 13 - R$0,2075 
- SMS– Prazo de vigência: 12 meses.   
ERRATA
Publicação do dia 01.03.2021 ref. ATA Nº 0273/21
Onde se lê: Pregão Eletrônico nº033/20
Leia-se: Pregão Eletrônico nº033/21
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 6342/2021
CONTRATO Nº: DPL/0015/21
CONTRATADA: TORTORELLO & GONZALEZ ENGENHA-
RIA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para execu-
ção de inspeções rotineiras em 66 obras de arte especiais 
(OAES) – SMO – Israel Cestari Júnior- Prazo de vigência: 60 
dias. Valor Total: R$29.900,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE 
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRELA-
TOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, divi-
didos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO. RECORRENTE: Constroeste Construtora e 
Participações Ltda, para fi ns de que sejam complementados 
os motivos que ensejaram a inabilitação da empresa Cons-
trutora Colares e Linhares S/A, em razão dessa empresa 
não ter atendido, também, ao subitem 5.5.2 do edital. DES-
PACHO: Recebo o recurso eis que tempestivo. As contrarra-
zões no prazo legal. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE 
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRELA-
TOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, divi-
didos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO. RECORRENTE: Constroeste Construtora e 
Participações Ltda, contra a decisão que declarou a empre-
sa KTM-Administração e Engenharia S/A habilitada a pros-
seguir no certame licitatório. DESPACHO: Recebo o recurso 
eis que tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE 
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRELA-
TOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, divi-
didos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO. RECORRENTE: Construtora Colares e 
Linhares S/A, contra a decisão que a declarou inabilitada 
a prosseguir no certame licitatório. DESPACHO: Recebo o 
recurso eis que tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE 
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRELA-
TOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, divi-
didos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AMBIEN-
TE E URBANISMO. RECORRENTE: Brastec Serviços e 
Tecnologia Ambiental Ltda, contra a decisão que a declarou 
inabilitada a prosseguir no certame licitatório. DESPACHO: 
Recebo o recurso eis que tempestivo. As contrarrazões no 
prazo legal. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE 
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRELA-
TOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, divi-
didos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AMBIEN-
TE E URBANISMO. RECORRENTE: Locar Saneamento 
Ambiental Ltda, contra a decisão que a declarou inabilitada 
a prosseguir no certame licitatório. DESPACHO: Recebo o 
recurso eis que tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 10/MAIO/2021 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS-
TRUÇÃO E 1.192 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DES-
CRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
06 de abril de 2021

DE OBRAS. Valor total estimado R$ 2.803.376,00 – Prazo 
de Execução: 300 dias - Local de Entrega dos envelopes e 
da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar 
do Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras e Contra-
tos. Outras informações no site: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action  
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° 112/2021, PROCESSO 11015/2021, objetivando 
a aquisição de ar condicionado para a Polícia Militar. Se-
cretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 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 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° 125/2021, PROCESSO 11133/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos mani-
pulados para atender ações judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
19/04/2021, 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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 62-2021 – Processo 
1640/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de ferramentas 
elétricas, em atendimento a manutenção escolar. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on line 
com início dia 23/03/2021, sendo adjudicados os itens as 
empresas declaradas vencedoras: ANDRE BATISTA COM. E 
SERVIÇOS ME ( itens 1, 5, 6 e 8); COMPAC-ANDAIMES EI-
REI ME ( item 2) e PEDRO HENRIQUE SHIGUEO MATSU-
BARA ( itens 3, 4 e 7). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 53/2021 – Processo 
1530/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de agulhas e 
cateter intravenoso. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 09/03/2021, sendo 
adjudicados os itens as empresas declaradas vencedoras: 
CEMED COM. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUI-
ÇÃO LTDA ( item 8); CIRRUGICA SÃO JOSELTDA ( item 
6 ); INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA ( itens 3 e 5); 
JOÃOMED COM. DE MATS CIRURGICOS LTDA ( item 1, 
2, 4, 7,  e 9)O item 10 desertos. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Adriana Tápparo.Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 67/2021 – Processo 
1694/2021
Objeto: Aquisição de kit Upgrade em atendimento a Gerên-
cia de Educação Digital. Secretaria Municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on line com início dia 29/03/2021, 
sendo adjudicados os itens a empresa declarada vencedora: 
BELA BRLI STORE LTDA. (itens 1 e 2). Não houve mani-
festação 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. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 77/2021 – Processo 
1795/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de fralda geriátri-
ca para assistência da atenção básica. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
25/03/2021, sendo adjudicado o item a empresa declarada 
vencedora: LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VARE-
JISTA 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. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 44/2021 – Processo 
1418/2021
Objeto: Aquisição de coletes à prova de balas para a Guarda 
Civil Municipal. Secretaria Municipal de Trânsito Transportes 
e Segurança. Sessão pública realizada on line com início dia 
2602/2021, sendo adjudicado os itens a empresa declara-
da vencedora: KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP. (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8). Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Mariana Correa Pedro-
so Fernandes -.Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Amaury Hernandes- Secretário 
Municipal de Trânsito Transportes e Segurança.
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° 100/2021, PROCESSO 1924/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de escritório 
para Secretaria Municipal de Assistência Social. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 20/04/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 

demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 121/2021, PROCESSO 11.086/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de caixas plástica e 
paletes. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 20/04/2021, às 14:30h. e 
abertura a partir das 14:32h. 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° 135/2021, PROCESSO 11.181/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de carnes para atendimen-
to do zoológico Municipal. Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 22/04/2021, 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° 134/2021, PROCESSO 11179/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios(-
carnes) p abastecimento do Corpo de Bombeiros e demais 
Órgãos Públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 26/04/2021, 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° 133/2021, PROCESSO 11177/2021, objetivando a 
aquisição de kits p realização de exames p o Laboratório Mu-
nicipal de Patologia Clínica. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 26/04/2021, 
às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 138/2021, PROCESSO 11229/2021, objetivando a 
aquisição de oxigênio medicinal para uso nas unidades de 
saúde com fornecimento de equipamentos em comodato. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 19/04/2021, 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 ELE-
TRÔNICO n° 136/2021, PROCESSO 11227/2021, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de equipos com 
controlador de fl uxos para os atendimentos de COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 19/04/2021, 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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 81/2021 – Processo 
1802/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de al-
venaria para os Cemitérios Municipais. Secretaria Municipal 
de Administração. Sessão pública realizada on line com iní-
cio dia 29/03/2021, sendo adjudicados os itens as empresas 
declaradas vencedoras: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. 
ME ( itens 2 e 5) e  JLP CONSTRUTORA E COMÉRCIO 
LTDA. ( item 1). OS itens 3, 4 e 6 foram 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. Adilson Vedroni - Secretário 
Municipal de Administração

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 35.177 DE 05 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, LUCAS ALBINO DA COS-
TA para substituir o(a) servidor(a) PATRICIA DE LUCAS 
RODRIGUES LIMA – ocupante da gratifi cação por função – 
CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 05/04/2021 a 14/04/2021.

Extrato de Resultado de Processo Administrativo
PORTARIA Nº 964, de 28 de dezembro de 2020
Indiciado(a): LUIZ FERNANDO GONÇALVES BORGES
Resultado: aplicação do inciso II do artigo 220 da Lei Com-
plementar n.º 05/90, por infração ao artigo 226 da mesma 
Lei. 

PORTARIA N.º 35.148 DE 11 DE MARÇO DE 2021 (Republi-
cação por Incorreção)
DEMITE, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUIZ FERNANDO 
GONÇALVES BORGES, Médico Ginocologista, em face 
da conclusão do Processo Administrativo instaurado pela 
Portaria n.º 964 de 28 de dezembro de 2020, nos termos do 
inciso II, do artigo 220, da Lei Complementar n.º 05/90, por 
transgressão ao preceito contido no artigo 226, todos da Lei 
Complementar n.º 05/1990, surtindo os efeitos desta a partir 
de 08 de março de 2021.

PORTARIA N.º 35.178 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LILIANE 
DO VALE LOPES PALOTTA, PEB2 - Português, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 
da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a 
partir de 06 de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.179 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) PRIS-
CILA CASTRO BINDELLA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Com-
plementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 06 
de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.180 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LIVIA 
PAULA BASSETTI CARDOZO, PEB-1, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 
06 de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.181 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LEYSA 
CAMILA MIRANDA FARIA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Com-
plementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 06 
de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.182 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ROBER-
TA MATARAGI FRANCISCO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Com-
plementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 06 
de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.183 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LILIAN 
DA SILVA GOMES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 06 de abril de 
2021.

