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Empresas avançam 
no processo 

seletivo para ocupar 
lotes no Partec

Juíza nega liminar 
para anular eleição da 
presidência da Câmara
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Borim volta à 
Câmara para 

sabatina na sexta
O secretário Aldenis Borim 

presta esclarecimentos na próxi-
ma sexta-feira, às 10 horas, sobre 
as ações desenvolvidas no muni-
cípio para conter os avanços da 
covid-19 em Rio Preto.  Pág.A3

Fevereiro e março têm saldo 
de 521 empresas abertas

DADOS DA JUCESP

Rio Preto registrou saldo 
positivo na abertura de em-
presas nos meses de fevereiro 
e março deste ano. Segundo 
dados da Junta Comercial do 
Estado de São Paulo (Jucesp), 
foram 761 CNPJs criados 
(430 em fevereiro e 331 
março) e 240 encerramentos 
(158 em fevereiro e 82 em 
março), resultando em um 
saldo positivo de 521 novos 
negócios abertos. Segundo 
economista, maior parte é MEI 
formalizada.   Pág.A2

Trimestre já 
acumula mais de 
30% das mortes 

por Covid-19
Desde o início da pande-

mia, Rio Preto registrou 1.593 
óbitos, com uma taxa de leta-
lidade de 2,7%. Considerando 
apenas os dados de 2021, 
são 24.067 casos e 671 mor-
tes, o que revela que mais de 
30% dos óbitos ocorreram no 
primeiro trimestre deste ano. 
Nas últimas 24 horas, o municí-
pio contabilizou 105 pacientes 
curados, totalizando 52.329 
recuperados, o equivalente a 
88,9% dos casos.   Pág.A5

APM quer 
distribuição 
gratuita de 
máscaras

A APM também so-
licita que a Secretaria 
Municipal de Saúde e o 
Departamento Regional 
de Saúde 15 realizem 
a distribuição dessas 
máscaras para o público 
em geral e que se co-
loca à disposição para 
ajudar na logística de 
distribuição.  Cada más-
cara pode ser comprada 
por R$ 1,50.    Pág.A5

Saúde espera 
queda de 
mortes no 

final de abril
Pág. A5

Mais de 25 mil rio-pretenses já entregaram 
IR; prazo para fazer declaração é estendido

Pág. A2

Samu atende 
passageira após 
ônibus passar 

rápido em buraco
O acidente aconteceu na ma-

nhã desta terça-feira (6), por volta 
das 6h, dentro de uma linha da 
Santa Luzia. A mulher reclamou 
de dor na lombar após o moto-
rista do coletivo passar muito 
rápido em um buraco. Pág.A4 

Médica volta a 
trabalhar após 

4 meses lutando 
contra a Covid

A médica neonatologista Lu-
ciana de Grande, do Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM, ga-
nhou uma recepção dos colegas 
de trabalho nesta terça-feira (6) 
após ficar quator meses afasta-
das por causa da Covid. Pág.A5

Jovens são detidos 
com 25 tabletes 
de maconha e 

mais de R$ 1 mil
Pág. A4

Agentes do CPP 
interceptam droga 
enviada a detento 

por Sedex
Pág. A4

Polícia flagra 
suspeito de furto 
depenando motos 
em terreno baldio

Pág. A4

POSSE 
Profissionais 
da Educação 

aprovados 
em concurso 

assumiram 
cargos on-

tem e já 
começam 

a trabalhar             
Pág.A2

ECSTASY
Policiais da 
Dise apreen-
deram ontem 
mais de mil 
comprimidos 
de ecstasy em 
uma casa no 
centro de Rio 
Preto. Um tra-
ficante foi pre-
so. Pág.A4

LICITAÇÃO
Empresas que 
vencerem lici-
tações pode-
rão contratar 
morador de 
rua para a 
execução de 
serviços.
Pág.A3

Divulgação

Divulgação SMCS
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Supere as pressões 
sociais para seu bebê 

dormir melhor
O nascimento de um bebê impacta fortemente a vida de um casal, 

sejam pais de primeira viagem, sejam os mais experientes. Uma pers-
pectiva romântica na construção da família tem origem na ideia de que 
duas pessoas que se amam são responsáveis pela felicidade um do outro, 
as metades das laranjas, as almas gêmeas, e o filho seria a coroação 
desse relacionamento. O fato é que, em muitos casos, o nascimento 
está mais para um belo drama. 

Os primeiros anos da vida do bebê são um período especialmente 
crítico. E o principal motivo está relacionado às demandas de cuidado 
frente aos comportamentos naturais do novo membro da família e à 
maneira como nos estruturamos socialmente. Encontrar um ponto de 
equilíbrio entre as necessidades inerentes à nossa espécie e às rotinas 
impostas pela organização social é um desafio. Refletir sobre isso é a 
única maneira de evitar que os bebês, tão sensíveis, paguem o preço 
dessa conta. Um exemplo muito claro dessa pressão social sobre com-
portamentos está relacionado ao sono do bebê. O padrão de sono infantil 
é muito diferente do padrão de sono de um adulto. De forma resumida, 
o sono dos bebês é composto pelo sono “REM” (uma fase mais ativa 
do sono em que o bebê se mexe, resmunga, choraminga ou muda de 
lado) e pelo sono “não REM” (uma fase de sono mais calmo). E, para 
passar de um ritmo de sono para outro, os bebês apresentam o que 
chamamos de “sono de transição”. Durante toda a noite, há alternância 
entre esses tipos de sono.

Cada ciclo pode durar de 90 a 110 minutos, e, quanto menor a idade, 
mais curto o ciclo. Em alguns momentos, a criança terá um pequeno 
despertar, irá abrir os olhos e procurar os pais. Ao nascer, a proporção 
entre sono “REM” e “não REM” é de meio a meio. À medida que o bebê 
cresce, a duração da fase mais ativa e agitada vai diminuir e os ciclos 
ficarão mais longos. Em poucas palavras, comparando com os adultos, 
os bebês têm ciclos de sono mais curtos e mais tempo de sono agitado 
e leve. Ao nascer, o bebê dorme muito durante o dia e à noite. Com 
o tempo, o sono vai se tornando predominantemente noturno, com o 
desaparecimento gradual das sonecas diurnas.

Para adormecer, a criança precisa se sentir segura. E, obviamente, 
essa segurança significa o colo, o peito, a presença dos pais. É um instinto 
de preservação que nos acompanha desde os primórdios.

Do outro lado, encontramos pais exaustos. Mas isso está relacionado 
com a rotina que criamos, e não com o nosso desenvolvimento neuro-
fisiológico natural. Entretanto, vivemos um problema quando tentamos 
tratar o não tratável, curar um problema que não existe e modificar um 
comportamento natural. 

Não há como “treinar” o sono dos bebês. A médica australiana 
Pamela Douglas conseguiu provar que bebês submetidos a algum tipo 
de treinamento de sono, antes dos 6 meses de idade, podem sofrer 
desmame precoce.

Interferir no padrão natural de sono do bebê implica em vários ciclos 
de sono sequenciados, sem solicitação dos pais. O bebê irá mamar menos 
vezes e o seio materno será estimulado muito menos na madrugada. 
Vale lembrar: quanto mais o bebê suga, mais leite é produzido. Quanto 
menos suga, menos leite haverá no dia seguinte.

Para muitas mulheres, fartas em leite, a produção menor pode não 
fazer diferença na amamentação. O bebê continua mamando bem de dia 
e ganha peso satisfatoriamente. Para outras, o resultado pode ser outro. 
A pouca estimulação leva à baixa produção de leite com inquietação do 
bebê durante as mamadas, choro e baixo ganho de peso. 