PORTARIA N.º 35.184 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) MARIA-
NE GONCALVES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 05 de abril de 
2021.

PORTARIA N.º 35.185 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) CARINA 
APARECIDA VENANCIO PINHEIRO, PEB-1, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 
da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a 
partir de 06 de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.186 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) JOSEA-
NE SPURIO COSTA, Diretor de Escola, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 
06 de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.187 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) DIEGO 
MAHFOUZ FARIA LIMA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Com-
plementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 06 
de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.188 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, o servidor de carreira DIEGO MAHFOUZ FARIA 
LIMA, do Cargo em Comissão – CHEFE DE COORDENA-
DORIA – CD.101.2, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, lotado na Coordenadoria da Escola de Competên-
cia Dr. Roberto Rollemberg - ECO da SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO, nomeado pela Portaria n.º 34.852 
de 14 de janeiro de 2021, surtindo os efeitos desta a partir 
de 06 de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.189 DE 05 DE ABRIL DE 2021
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1022344-78.2020.8.26.0576, do Anexo do Jui-
zado Especial da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.816 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos 
do(a) servidor(a) JOAO CESAR CABRAL, Tratador de Água, 
onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, 
leia-se “retroagindo os efeitos desta a 05/03/2011”.

PORTARIA N.º 35.190 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) SUELEN 
CRISTIANE DOS REIS BERNARDINO, PEB-1, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 
da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a 
partir de 06 de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.191 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) FER-
NANDA CRISTINA MORAIS DE LIMA, PEB-1, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 
da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a 
partir de 06 de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.192 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LILIANE 
FLAVIA CAMARA AMARAL, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Com-
plementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 06 
de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.193 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) GISELI 
ALCASSAS MASSON, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 06 de 
abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.194 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) TACIA-
NA DESTEFANI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
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de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 06 de abril de 
2021.

PORTARIA N.º 35.195 DE 05 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) MIRNA 
JUNQUEIRA DE ALMEIDA, PEB-1, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 
06 de abril de 2021.

PORTARIA N.º 35.196 DE 05 DE ABRIL DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, 
o cargo de provimento efetivo de COORDENADOR PEDA-
GÓGICO, criado pela Lei Complementar n.º 616 de 12 de 
fevereiro de 2020, surtindo os efeitos desta a partir de 06 de 
abril de 2021:
ROBERTA MATARAGI FRANCISCO 
LILIANE DO VALE LOPES PALOTTA 
LILIANE FLAVIA CAMARA AMARAL 
FERNANDA CRISTINA MORAIS DE LIMA 
CARINA APARECIDA VENANCIO PINHEIRO 
PRISCILA CASTRO BINDELLA 
LIVIA PAULA BASSETTI CARDOZO 
SUELEN CRISTIANE DOS REIS BERNARDINO 
LILIAN DA SILVA GOMES
LEYSA CAMILA MIRANDA FARIA 
RAPHAELLA FREITAS PETKOVIC DE CARVALHO PEREI-
RA 
ANTONIO ROGERIO BERNARDO 
GISELI ALCASSAS MASSON 
LAURA PACIFICO SPARVOLI

PORTARIA N.º 35.197 DE 05 DE ABRIL DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, 
o cargo de provimento efetivo de DIRETOR DE ESCOLA, 
criado pela Lei Complementar n.º 616 de 12 de fevereiro 
de 2020, surtindo os efeitos desta a partir de 06 de abril de 
2021:
TACIANA DESTEFANI 
DIEGO MAHFOUZ FARIA LIMA 
MIRNA JUNQUEIRA DE ALMEIDA

PORTARIA N.º 35.198 DE 05 DE ABRIL DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o 
cargo de provimento efetivo de SUPERVISOR DE ENSINO, 
criado pela Lei Complementar n.º 616 de 12 de fevereiro 
de 2020, surtindo os efeitos desta a partir de 06 de abril de 
2021:
JOSEANE SPURIO COSTA

PORTARIA N.º 35.199 DE 05 DE ABRIL DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o 
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I, criado pela Lei Complementar n.º 616 de 12 
de fevereiro de 2020, surtindo os efeitos desta a partir de 06 
de abril de 2021:
ELIENE SOUSA OLIVEIRA 
CHEILA CRISTINA TOSETTO RODRIGUES 
BRUNA DOURADO PEREIRA CUSTODIO
SANDRA MARINA GONCALVES BATISTA 
DRIELLI PAMELA DE MOURA SILVESTRINI 
FERNANDA SAKAKISBARA YANO HALLAL 
MARCIA APARECIDA DE CASTRO FALEIROS PENNA 
KEILA CRISTINA PESSOTO 
RENATA FREITAS ASSUNCAO 
CLAUDIA MARILIA DE SOUZA CORREA 
ROSA DO CARMO PANIM FERRARI 
TAMNA IASMIN RODRIGUES DE MOURA 
JUSSARA CRISTIANE MACEDO 
GLENDA RAQUEL ANTONIO 
AMALIA DAL BELLO ROCHA 
AMANDA RISSATE PINHEIRO DA SILVA 
NATIELE APARECIDA MONTEIRO 
KENIA JAINE GUAPO DA SILVA 
VIVIANE RODRIGUES TEIXEIRA 
MARA LUIZA ALVES DOS SANTOS 
LUCIANA ROCHA PIMENTEL 
LUCYENE VELOSO DE BARROS 
TALITA PEREZ MEDEIROS 
LETICIA KEILA DOS SANTOS SERVINHANI FONSECA 
GENOVEVA APARECIDA DEL MORO 
ALEXANDRA JESUS XAVIER 
ELAINE CRISTINA LAZARO 
DANIEL MORETTO 
BRUNO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA 
ANNE CAROLINE MORENO 
LUCIANA GONCALVES GARRIDO 
GEISEBEL BELARDINUSCI 
ANA CAROLINA FOLLA OLIVEIRA 
POLLIANA DE SANTANA REIS ARAGAO 
MARCIA GISLAINE RAMOS 
ELISANGELA PEDRINA DE OLIVEIRA AVELINO 
LARISSA PINHEIRO IRINEU
RENATA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES 
EDILAINE ROSA 
PRISCILLA MARIN ROSSI 
LETICIA NASCIMENTO LEME 
PRISCILA LOURDES JOSE DE ALMEIDA 
MARCELA SANTOS AGUIARI 
MIRIANE MIRANDA DOURADO FERREIRA 
FABIANA APARECIDO BARBOZA 
MARIANA GOMES DE OLIVEIRA 
FERNANDA LUZIA DA SILVA AZARITE 
DANIELE CAROLINE RAMIM VERONEZ 
LAURA CAZARINI SANT ANA GUERTA RAMOS 
VALERIA ALVES CAETANO BERNARDO 
PATRICIA FELICIANO OLMEDO SANTOS 
JAQUELINE MIRELE DA SILVA LOURENZINI 
LUCILENE APARECIDA BEZERRA DA SILVA 
ALINE BUCHALA DA SILVEIRA 
BIANCA FERNANDA GONCALVES 
RENATA CAPELETTO 
DANIELA BAPTISTA COELHO DOS SANTOS 
LETICIA APARECIDA FERREIRA LOPES SALVADOR 
NATHALIA HERNANDES MANZANO 
POLYANA ANDREIA CRUZ PARRA
ELIANA PEREIRA 
FABIOLA VANESSA EUGENIO 
LARIANE NUNES DA SILVA LEME 