Outra questão é que o leite materno noturno é rico em substâncias 
que são auxiliares no sono do bebê. E se o bebê ingere menos deste leite, 
pode ter um sono mais agitado, apesar de todas as técnicas ensinadas.

Os treinamentos de sono sugerem que o bebê permaneça no berço, 
porém, para o bebê, estar longe dos pais pode ser percebido como ame-
aça à sua sobrevivência. E o choro não atendido pode levar a um estado 
de hiperativação do corpo da criança, com liberação de hormônios do 
estresse que aumentam a frequência cardíaca, dilatam a pupila, elevam 
a respiração, causam suor. Deixar de atender aos “chamados” do bebê 
leva ao desamparo aprendido, com impactos para toda a vida, ensinando 
a criança a se acostumar com situações ruins sem motivação para buscar 
ajuda. Acolha sempre seu bebê. 

Os “consultores de sono” sugerem que esse contato com a criança 
é prejudicial ao sono. Assim como não recomendam embalar ou deixar 
dormir no peito ou no colo. Não faz sentido. Tentar sobrepor tabelas de 
sono e tempos determinados de sonecas a comportamentos instintivos 
é uma falácia que leva as famílias a pensar que seus bebês são doentes, 
que têm problemas, distúrbios graves, ou que não são bebês “normais”. 

Marcio André Bosse, psicólogo, especialista em desenvolvi-
mento infantil (Instagram: @papaimarcio)

ARTIGO Fevereiro e março têm 
saldo positivo de 521 

novas empresas abertas
Rio Preto registrou saldo 

positivo na abertura de em-
presas nos meses de fevereiro 
e março deste ano. Segundo 
dados da Junta Comercial do 
Estado de São Paulo (Jucesp), 
foram 761 CNPJs criados (430 
em fevereiro e 331 março) e 
240 encerramentos (158 em 
fevereiro e 82 em março), re-
sultando em um saldo positivo 
de 521 novos negócios.

No mesmo período do ano 
passado foram contabilizadas 
669 aberturas (376 em feve-
reiro e 293 em março) e 294 
baixas (162 em fevereiro e 132 
em março), com saldo de 375 
novos negócios criados. Com 
isso, o saldo de CNPJs abertos 
subiu em 38,9% neste ano.

Para o economista Raymun-
do de Souza Neto, o dado não 
necessariamente aponta uma 
retomada econômica. “Na ver-
dade, quem tem um pouco 
mais de conhecimento e perdeu 
emprego nesta pandemia, acaba 
criando uma MEI para prestar 
serviços. Ou seja, uma empresa 
grande que foi falência teria 
apenas um encerramento, mas 
os funcionários que abrirem MEI 
representariam um número maior 
de aberturas de CNPJ”, afirmou.

Ele também ressalta que a 
expectativa é de que a econo-
mia comece apresentar sinais 
de recuperação em junho. 
“Nesse período deveremos ter 
uma faixa etária mais jovem 
sendo vacinada, aliviando os 
casos de Covid-19 e dando 
mais segurança para os empre-
sários investirem”, comentou.

No total acumulado do ano, 
Rio Preto registra 1.098 aber-
turas de empresas e 383 en-
cerramentos, com o saldo de 
715 novos negócios criados. De 
acordo com a Jucesp, em mar-
ço deste ano, o estado de São 
Paulo obteve o melhor número 
de abertura de empresas refe-
rente ao mês de março em toda 
série histórica desde 1998, 
com 20.275 empresas abertas. 
O montante é 19,97% maior 
do que o registrado em março 
do ano passado, quando foram 
abertas 16.907 empresas.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

ECONOMIA

Arquivo DHOJE

Dados são da regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo, em Rio Preto

Educação dá posse a 133 professores, 
diretores e coordenadores concursados

Os candidatos aprovados no 
concurso da Educação tomaram 
posse nesta terça-feira (6). Ao 
todo, foram convocados pela 
Secretaria de Administração 
113 professores PEB I, 15 co-
ordenadores, quatro diretores 
de escola e um supervisor de 
ensino. No balanço final, apenas 
um professor e três especialistas 
(um diretor e dois coordenado-
res) não tomaram posse e os 
cargos ficaram vagos.

Para garantir a segurança 
dos aprovados, a Secretaria 
de Educação e a Secretaria de 
Administração montaram uma 
estrutura para recepcionar os 
candidatos como manda o re-

Da REPORTAGEM

Fabrício  SPATTI/SMCS

CONTRATADOS

gulamento das autoridades de 
saúde.

Todos os protocolos exigidos 
pela Vigilância Sanitária do mu-
nicípio foram adotados. Uso de 
máscara, faceshield, álcool gel 
e distanciamento.

Para evitar aglomeração, 
os candidatos foram pré-agen-
dados em horários diferentes 
evitando ao máximo o fluxo de 
pessoas no mesmo horário.

 “Nós nos preparamos muito 
bem para esse momento mar-
cante na vida dessas pessoas. 
Passamos um ano de muita di-
ficuldade, mas hoje esse sonho 
foi realizado. Vamos receber 
todos os profissionais com muito 
carinho e respeito. Agora todos 
fazem parte do nosso time”, afir-

mou a secretária de Educação, 
Fabiana Zanquetta.

O prefeito Edinho Araújo 
desejou sucesso aos novos pro-
fissionais da educação que to-
maram posse . “Reafirmo o meu 
compromisso de uma educação 
de qualidade. Tenho certeza de 
que hoje se inicia para cada 
educador uma carreira cheia de 
vitórias e conquistas”, afirmou.

Após assinar o termo de pos-
se, os professores escolheram 
a escola que irão trabalhar. A 
escolha foi realizada por ordem 
de classificação no concurso.

Amanhã, dia 7, os profissio-
nais comparecem ao treinamen-
to de integração, no qual serão 
passadas informações impor-
tantes sobre deveres e direitos 

dos servidores municipais. Eles 
também participam de integra-
ção com as unidades escolares 
escolhidas.

No dia 8, quinta-feira, os 
profissionais comparecem a 
uma reunião de acolhimento 
e apresentação sobre a Escola 
de Gestão Pública e no dia 9, 
sexta-feira, eles terão reunião 
virtual com a equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção para receber informações 
sobre a legislação e quais as 
posturas pedagógicas da rede 
de ensino.

Posse ocorreu ontem 
seguindo protocolos de 
segurança sanitários

Mais de 25 mil rio-pretenses já 
entregaram IR; prazo é estendido

A Delegacia da Receita Fe-
deral de Rio Preto já recebeu a 
declaração do Imposto de Renda 
de Pessoa Física de 25.030 
rio-pretenses até o último le-
vantamento, dia 30 passado.. O 
volume representa pouco mais de 
21% das aproximadamente 115 
mil declarações esperadas para 
este ano.

Na região, que abrange 72 
municípios, ao todo, já foram 
entregues 79.226 declarações, 
das cerca de 298 mil esperadas.

Este ano, os contribuintes que 
receberam o auxílio emergencial 
por conta da pandemia da Co-
vid-19 são obrigados a declarar 
o Imposto de Renda da Pessoa 
Física, caso tenham recebido, 
junto com o auxílio, outros rendi-
mentos tributáveis em valor anual 
superior a  R$22.847,76.

O contribuinte que tiver rendi-
mento maior que este valor deve 
devolver o auxílio emergencial. 
De acordo com a Receita Fede-

ral, estima-se que cerca de três 
milhões de declarações em nível 
nacional possuam algum tipo de 
devolução a ser feita.