JOZIVANI MARIA DOS SANTOS 
ANA AUGUSTA DE OLIVEIRA 
ELIANE EVA SCATENA BRAVO 
IZILDA APARECIDA DE LUCENA EUZEBIO 
ALINE GARCIA VICENTE 
IANA MARA RIBEIRO 
FERNANDA ZANGIROLAMI MACHADO
ROBERTA ANTELIZ NARDONI 
MARTINEZ DE OLIVEIRA FAQUIN 
ALINE GUAREZINI DA SILVA
LILIANE CABRERA CANDIDO ZIOLI 
MARIA ADENILDA DA SILVA 
LEANDRA FERREIRA BORGES 
HELOISA APARECIDA CUBIANCHI FURTADO 
ELIZANI RODRIGUES DA SILVA DOMINGUES 
DANIELLA RODRIGUES DE SOUZA
MARIA ANGELA GALDIANO FERNANDES 
ELIANE ROSANA FOLA ALVES 
SILVIA APARECIDA MENDES 
RAFAELA APARECIDA DE LIMA 
ROSEMEIRE ANDOZIA DOS SANTOS 
GIOVANA SOARES CECCHINI 
TANIA PERPETUA PEDRO 
JENIFER MAIUSA ANTONIO BELUZI 
SANDRA CRISTINA ROCINI DA SILVA 
CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS STUQUE
ALESSANDRA LAZARO PENTEADO 
ALINE FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA 
VITOR BERNARDO LOPES 
SABRINA APARECIDA VILAS BOAS 
DANIELA SANTOS COSTA 
DEBORA CAVASSANA FERREIRA DONDA 
NAISSA MACEDO CAMARGO 
GABRIELA DA TRINDADE PINTO 
CLAUDIA CHAVES MEIRA DOS SANTOS 
KARINA APARECIDA COUTINHO RIBEIRO 
ANA PAULA GONCALVES DA COSTA 
MARIA DE LOURDES GOMES CAMACHO 
SORAYA DA ROCHA MOURA
DENISIA DUARTE COSTA 
ARIADNE BRAGA FORTUNATO 
ELIANE MONTEIRO DE ALMEIDA HAUCK 
ADRIANA FERREIRA RODRIGUES 
DANILO DE OLIVEIRA FIGUEIRAS 
MIRELLA PANTALIAO TERESSAN
CRISTIANE PECLAT ARAUJO DE ANDRADE 
MYRELLA TEODORO SCANFERLA DOS SANTOS 
DANIEL DIAS DE SOUZA

PORTARIA N.º 35.200 DE 05 DE ABRIL DE 2021
NOMEIA, à vista da classifi cação obtida no Concurso Públi-
co, Edital n.º 01/2018, para ocupar, em estágio probatório, o 
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I, criado pela Lei Complementar n.º 587 de 28 
de fevereiro de 2019, surtindo os efeitos desta a partir de 06 
de abril de 2021:
RENATA BALDINI DE MELO

ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 24/2021, 
Processo SICOM 3110/2021 objetivando a contratação de 
empresa para prestação de serviço móvel pessoal – SMP, 
com fornecimento dos respectivos SIM CARDS (chips) em 
regime de comodato, para operação de transmissão de voz 
e dados, de acordo com as normas e regulamentos expedi-
dos pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 16.04.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 26.03.2021 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo-Financeiro.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 13/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 15/2021
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e informática 
para serem utilizados nas unidades do Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Contratada: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
Ordem de Fornecimento nº 053/2021, recebida em 
25.03.2021. Valor: R$ 2.101,50.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 
21, 22, 23, 24 e 26
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 13/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 15/2021
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e informática 
para serem utilizados nas unidades do Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Contratada: MARIA IRENE BUSO DA SILVA – ME
Ordem de Fornecimento nº 055/2021, recebida em 
22.03.2021. Valor: R$ 18.655,00.
Prazo de entrega: 1ª entrega em até 15 dias e 2ª entrega em 
até 90 dias. Item: 20
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 
09/2021
Objeto: Aquisição de dois misturadores submersíveis com 
difusor e proteção de hélice para o tanque de lodo na casa 
de desidratação da ETE Rio Preto.
Contratada: XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA
Ordem de Fornecimento nº 36/2021, recebida em 
09.03.2021. Valor: R$ 50.000,00.
Prazo de entrega: 100 dias. Item: 1
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – 
PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 
04/2021.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
com fornecimento de materiais para correção do fator de 
potência em alta tensão (classe 15kV) do PTG 04 Bor.
Contratada: CAPACITECH SERVICE DRIVES RIBEIRÃO 
PRETO LTDA ME

Ordem de Execução de Serviços nº 47/2021, recebida em 
26.03.2021. Valor: R$ 232.000,00.
Prazo de execução: 120 dias. Item: 1
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 72/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
99/2020
Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores 
novos, para os veículos e equipamentos pertencentes ao 
SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2021
Contratada: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 
VEÍCULOS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 48/2021 recebida em 
17.03.2021. Valor de R$ 18.900,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Item: 4.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
14/2021 – PROCESSO SICOM 368/2021
Objeto: Aquisição de peças sobressalentes (spare parts) 
para o painel de acionamento das peneiras mecanizadas 
HUBER.
Sessão pública realizada on line no dia 24.03.2021 com 
continuação no dia 30.03.2021, sendo adjudicado o objeto 
às vencedoras ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES 
para os itens 01, 03 e 04, ASAP COMÉRCIO E IMPORTA-
ÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS para os itens 06 
e 07, e CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMEN-
TOS ELETRÔNICOS para os itens 02, 05 e 08. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 14/2021 – PROCESSO SICOM 368/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 30.03.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 05/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 05/2021
Objeto: Aquisição de soft starters para reposição de esto-
que e substituição em quadros elétricos de acionamento e 
controle de motores.
Contratada: CLÁUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPA-
MENTOS ELETRÔNICOS
Ordem de Fornecimento nº 43/2021, recebida em 
31.03.2021. Valor: R$ 97.499,97.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 13.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 05/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 05/2021
Objeto: Aquisição de soft starters para reposição de esto-
que e substituição em quadros elétricos de acionamento e 
controle de motores.
Contratada: DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO
Ordem de Fornecimento nº 044/2021, recebida em 
01.04.2021. Valor: R$ 22.238,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 18
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 034 de 05/04/2021. 
RESOLVE: ART. 1º - Determinar, nos termos do artigo 242 e 
seguintes, da Lei Complementar n.º 05/90, a instauração de 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apura-
ção da conduta do servidor F. R. DA S., ocupante do cargo 
de Agente Fiscal de Saneamento, com fundamento nos 
art. 233, III, da Lei Complementar Municipal nº 05/90, por 
descumprimento dos deveres previstos nos incisos I, II, III, 
VII, IX, e X, do art. 204, violação das proibições constantes 
dos incisos, do art. 205 e incisos X,XV e XVI, do art. 220, da 
LC 05/1990; determino ainda a apuração de eventual prática 
de  transgressões ao Artigo 205, incisos VI, e X ao XVII, da 
mesma lei, conforme fatos descritos no relatório da comis-
são sindicante, o qual passa a fazer parte desta portaria. 
ART. 2º - Designar os servidores efetivos e estáveis DANIEL 
HENRIQUE RAMOS DA ROCHA, advogado, matrícula 
458, lotado na Supervisão Administrativa, MALU CRISTINA 
DOS SANTOS GOMYDE, analista administrativo, matrícula 
1054, lotada na Gerência Administrativo-Financeira e ÍTALO 
MEIRELES FARIA, gestor de saneamento–engenheiro civil, 
matrícula nº 967, lotado na Gerência de Planejamento Pro-
jetos e Obras, sob a presidência do primeiro, constituírem 
Comissão PROCESSANTE incumbida de apurar a conduta 
dos servidores. ART. 3º - Estabelecer, nos termos do Art. 261 
da Lei Complementar n.º 05/90, o prazo de 60 (sessenta) 
dias para conclusão dos trabalhos e entrega de relatório, a 
contar da data da publicação. ART. 4.º - Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação.
S. J. Rio Preto 05.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

SECRETARIA DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 13/2021 
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER, a todos que virem o presente EDITAL, ou dele tiverem 
conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram 
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de 
irregularidades relativas as posturas municipais conforme a seguir descrito: 

Razão Social Notifica
ção 

Irregularidade/Dispositivo 
legal 

Prazo de 
para 

regulariza
ção 

EDIFÍCIO CAPRI 
IDM 1688583 143679 

Falta de Alvará Ordinário / 
em local visível e de fácil 
acesso à fiscalização: Lei 
3.359/83, arts. 115, 116 e 
118; Decr. 4.049/85, art. 12; 
Lei 4.148/87, art. 7º; Lei 
10.029/2007, art. 10, inciso 
I e 13. 