“O atendimento presencial 
para tratar do imposto de renda 
não está disponível no momento 
por conta do momento em que 
estamos passando”, afirma o 
auditor fiscal Mauro José da Silva.

A pessoa física que ainda 
não declarou o imposto de renda 
pode fazer isso nas seguintes 
plataformas digitais: Meu Imposto 
de Renda (Portal e-CAC), Meu Im-
posto de Renda (Appstore), Meu 
Imposto de Renda (Google Play).

NOVA DATA - O Senado apro-
vou hoje (6) o projeto de lei que 
prorroga o prazo de apresentação 
da declaração do Imposto de 
Renda da Pessoa Física (IRPF) 
referente ao exercício de 2021, 
ano-calendário de 2020. De 
acordo com o projeto, o último 
dia para apresentar a declaração 
passou de 30 de abril para 31 
de julho. O projeto foi aprovado 

Da REPORTAGEM com alterações, e, por isso, o 
texto volta para a Câmara dos 
Deputados para nova análise.
ção. (Colaborou Maria Paula 
de Andrade)

DECLARAÇÃO

Auditor fiscal Mauro José 
da Silva

Arquivo DHOJE
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Justiça nega liminar 
para anular eleição da 
presidência da Câmara

A juíza Tatiana Pereira 
Viana Santos negou pedido 
liminar do ex-candidato a 
vereador Warlen Miller Ro-
cha Araújo que ingressou 
na Justiça com Ação Popu-
lar pedindo a anulação da 
eleição da Mesa Diretora 
da Câmara de Rio Preto 
que garantiu o comando 
da casa ao vereador Pedro 
Roberto (Patriota) no início 
do ano, assim como todas 
a nomeações de assessores 
e diretores realizadas após 
a posse.

“Quanto ao pedido de 
tutela provisória de urgên-
cia, deve-se observar que 
a sua concessão sem que 
se ouça a parte contrária é 
medida excepcional e não 
pode impor-se como regra, 
sobretudo em casos como 
o presente em que impera 
a presunção de legalidade 
e veracidade dos atos admi-
nistrativos, sendo inadequa-
da sua concessão inaudita 
altera parte, pelo que fica 
indeferido, por ora, antes 
de estabelecido o contradi-
tório”, afirmou a magistrada.

A decisão foi amparada 
em manifestação do Minis-

tério Público, que se mani-
festou contrário ao pedido 
liminar de Warlen baseado 
apenas em matérias jornalís-
ticas. “De fato, como bem se 
manifestou o Ministério Pú-
blico, nesta fase também em 
análise perfunctória, própria 
das liminares, sem prejuízo 
de posterior posicionamento 
diverso na análise do mérito, 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

Vereadores aprovam contratação de morador 
de rua por empresas vencedoras de licitação
Os vereadores aprovaram 

na sessão da Câmara nesta 
terça-feira (6) o projeto de 
Bruno Moura (PSDB) que 
permite a contratação de 
pessoas em situação de rua 
ou desempregadas por mais 
de três anos pelas empresas 
vencedoras de licitação públi-
ca da prefeitura.

Os parlamentares aprova-
ram também projeto do verea-
dor Jorge Menezes (PSD), que 
obriga empresas concessioná-
rias, permissionárias e presta-
doras de serviços ao município 
a reparar danos causados às 
calçadas e vias públicas.

Foi aprovado proposta do 
vereador Julio Donizete (PSD) 
que declara de utilidade públi-

que dispõe sobre a publicidade 
de proposituras e subproposi-
turas que alteram o zoneamen-
to urbano do município.

Os parlamentares aprova-
ram a proposta de alteração 
do Regimento Interno de au-
toria do vereador Jean Charles 
(MDB) visando evitar a votação 
de requerimentos e moções em 
duplicidade durante as sessões 
foi aprovado. Já a proposta de 
Charles possibilitar a manifes-
tação do autor de propositu-
ra após voto ao contrário foi 
adiado.

Thiago PASSOS 

ca a Associação Civil Coração 
Solidário, assim como projeto 
de autoria da Mesa Diretora 
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EM RIO PRETO

LEGISLATIVO

Sessão da Câmara ontem aprovou projetos, entre 
eles o que permite que empresas vencedoras de 
licitações contratem moradores de rua

não se pode afirmar, apenas 
com base em matérias jor-
nalísticas, que o Presidente 
da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto tenha 
prometido distribuir cargos 
entre os vereadores que o 
apoiassem, em troca dos 
votos necessários à sua 
eleição para a Presidência 
da Casa, carecendo o feito 

Justiça nega liminar para anular eleição de Pedro Roberto à presidência da Câmara

de dilação probatória”, de-
talhou.

A decisão foi comemo-
rada por Pedro Roberto que 
destacou que a eleição foi 
limpa. “Fico feliz com o re-
sultado, promoveu justiça, a 
eleição foi limpa, dialoguei 
com vereadores construindo 
uma candidatura democráti-
ca”, afirmou.

Arquivo DHOJE

Processo seletivo
O secretário de Planejamento, vice-prefeito Orlando Bolçone 

(DEM, foto), informou que a Prefeitura está promovendo processo 
seletivo para escolher novas empresas interessadas em instalar 
no Parque Tecnológico (Partec), implantado na área do extinto 
IPA. Das 26 empresas inscritas, diz ele, 17 avançaram para a 
segunda fase e o resultado final será divulgado em 1º de maio. 
Bolçone disse que 20 empresas já estão instaladas no Partec. 
A área tem 90 lotes, portanto, ainda faltam 70 lotes para se-
rem ocupados. As empresas já instaladas, diz o secretário, têm 
que investir 22 milhões em até dois anos, como determina o 
contrato. “Essas empresas vão gerar 624 empregos”, finaliza.

Aguardar
Falando sobre política, 

o vice-prefeito democrata 
Orlando Bolçone não quis 
tecer comentário sobre uma 
possível transferência do vi-
ce-governador Rodrigo Garcia 
para o PSDB, a fim de disputar 
as eleições para governador, 
em 2022. Rodrigo é o atual 
presidente estadual do DEM. 
“Tem que aguardar, portanto, 
só depois do fato concretiza-
do”, diz, sinalizando, portanto, 
que não faz comentário com 
base em especulação.

Lotação
Enquanto a Secretaria de Trânsito diz que não existe lotação 

no transporte coletivo, passageiros reclamam do excesso de 
passageiros nos ônibus. O secretário Amaury Hernandes (foto) 
deveria checar in loco o que está ocorrendo. Foi informado à 
exaustão de que a partir da última segunda-feira só seria per-
mitido 10 passageiros em pé nos ônibus. A Secretaria diz que o 
contrato prevê até 30 passageiros fora dos assentos. Acontece 
que o período é de pandemia e as empresas deveriam seguir o 
que foi acordado no protocolo de segurança, para evitar novas 
infecções por covid-9. Aliás, o transporte coletivo nas grandes 
cidades no País, sempre foi uma ‘pandemia’.  

Pandemia
O plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF) decide 
hoje se mantém decisão mo-
nocrática do ministro Kássio 
Marques, que autorizou cultos 
religiosos em todo o País. 
Agora, pelas declarações ante-
cipadas de alguns ministros, a 
decisão deverá ser reformada 
e os cultos presenciais serão 
novamente proibidos. Gilmar 
Mendes manteve a proibição 
de cultos e de missas no Esta-
do de São Paulo, como exige 
decreto do governador.

Medo da covid
Pesquisa da XP/Ipespe reali-

zada no começo de abril apon-
tou que 55% dos brasileiros têm 
muito medo de se infectar pela 
covid-19. Na pesquisa anterior 
realizada pelo mesmo instituto, 
49% deram a mesma resposta. 
O crescente aumento de casos 
de infectados e também do 
número de mortes registrados 
no último mês, mexeram com o 
comportamento da população. 
O medo, portanto, deveria ser 
a essência do protocolo de 
segurança.

Pressionam
Líderes religiosos, dizem 

analistas, pressionam a ban-
cada evangélica na Câmara 
Federal para conseguir autori-
zação, no STF, com o objetivo 
de retomar suas atividades, 
receber os dízimos para ban-
car despesas de suas igrejas 
e também doações de ali-
mentos, que são distribuídos 
às famílias carentes. Só que 
nas igrejas também se infecta 
por covid e depois os prefeitos 
precisam viabilizar leitos para 
atender os doentes.

Crescer
O governador João Doria 

(PSDB) apareceu com 4% na 
intenção de brasileiros que 
sinalizam o desejo de votar 
no tucano para presidente 
da República nas eleições no 
ano que vem. Ao falar sobre 
o baixo percentual obtido na 
pesquisa promovida pela XP/
Ipespe, o tucano informou 
que pretende começar suas 
andanças pelo País a partir de 
agosto, a fim de se apresentar 
como pré-candidato a presi-
dente. Aí diz que vai crescer.  

Ressarcimento
Será que os empresários 

e convidados especiais que 
tomaram soro fisiológico, como 
se fosse vacina contra co-
vid-19, em Belo Horizonte, 
vão pedir o ressarcimento do 
dinheiro que pagou para a falsa 
enfermeira Cláudia de Freitas? 
É bem provável que não! Pelas 
duas doses, espertalhões pa-
garam R$ 600. A “enfermeira” 
responde, por enquanto, em li-
berdade. Como está livre, pode 
gastar o dinheiro à vontade. 
Furar a fila deu nisso.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Secretário da Saúde vai 
à Câmara para nova 

sabatina na sexta-feira

O secretário Aldenis Borim 
presta esclarecimentos na pró-
xima sexta-feira, às 10 horas, 
sobre as ações desenvolvidas 
no município para conter os 
avanços da covid-19 em Rio 
Preto.

A oficialização do convite 
ao secretário foi anunciada 
pelo presidente da Comissão 
Permanente de Saúde, Celso 
Peixão (MDB), durante votação 
de Requerimento de Convoca-
ção apresentada pelo vereador 
João Paulo Rillo (PSOL).

Rillo criticou a iniciativa do 
governo Edinho Araújo (MDB) 
de transformar o pedido de 
convocação em convite pela 
Comissão de Saúde, visando 
impedir o comando dos traba-
lhos pelo presidente da casa, 
Pedro Roberto (Patriota).

“Eu inclusive parabenizei o 
vereador Peixão pela condu-
ção da outra participação do 

Aldenis, mas não é razoável 
que o governo tire os trabalhos 
do presidente e direcione para 
uma comissão”, afirmou.

A crítica de Rillo é em fun-
ção das diversas tentativas 
lideradas por Pedro Roberto 
para que o secretário Aldenis 
Borim participe de encontro 
com os integrantes da Frente 
Parlamentar de Enfrentamento 
ao Covid, ainda sem a partici-
pação do secretário.

O presidente Pedro Roberto 
criticou a condução do encon-
tro realizado em 24 de março, 
que contou com a participação 
dos secretários de Fazenda, 
Martinho Ravazzi e Helena 
Marangoni, que comanda a 
assistência social, além de re-
presentantes da secretaria de 
Saúde que inicialmente havia 
sido convocado pela Fren-
te Parlamentar, mas acabou 
contando com organização 
do executivo e conduzido pelo 
vereador Anderson Branco (PL).

Thiago PASSOS 

Suplente de vereador, 
professor Nota 10 assume 
como diretor concursado

O professor Diego Mahfouz 
assumiu nesta terça-feira a 
vaga de diretor de escola da 
rede municipal de ensino. 
Diego é o primeiro suplente do 
MDB na Câmara de Rio Preto, 
com 2.727 votos na eleição de 
novembro. 

Aliado do prefeito Edinho 
Araújo (MDB), Diego que era 
concursado com professor de 
educação básica chegou a ser 
exonerado de cargo comissio-
nado no Parque Ecológico em 
março do ano passado para 
assumir o cargo de diretor 
aprovado em concurso público 
no ano anterior, mas com o 
adiamento da posse retornou 
ao posto até o limite do afasta-
mento para a disputa eleitoral, 
retornando após o pleito como 
comissionado desta vez na 

Escola de Competência Dr. Ro-
berto Rollemberg - Eco Santo 
Antonio.

Ainda sem saber qual es-
cola irá assumir como diretor, 
Diego comemorou a posse, 
mas não descartou a possi-
bilidade de assumir uma ca-
deira no legislativo. “Teremos 
uma reunião amanhã para ver 
como fica a questão da escola 
e a atribuição das aulas, mas 
mesmo durante o período pro-
batório eu posso me afastar 
para assumir a suplência na 
Câmara”, destacou.

O professor ficou conhecido 
como Educador Nota 10, após 
vencer prêmio da Fundação 
Victor Civita em 2015. Em 
2018 foi um dos 10 finalistas 
do Global Teacher Prize (“Prê-
mio Professor Global”, em 
tradução livre), considerado o 
“Nobel da Educação”.

Thiago PASSOS 

EMPOSSADO

Divulgação SMCS
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Policiais da Delegacia de 
Investigações sobre Entorpe-
centes (DISE)  de Rio Preto 
apreenderam, na tarde desta 
segunda-feira (5), cerca de 
mil comprimidos de ecstasy, 
quatro micro pontos de LSD e 
uma porção de maconha que 
estavam com um homem de 
24 anos. Segundo as informa-
ções fornecidas, o rapaz estava 
comercializando estilo delivery  
uma grande quantidade de 
entorpecentes. Ele foi abor-
dado em sua casa, localizada 
no centro do Rio Preto, onde 
confessou que adquiriu as 
drogas para comercialização. 
Ainda foram encontradas uma 
balança de precisão e emba-
lagens próprias para guardar 
os entorpecentes.  O rapaz foi 
levado para a delegacia e preso 
por tráfico de drogas. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Dise apreende mais de mil comprimidos de 
esctasy em casa no centro de Rio Preto

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Policiais da Dise apreenderam mais de mil comprimidos de ecstasy em Rio Preto; jo-
vem está preso

ENTREGA DELIVERY

Divulgação

APARECIDA GOMES – Falecida aos 83 
anos de idade, natural de Monte Apra-
zível/SP, era solteira. Seu sepultamento 
deu-se no dia 06/04/2021. Saindo seu 
féretro do velório Ercilia para o cemitério 
Municipal de Mirassol.       

SUELI APARECIDA PERUCA – Fa-
lecida aos 63 anos de idade, natural 
de Fernandópolis/SP, era solteira. Seu 
sepultamento deu-se no dia 06/04/2021 
às 15:00. Saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.       

Dhoje Interior
EZEQUIAS GONÇALVES – Falecido 

aos 85 anos de idade, natural de Nova 
Granada/SP, era casado com Caterina dos 
Santos Gonçalves. Deixou sua filha Roseli 
dos Santos Gonçalves (falecida). Seu 
sepultamento deu-se no dia 06/04/2021 
às 17:30. Saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.   