 
 
      30 dias 

O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no 
prazo de 10 (dez) dias, também contados a partir da publicação deste. 
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, 29 de Março de 2021. 
Paulo Ihei B. Horita 

Inspetor Fiscal de Posturas 
SEMFAZ/IFP 
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SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 14/2021

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 
KARIN RIBAS ME inscrito no cadastro de pessoa jurídica  
sob nº 33.099.566/0001-71, ciente de que FOI LAVRADO O 
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 22357 
EM 04/02/2021, EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTU-
RAS 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, 29 de Março de 2021.
Paulo Ihei Benfati Horita
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT 

EDITAL N° 17/2021  
05 DE ABRIL DE 2021 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Inspetoria 
Fiscal Tributária NOTIFICA os contribuintes abaixo qualificados do 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO , efetuado através do encerramento de 
ofício das competências em aberto no Livro Eletrônico Giss Online, 
conforme tabelas abaixo discriminadas.  
Ficam os contribuintes identificados intimados a recolher o débito 
no montante discriminado na guia a ser emitida eletronicamente 
(através do site https://portal.gissonline.com.br/ ou nas Unidades 
do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte), ou a apresentar 
defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
5º (quinto) dia posterior à data de publicação deste edital , conforme 
artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretaria Municipal da Fazenda localizada no 
Poupatempo (Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro - CEP 15015-
100 - São José do Rio Preto - SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos artigos 217, VII, 237 e 244 da Lei 
Municipal n° 3359/83. 
Informamos que protocolo de solicitações ,encaminhamento 
de documentos e recursos/defesa podem ser efetuados 
através do e-mail 
semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br(recomendamos  confirmar o 
recebimento do e-mail através do telefone/whatssapp da 
Secretaria da Fazenda (17) 3201-1315). 
A referida ação está prevista no inciso V do artigo 46 da Lei 
Complementar n° 178/2003 e os valores apurados na data do 
lançamento de ofício serão recalculados conforme encargos 
previstos no § 2º do artigo supracitado desde a data em que 
deveriam ter sido pagos, consoante artigo 7° do Decreto n° 
12.214/2004, até a data do efetivo pagamento. 
 

Razão Social IM CNPJ Competênci
as 

Tribut
o 

ASSISTENCE 
SERVICO EM AR 
CONDICIONADO 
LTDA EPP 

310525
0 

13.810.232/0001-
57 

01/2017 
02/2017 
05/2017 

ISSQN 

PHENIX RIO 
PRETO 
CONSULTORIA E 

146112
0 

10.398.424/0001-
00 

01/2017 
02/2017 
03/2017 

ISSQN 

 

 

São José do Rio Preto (SP), 05 de Abril de 2021. 
Giovanna Rossi Perssinotte Abate 
Auditor Fiscal Tributário Municipal  

Laryssa Chaves Lima 
Auditor Fiscal Tributário Municipal  

 

CORRETAGEM 
SEGUROS LTDA 
ME 

04/2017 
05/2017 

OLIVEIRA GOMES 
RP INFORMATICA 
LTDA ME 

306275
0 

12.144.073/0001-
36 

01/2017 
02/2017 
03/2017 
05/2017 

ISSQN 

A L DE 
CARVALHO 
BORRACHARIA 
ME 

306720
0 

12.458.624/0001-
36 03/2017 ISSQN 

GUIMARÃES 
COMUN 
ASSESSORIA 
IMPRENSA E 
PUBL LTDA ME 

307949
0 

12.932.277/0001-
31 

01/2017 
02/2017 ISSQN 

EVANDRO JOSE 
VECHIATO ME 

322038
0 

04.521.395/0001-
29 

03/2017 
04/2017 ISSQN 

ROTA CERTA 
SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVO
S LTDA ME 

137699
0 

08.813.300/0001-
00 01/2017 ISSQN 

PREMIER CARD 
FRANCHISING 
LTDA 

321982
0 

14.352.143/0001-
77 05/2017 ISSQN 

3TO 
TECHNOLOGY 
LTDA ME 

321489
0 

18.717.527/0001-
05 

03/2017 
04/2017 ISSQN 

SAMPA SOM RIO 
PRETO LTDA ME 

111455
0 

03.354.233/0001-
80 03/2017 ISSQN 

VANESSA 
TEIXEIRA 
GASPAR DA 
COSTA ME 

316973
0 

14.795.891/0001-
24 03/2017 ISSQN 

 

 