APARECIDA TOPAN GOMES – Fale-
cida aos 93 anos de idade, natural de 
Uchoa/SP, era casada com Francisco 
Gomes. Deixou suas filhas Maria Inês 
Aparecida, Regina, Marli, Vera Lucia. Seu 
sepultamento deu-se no dia 06/04/2021 
às 14:00. Saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para cemitério Parque 
Jardim da Paz.       

BENEDITO PEREIRA – Falecido aos 
69 anos de idade, natural de Mirassol/
SP, era casado com Maria Evangelista dos 
Santos Pereira. Deixou seus filhos Luiz, 
Rosimeire, Rosângela, Lourival (falecido), 
Lindomar, Leandro. Seu sepultamento 
deu-se no dia 06/04/2021 às 11:00. 
Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.      

OSVALDO FELIX DE OLIVEIRA – Fa-
lecido aos 69 anos de idade, natural de 
Pirenópolis/GO, era casado com Marina 

  FALECIMENTOS

de Alarcão. Deixou suas filhas Lígia, Re-
nata. Seu sepultamento deu-se no dia 
06/04/2021 às 10:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.        

SEBASTIÃO DUTRA DA SILVA – Fa-
lecido aos 63 anos de idade, natural de 
Granada/SP, era casado com Maria José 
Botteri da Silva. Deixou seus filhos An-
derson, Wellinghton. Seu sepultamento 
deu-se no dia 06/04/2021 às 10:30. 
Saindo seu féretro do velório Ercilia para 
o cemitério São João Batista.        

CASSIO LUCIO BELINI SILVA – Fale-
cido aos 49 anos de idade, natural de 
São José do Rio Preto/SP, era casado 
com Luciana Cristina dos Santos. Deixou 
seus filhos Guilherme, Ana Julia. Seu 
sepultamento deu-se no dia 06/04/2021 
às 16:30. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.    

NEUSA BRAZ – Falecida aos 56 anos 
de idade, natural de Fernandópolis/SP, 
era divorciada. Deixou sua filha Mariana 
Aline. Seu sepultamento deu-se no dia 
06/04/2021 às 15:00. Saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério São 
João Batista.     

IZABEL ZANLUQUI SCARPA – Fale-
cida aos 81 anos de idade, natural de 
Urupês/SP, era viúva. Deixou seus filhos 
Osvaldir Donizete, Odair Aparecido, San-
dra Cristina. Seu sepultamento deu-se 
no dia 06/04/2021 às 14:00. Saindo seu 
féretro do velório Municipal de Urupês 
para o cemitério Municipal de Urupês.     

IOLINA DE SOUZA REVERSI – Fale-
cida aos 75 anos de idade, natural de 
Monte Aprazível/SP, era divorciada. Dei-
xou seus filhos Helena Aparecida, Clarice 
Aparecida, José Carlos (falecido). Seu 
sepultamento deu-se no dia 06/04/2021 
às 11:00. Saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério São João Batista.    

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Policiais militares foram 
na última segunda-feira (5), 
às 19h20, até uma residên-
cia onde ocorria agressão 
doméstica envolvendo uma 
mulher de 27 anos e um 
homem de 33 anos. 

Ao chegarem no local se 
depararam com agressor 
sentado na calçada em fren-
te casa junto com o seu filho. 
Ao ser questionado sobre a 
ocorrência o homem confes-
sou que devido uma discus-
são, sobre sua ausência na 
casa, ele acabou agredindo 
sua companheira com dois 

PM atende denúncia de mulher 
grávida agredida pelo marido

tapas em seu rosto, em se-
guida saiu da residência. 

Já a vítima alegou que 
depois da discussão seu 
companheiro a agrediu com 
tapas no rosto e chutes na 
barriga. Ela disse estar grá-
vida. Os policiais notaram a 
vermelhidão e o inchaço no 
lado esquerdo de seu rosto 
onde ela também reclamava 
de surdez. 

A mulher foi levada para 
o hospital Santa Casa para 
atendimento médico e o 
agressor levado para a Cen-
tral de Flagrantes onde foi 
preso por lesão corporal e 
violência doméstica. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Mulher é socorrida pelo Samu após 
ônibus passar muito rápido em buraco

O acidente aconteceu 
na manhã desta terça-feira 
(6), por volta das 6h, em Rio 
Preto, dentro de uma linha 
da Circular Santa Luzia. A 
mulher reclamou de dor na 
lombar após o motorista do 
coletivo passar muito rápido 

em um buraco.
O Samu foi chamado 

para fazer o socorro e enca-
minhou a usuária do ônibus 
para a UPA Norte, onde foi 
atendida conforme os proto-
colos assistenciais vigentes, 
medicada e teve alta às 15h.

A Secretaria de Trânsito 
informou, através de nota, 

Andressa ZAFALON que solicitou ao consórcio 
responsável pelo transporte 
urbano detalhes sobre a 
ocorrência, assim como as 
imagens internas do veículo 
para analisar as medidas 
cabíveis diante do ocorrido.

Não há registro de Bole-
tim de Ocorrência por parte 
da vítima.

ACIDENTE
Jovens são detidos com 25 tabletes 
de maconha e R$ 1.027 em dinheiro

Durante o patrulhamento 
nesta segunda-feira no bair-
ro Santo Antônio, policiais 
militares avistaram por volta 
das 17h três adolescentes, 
um de 14 anos e dois de 16 
anos, que foram detidos ao 
tentarem fugir subindo os 

telhados das casas próximas 
ao local. 

Em revista pessoal foram 
encontradas no primeiro jo-
vem cinco pequenos tabletes 
de maconha e R$305, com 
o segundo estavam mais 15 
tabletes da mesma droga e 
R$512 e com o adolescente 
de 14 anos foram encontra-

Andressa ZAFALON dos mais cinco tabletes de 
maconha e R$210. 

Os três envolvidos foram 
levados para a delegacia e 
liberados na presença de 
responsáveis legais. A polícia 
apreendeu os 25 tabletes de 
maconha e o dinheiro que 
totalizou R$1.027. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

TRÁFICO

NO CPP
Agentes interceptam maconha 
enviada a detento por Sedex

Agentes do Centro de Pro-
gressão Penitenciária (CPP) 
de Rio Preto encontraram, na 
última segunda-feira (5), 20 
porções de maconha durante 
um procedimento de revista de 
encomenda para um detento. 

Ao passar as mercadorias 
pelo raio-x os agentes notaram 
uma coloração suspeita dentro 
das embalagens lacradas, que 
ao serem abertas foram encon-
tradas substâncias com a apa-
rência semelhante a maconha. 

Questionado sobre a droga 
de imediato o detento alegou 
não ter conhecimento, momen-
tos depois ele confessou ter sido 
coagido pelos outros presos a 
conseguir a droga para dentro 
do centro. 

A maconha foi apreendida e 
pesada, em seguida levado para 
o Distrito da Área. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO  

Agentes do CPP de Rio Preto encontraram maconha em 
encomenda enviada a detento por Sedex

Divulgação

PRF apreende drogas, 
carros, armas e cigarros

Durante a operação Se-
mana Santa, realizada pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) encerrada no último 
domingo (4), o foco também 
se deu no combate à crimi-
nalidade nas rodovias do 
Estado de São Paulo. 

A PRF apreendeu mais de 
1,1 tonelada de maconha e 
cerca de 310 quilos de co-
caína. Fora as drogas ilícitas 
ainda foram apreendidos 
mais de 32 mil maços de 
cigarros contrabandeados.  

Além disso, 84 veículos 
foram recuperados e 22 ar-
mas de fogo transportadas 

Da REPORTAGEM ilegalmente foram tiradas 
de circulação, foi apreendido 
também cerca de R$31 mil 
em espécie. 