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

AURIMIDES ANTUNES DE ALMEIDA 00785/21 AIF-S-D 
000221 

CASA DE CARNES LEAL RIO PRETO 
LTDA ME 00782/21 AIF-A-LF 

000241 

CLAUDIO BUENO GERALDO 00781/21 AIF-P-F 
00014 

EDNA CAPUSSO GANDOLFI 00797/21 AIF-M-L 
000163 

EDUARDO F DE P RUVIERI ME 00777/21 AIF-M-L 
000156 

ENEIDE PEREIRA DE ARAUJO 00746/21 AIF-S-D 
000214 

FABRICIO ANDRE BAZOTTI 00798/21 AIF-M-L 
000164 

FAUSTO DE OLIVEIRA CABRAL 00771/21 AIF-L-C 
000159 

GABRIELA ALINE BACKES 00783/21 AIF-A-LF 
000240 

GILMAR APARECIDO RIZOTTO 00791/21 AIF-E-K 
00028 

HELCIO ORTIZ PEREZ 00770/21 AIF-L-C 
000160 

IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA 00766/21 AIF-S-F 
000165 

JANDIRA CARDOSO NOVAIS 00788/21 AIF-E-K 
00031 

JOÃO LUIZ FURLAN 00768/21 AIF-L-C 
000162 

JOSE LUIS ANACLETO 00778/21 AIF-M-L 
000157 

JUNIOR CESAR BARBOSA DA SILVA 00772/21 AIF-M-L 
000158 

LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO 
03517476137 00744/21 AIF-S-D 

000213 
LOTERICA REI MIDAS RIO PRETO LTDA 
ME 00767/21 AIF-S-F 

000166 
MARCELO ROBERTO LABELLA 00794/21 AIF-S-F  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ANDALO CHOPERIA EIRELI 00502/21 60 
UFM 

AIP-A-LF 
000243 

ANDERSON BRANCO DA SILVA 
15931540890 01740/20 45 

UFM 
AIP-A-LF 
000244 

000171 
MARCOS CONSTANTINO MASSUIA 
FILHO 00789/21 AIF-E-K 

00029 

MARIANA ALVES DE OLIVEIRA GALVAN 00799/21 AIF-M-L 
000165 

MATHEUS MOURAD OLIVEIRA 00796/21 AIF-S-F 
000172 

MENTOR DONIZETTI COTRIM DA SILVA 00787/21 AIF-S-D 
000219 

NILTON JULIANO FELIPE 00795/21 AIF-E-K 
00030 

PAULO CESAR DE MARAES 00779/21 AIF-P-F 
000148 

RAFAEL BOTELHO GENNARI BARONI 00792/21 AIF-S-V 
000112 

RENATO DA COSTA SOUSA 00793/21 AIF-S-F 
000170 

ROBERTO TEBAR FILHO 00780/21 AIF-P-F 
000147 

RONALD RODRIGUES DE LIMA 
22730062840 00745/21 AIF-S-D 

000215 

SERRENI AUTO PEÇAS LTDA ME 00769/21 AIF-M-L 
000161 

THAIS FERREIRA RIBEIRO 00786/21 AIF-S-D 
000220 

THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA 01401/21 AIF-M-L 
000167 

VALERIA IOVANOVITCH 00784/21 AIF-S-D 
000222 

 

 

CIA DE ENTREPOSTO E 
ARMAZENS GERAIS SÃO PAULO 02456/20 30 

UFM 
AIP-A-LF 
000246 

ELSON BENEDITO DO AMARAL 02455/20 40 
UFM 

AIP-A-LF 
000247 

RONALDO ELIAS DE RAMOS 
21893714810 02464/20 30 

UFM 
AIP-A-LF 
000245 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
ANDALO CHOPERIA 
EIRELI 00502/21 2021000003520 AIF-A-LF 

000199 
ANDERSON BRANCO DA 
SILVA 15931540890 01740/20 2020000234079 AIF-A-LF 

000129 
São José do Rio Preto, 06 de Abril de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Extrato de portaria n°002/2020 CGCM/SMTTS de 28 de 
março de 2020 ref. a Sindicância Investigativa 002/2020: 
onde foram apurados os fatos relatados no documento nº 
227/20 - 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. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANS-
PORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

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

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 09/2021 
CONTRATO Nº 02/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2021 
Contratada: SECPOWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de baterias para nobreak. 
Vigência: 30 de março de 2021 a 30 de maio de 2021.Data da assinatura: 30 de março de 2021. 
Valor Global: R$ 12.420,00 (doze mil, quatrocentos e vinte reais). Recursos orçamentários: 
3390.30 – Material de Consumo. Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, com as alterações 
posteriores. São José do Rio Preto, 01 de abril de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 
 