De acordo com as infor-
mações da PRF o prejuízo 
dado às organizações crimi-
nosas é estimado em mais 
de R$18 milhões. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

NO ESTADO

EM TERRENO 
BALDIO

Policiais militares esta-
vam em diligência nesta 
segunda-feira quando re-
ceberam a informação, por 
volta das 14h, de que um 
homem estaria retirando 
partes de duas motos em 
um terreno baldio na Rua 
José Ribeiro de Andrade em 
Rio Preto. 

Ao chegarem no local os 
policiais se deparam com 
um ajudante geral de 26 
anos, próximo as motos, 
segurando uma sacola plás-
tica com algumas peças de 
moto e ferramentas. 

Ao ser questionado so-
bre a sacola que carrega-
va, o suspeito alegou que 
encontrou abandonada no 
terreno e que não sabia a 
origem dos veículos.  Foi 
informado que uma das 
motos já possui o registro 
de furto. 

Após uma tentativa de 
fuga o suspeito foi levado 
para a delegacia onde de-
clarou que apenas tentou 
fugir do local por medo 
dos policiais. O caso será 
investigado pelo 6º De-
partamento Policial de Rio 
Preto.  (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Polícia flagra 
suspeito de 

furto depenando 
motos

Da REDAÇÃO
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Vocês conseguem imaginar o que acontece em nosso corpo 
quando, por algum mecanismo traumático, ocorrem lacerações do 
fígado, hemorragia interna e lesão cerebral? No caso do menino de 4 
anos de idade Henry Borel, foram exatamente estes os diagnósticos 
apontados no laudo do IML do Rio de Janeiro. 

Infelizmente, já posso adiantar que este conjunto de lesões 
foi demasiadamente brutal, impedindo qualquer possibilidade de 
sobrevida e certamente causando dor, sofrimento e muita tensão 
nesta criança.

Torna-se fundamental discutir especialmente os aspectos biológi-
cos e clínicos destas lesões, visando demonstrar não somente tudo 
pelo que Henry Borel passou, como também deixar um alerta acerca 
do impacto que um acidente ou a violência, seja sob qual formato 
(doméstica, feminicídio, contra o idoso, contra as crianças), exerce 
em nosso corpo, nossa alma e nossa estrutura familiar e social. 

A primeira informação, de cunho biológico, que merece ser 
mencionada, é que o volume de sangue total em um corpo humano 
corresponde a cerca de 7% de seu peso corpóreo. Portanto, uma 
pessoa adulta de 70 kg armazena em seu corpo aproximadamente 
5 litros de sangue.

Obviamente, no caso de Henry Borel, por ter estatura e peso 
corpóreo inferiores, esta quantidade de sangue é bem menor e sua 
tolerância a perdas sanguíneas é mais limitada. 

Vamos começar comentando sobre o fígado. Trata-se de um 
órgão insubstituível, de complexidade ímpar, que desempenha in-
contáveis funções, muitas delas possivelmente ainda desconhecidas 
pela medicina. O fígado é um dos órgãos mais vascularizados do 
corpo humano, ou seja, a quantidade de veias, artérias e ramos 
vasculares dentro do fígado é algo absolutamente colossal.

Uma laceração no fígado, que significa uma rotura de uma par-
te do fígado ou mesmo uma “explosão” da estrutura deste órgão, 
implica em um sangramento ou hemorragia de grande vulto. E qual 
o destino deste volume de sangue imenso que está extravasando 
pelo tecido do fígado? 

Os problemas clínicos do Henry começaram neste momento. 
Devemos lembrar que o sangue, bombeado pelo coração para 
irrigação dos órgãos, transporta diversos nutrientes, oxigênio e subs-
tratos energéticos essenciais ao pleno funcionamento dos órgãos.

O sangramento do fígado de Henry começou a promover os 
primeiros sintomas debilitantes. Este volume profuso de sangue 
literalmente caía dentro da barriga do menino, ou seja, em cada 
bombeamento do coração para o fígado, o sangue simplesmente não 
irrigava e nutria o fígado; ao contrário, acumulava gradativamente 
dentro da barriga da criança. 

A barriga começa a distender progressivamente, os órgãos 
abdominais começam a reagir à presença daquele sangramento 
volumoso por meio de uma resposta inflamatória intensa, com 
parada dos movimentos intestinais.

Nosso corpo é dotado de uma preciosa capacidade de identifi-
car a perda de sangue. Considerando que o sangue tem a função 
de circular somente dentro de vasos sanguíneos, num sistema 
considerado fechado, existem “sensores” em nosso corpo que 
reconhecem o extravasamento do sangue dentro de cavidades, 
como na barriga e no tórax. 

Nesta condição, nosso coração, numa tentativa desenfreada de 
se adaptar e compensar as perdas sanguíneas, apresenta também 
algumas mudanças.

O coração de Henry, desde o momento em que o fígado co-
meçou a sangrar, certamente apresentou muitas variações da 
frequência cardíaca, com tendência para taquicardia (aceleração 
dos batimentos cardíacos) e arritmias (quando o ritmo do coração 
fica muito desorganizado). 

Como consequência destas variações da frequência cardíaca, 
Henry deve ter sentido muito desconforto para respirar, dor ou 
desconforto no peito, suor frio e muito mal-estar.

Não bastasse a laceração hepática, com subsequentes hemor-
ragia interna e modificações do ritmo cardíaco, houve lesão cerebral 
por algum mecanismo traumático associado. Este tipo de lesão é 
tão ou mais letal que a hemorragia oriunda da lesão no fígado. 

Um trauma de crânio com lesão cerebral em uma criança de 
4 anos implica em repercussões muito graves, pois as estruturas 
neurológicas são mais frágeis e ainda estão em desenvolvimento.

começou a se instalar dentro de sua cabeça, hemorragia essa 
que pode tanto representar laceração no tecido cerebral como 
compressão do tecido cerebral pelo próprio volume de sangue em 
expansão. Em outras palavras, um caos completo. 

Nosso cérebro é um órgão de tamanha complexidade e com 
funções tão exuberantes que não tem muita tolerância a lacera-
ções e hemorragias. A capacidade cerebral de suportar e de se 
regenerar, frente a lesões traumáticas como no caso de Henry, é 
extremamente limitada.

Uma vez lesado, aquele segmento do cérebro não exerce mais 
suas funções. Caso haja, por exemplo, lesão do segmento cerebral 
que controla nossa respiração, a repercussão é fatal. 

Ainda existem relatos da perícia, constatando contusões nos 
rins e nos pulmões. Para ficar mais claro, uma contusão consiste 
em um trauma direto, podendo causar hematomas nos órgãos e 
prejuízo na sua função.

Um hematoma nos rins pode provocar dor na região lombar, 
sangramento abdominal e alterações na diurese. 

Um hematoma nos pulmões tem como consequências dor to-
rácica e dificuldades significativas para respirar.

Henry, independentemente do que verdadeiramente aconteceu, 
não conseguiria sobreviver à dimensão e impacto de tantas lesões 
brutais em seus órgãos ainda muito frágeis.

Henry, um menino de apenas 4 anos, foi vítima de lesões trau-
máticas que não se restringiram aos órgãos acometidos, houve uma 
repercussão sistêmica e sobrecarga de seu coração.

O caso de Henry, caso seja definitivamente constatada ação 
violenta por parte de pessoas próximas a ele, retrata mais um caso 
inadmissível de violência, mais um caso de ignorância humana, mais 
um caso de brutalidade humana diante da fragilidade de órgãos e 
estruturas corporais. 

O caso de Henry, dependendo das conclusões das investigações, 
poderá retratar que o ser humano é capaz de ferir o próprio ser 
humano, que o ser humano é capaz de ferir e lacerar uma criança.

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe no 
Instagram: @edmoagabriel.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
O que o menino Henry 
Borel sentiu nos seus 

últimos momentos de vida?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

N-95 BOA NOTÍCIA

COVID

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
terça-feira (6) mais 244 casos 
de Covid-19 no município. Os 
dados divulgados foram regis-
trados entre os dias 07/03 e 
05/04 e estão sendo divulga-
dos com atraso devido a uma 
instabilidade no sistema SIVEP-
gripe do Ministério da Saúde. 
Na segunda-feira (5) foram 
contabilizados 57 destes casos. 

Trimestre acumula mais 
de 30% de todas as mortes

No total, a cidade conta com 
58.830 casos, sendo 3.938 em 
profissionais da saúde.

A Saúde também confirmou 
mais oito óbitos entre os dias 
30/03 e 05/04, com cinco 
destas mortes ocorrendo nesta 
segunda-feira. Desde o início 
da pandemia, Rio Preto regis-
trou 1.593 óbitos, com uma 
taxa de letalidade de 2,7%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021, são 24.067 casos e 
671 mortes.

Nas últimas 24 horas, o 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

A Associação Paulista de 
Medicina (APM) Regional de 
São José do Rio Preto divul-
gou uma carta aberta nesta 
terça-feira (6) defendendo a 
utilização de máscaras mais 
eficientes para diminuir a trans-
missão da Covid-19. Na carta, 
a APM recomenda que todos 
os servidores e profissionais 
em atividade, principalmente da 
saúde e da educação, utilizem 
a máscara PFF-2, também co-
nhecida pela sigla N-95.

“Sabemos que tem aumen-
tado a circulação do vírus na 
cidade e é necessário adotar 
medidas para diminuir a trans-
missão. As máscaras de pano 
possuem um proteção de 30% 
a 50 e são muito mais para 
impedir que a pessoa que tenha 
o vírus e seja assintomático 
transmita para outros do que 
para proteção pessoal de quem 
não foi infectado. A máscara 
N-95 já possui uma eficácia de 
filtração do ar de 95% e seria 
a mais indicada para diminuir a 
transmissão”, comentou Rodri-
go Ramalho, vice-presidente da 
APM de Rio Preto.

A carta ainda cita que exis-
tem diferentes tipos de más-
caras PFF, com valores de R$ 
1,50, sendo possível adquirir 
mil unidades pelo valor pago 
hoje por uma diária de UTI. 
Vale ressaltar que as máscara 
N-95 possui a vida útil menor, 
devendo ser substituídas por 
novas depois de 7 a 15 dias de 
utilização. A APM também soli-
cita que a Secretaria Municipal 
de Saúde e o Departamento 
Regional de Saúde 15 realizem 
a distribuição dessas máscaras 
para o público em geral e que se 
coloca à disposição para ajudar 
na logística de distribuição.

“É importante conscientizar 
grandes empresas e indústrias 
para que elas possam comprar 
para os seus funcionários. Além 
de garantir maior segurança 
para os trabalhadores, isso 
evitaria afastamentos por conta 
da doença”, afirmou Ramalho.

Regional da 
APM quer que 

máscaras sejam 
distribuídas 

de graça

Vinicius LIMA

Médica do HCM vence a Covid 
e voltar trabalhar após 4 meses

A médica neonatologista 
Luciana de Grande, do Hospi-
tal da Criança e Maternidade 
(HCM) de Rio Preto, ganhou 
uma recepção dos colegas 
de trabalho nesta terça-feira 
(6). Isto porque ela estava 
afastada do hospital há quatro 
meses depois de quase perder 
a vida para a Covid-19.

Luciana foi diagnosticada 
com a doença ainda no final 
do ano passado e precisou 
ficar 25 dias internada na UTI 
do Hospital de Base, sendo 
que 10 dias ela ficou intubada. 
Por conta disso, ela acabou 
não sendo vacinada na data 

em que teve início a imuniza-
ção nos profissionais da saúde.  
Funcionária da Funfarme há 
20 anos, ela foi recepcionada 
com cartazes de boas vindas 
e declarações de afeto em um 
corredor formado por colegas 
do HCM.

“É muito bom estar de volta. 
A gente fica com medo de não 
estar totalmente recuperada e 
de não conseguir retornar às 
atividades como antes. Porém, 
depois desta demonstração 
tão linda de carinho, dá mui-
to ânimo e confiança. Muito 
obrigada, vocês são demais”, 
agradeceu.

A médica do setor, Fernan-

Vinicius LIMA da Micheloni, falou sobre os 
sentimentos de todos por rece-
ber a amiga de volta. “Estamos 
radiantes. Acompanhamos, 
extremamente angustiados, a 
luta e o sofrimento da Luciana. 
Ela ficou muito grave, mas 
sempre mantivemos o pensa-
mento positivo para viver este 
momento. A gente te queria 
de volta para sempre, do jei-
tinho que aconteceu hoje”, 
comentou.

Desde o início da pande-
mia, Rio Preto já registrou 
3.938 casos de Covid-19 em 
profissionais da saúde. O nú-
mero é equivalente a 6.6% de 
todos os casos na cidade.

Divulgação

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou nesta 
terça-feira (6) que mais de 
85% dos idosos do atual pú-
blico-alvo (68 anos) já foram 
imunizados contra a Covid-19. 

Com 85% dos idosos acima de 68 anos 
vacinados, drive thru é suspenso

Saúde espera queda de 
mortes só no final de abril

O Assessor Especial da 
Saúde de Rio Preto, André 
Baitello, afirmou que em de-
corrência do lockdown que 
aconteceu do dia 17 a 31 de 
março a expectativa é que o 
número de internações e a 
mortalidade comecem a dimi-
nuir ainda este mês.

“Aqui em Rio Preto a gente 
vai conseguir observar uma 
queda nos próximos dias, tan-
to na mortalidade como nas 
internações. As internações 
devem diminuir na segunda 
quinzena de abril, em reflexo 
dos casos positivos que já co-
meçaram a cair. Consequen-
temente na última semana 
de abril as mortes também 
devem começar a diminuir em 
decorrência da diminuição no 
número de internações. É um 

Andressa ZAFALON 

município contabilizou 105 pa-
cientes curados, totalizando 
52.329 recuperados, o equi-
valente a 88,9% dos casos. 
Já foram notificados 215.623 
atendimentos de pacientes com 
sintomas gripais e 189.922 
testes realizados. Os exames 
coletados no inquérito soroló-
gico ainda não foram inseridos 
e deverão ser contabilizados 
após a conclusão do estudo. O 
coeficiente de incidência é de 
12.770 casos para cada 100 
mil habitantes.

Atualmente, a cidade conta 
com 938 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), sendo 453 
em UTI e 485 em enfermaria. 
Dentre estes casos, 564 são 
residentes de Rio Preto e 374 
de outros municípios da região. 
Com relação aos casos já con-
firmados de Covid-19, são 689 
internações, com 400 na UTI e 
289 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI em 
Rio Preto é de 96%, enquanto 
que na região é de 90%.

EXPECTATIVA

ciclo”, explica Baitello.
Atualmente a cidade conta-

biliza 58.830 casos positivos 
no total e 1.593 óbitos. São 
564 internados com Covid-19 
em Rio Preto, sendo 268 na 
UTI e 296 na enfermaria.

De acordo com o site oficial 
do Seade (Sistema Estadual de 
Análise de Dados Estatísticos) 

do Governo Estadual, a DRS 15 
pela qual pertence Rio Preto e 
outras 101 cidades, está com 
a taxa de ocupação da UTI em 
90% e da enfermaria 66,3%.

Uma nova possível reclas-
sificação acontecerá na próxi-
ma sexta-feira (9), já que na 
segunda-feira (11) termina o 
decreto da fase emergencial.

Por conta da baixa procura nos 
postos instalados na Swift e no 
Recinto de Exposições, a imu-
nização será suspensa nesses 
dois locais e os profissionais de 
saúde serão direcionados para 
outros pontos de vacinação.

Os idosos que ainda não 
foram vacinados podem pro-

curar os mini-drives (Caic, 
Cidade Jardim e Engenheiro 
Schmitt), as unidades de saú-
de ou equipamentos públicos. 
Nesses locais, a imunização 
é das 8h às 14h. Todos os 
endereços podem ser consul-
tados no Portal da Prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br/mapa-

vacinas.
Segundo os dados do Vaci-

nômetro, Rio Preto já aplicou 
95.949 doses da vacina, 
sendo 66.955 pessoas na 
primeira etapa e 28.994 na 
segunda. O município é o 9º 
do Estado de São Paulo que 
mais vacinou.

Vinicius LIMA

Divulgação

Divulgação
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BABY
Nasceu segunda-feira, dia 5 de 
abril, a arianinha Paolla,filha de 
Marcel Lelis e Carla Flauzino 
Lelis. É o sexto neto do casal,o 
promotor de Justiça Marcos 
Lelis e de sua esposa Hanai 
Lellis, que já têm dois meninos 
e agora a quarta menina.

São José do Rio Preto, quarta-feira
07  de abril de 2021

TUCANO NOVO

O PSDB , partido do governador João Dória, está varrendo a casa, 
limpando as vidraças,espanando o pó do sofá e passando pano nas 
paredes para receber com pompa e circunstância o vice-governador 
Rodrigo Garcia, que segundo felpudas raposas políticas,estaria 
deixando o DEM para nesse novo ninho, digo, partido, concorrer 
ao Governo do Estado.E Dória, pavimentando sua estrada rumo 
ao Palácio do Planalto.

PÁSCOA LOW PROFILE

As celebrações de Páscoa, na maioria das famílias, mormente nas 
casas onde residem os mais velhos,foram sem reunião dos familiares.
Antes,reuniões festivas com a farta distribuição de chocolates a 
crianças e adultos – principalmente as mulheres – limitaram-se 
domingo a um pálido low profile com os cristãos mais fervorosos, 
adicionando no tempero do almoço, como alento,uma dose robusta 
de esperança.Os avós, na maioria, entregaram os ovos de chocolate 
aos seus netinhos,no sistema drive thru. E cara alegre, infelizmente.

A-6

REFORMA DO MUNICIPAL

Com todo o respeito, mas não tinha propósito, a ação popular  
negada, aliás, pela Justiça, propondo a suspensão da reforma do 
Teatro Municipal. A verba de R$ 5,2 milhões pedia a ação que 
fosse remanejada para a pandemia.Pessoas laicas não entendem 
esses trâmites do uso do dinheiro público. Uma coisa é uma coisa, 
outra coisa, é outra coisa. Quando a verba vem de um determinado 
setor,por um determinado canal, muitas vezes a lei não permite que  
possa ser transferida para outro setor, sob pena de improbidade 
administrativa. Mesmo em situação de pandemia. Portanto, se esses 
R$ 5,2 milhões conseguidos pela Prefeitura não forem usados na 
reforma do Teatro Municipal, voltam para o Governo Federal, de 
onde saiu e jamais para o setor de saúde. Há capito ou quer que 
eu desenhe?

ANIVERSÁRIO 

O advogado Marcelo Zola Perez ganha idade nova dia 15 de abril, 
quinta-feira da próxima semana.E pretende trazer a Rio Preto para 
ajudá-lo a apagar as velinhas de seu bolo,a deputada federal Carla 
Zambelli, sua amiga, que lutou por sua campanha a vice-prefeito 
de Rio Preto ao lado Do médico Paulo Bassan,que pleiteava pelo 
trono de prefeito. 

Esse bijou chama-se Nina,é filha de Gabriel e Débora 
Mendonça.Gabriel é o primogênito do rio-pretense Renato 
Mendonça e sua mulher Nora e mora em New Jersey. Por 
causa da pandemia os avós ainda não puderam ir para os 

Estados Unidos conhecer a princesa pessoalmente. 

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

Uma das nossas  locomotivas da juventude dourada nos 
anos 70 e 80 a rio-pretense Célia Sestini, na foto com os 
filhos Leandro, Leonardo e Janaína, foi festejadíssima se-
gunda-feira,dia 5, pela passagem de seu aniversário. Ela 

reside atualmente em Ribeirão Preto.

ALTRUÍSTA
O vereador Jorge Menezes protocolou projeto que prevê isenção de 
impostos para empresas do ramo de eventos e buffets enquanto 
durar a pandemia. Coincidência ou não, seus familiares têm uma 
empresa nesse ramo e já realizou vários eventos, inclusive feijoada 
no Clube Monte Líbano.

FUNCIONOU 

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo em sua coluna de 
ontem,nos últimos onze dias,Araraquara registrou segunda-feira, 
o terceiro dia sem óbito.A cidade que fez duas semanas de 
lockdown em fevereiro,porém, ainda tem 92% dos leitos de UTI 
ocupados, quando se contabiliza pacientes de cidades vizinhas 
(Americana, Araras, Gavião Peixoto, São Carlos, São José do Rio 
Preto,Pirassununga e outras) e 36%, se a conta for feita apenas 
com moradores locais.Eis o números semanais de mortos por 
Covid desde fevereiro:*1º a 7 de fevereiro: 12
*8 a 14 de fevereiro: 18*15 a 21 de fevereiro: 25*22 a 28 de 
fevereiro: 34*1º na 7 de março: 41*8 na 14 de março: 38*15 a 21 
de março: 25*22 a 28 de março: 16*29 de março a 4 de abril:10 

Nesses dias de pandemia, temos usado a todo o momen-
to um outro tipo de UBS, a Unidade Básica da Sauda-

de,mas compreender os propósitos de Deus muitas vezes 
pode ser uma tarefa bem difícil, principalmente quando a 
tristeza bate à nossa porta porque acabamos de perder 
um ente querido. Meu amigo Quirino Mendes nos deixou 
na quinta-feira passada. Peço para que Deus ampare e 

conforte todos os corações feridos pela dor do luto,como 
sua esposa, Elza Vetorasso Mendes, suas filhas Tuca e 

Caió,seus netos e demais familiares. Na foto de Marqui-
nho Cunha, Quirino, este colunista e Raúl Gonzales.
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1714
(De 04 de abril de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA COM-
PULSÓRIA, com proventos proporcionais sobre a média arit-
mética, ao senhor SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, inciso 
II, e §3º da Constituição Federal, e de acordo com o artigo 1º, 
da Lei Federal nº 10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 02.2/0041/04/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/04/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 
COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, ht-
tps://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 115/2021, PROCESSO 11018/2021, objetivando a 
contratação de serviços terceirizados de auxiliar de limpe-
za, agente de higienização e trabalhador de manutenção de 
edificações para atender o Shopping Prefeito Antonio Figuei-
redo de Oliveira. Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Negócios e Turismo. O recebimento das propos-
tas 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 interessados, no Portal de 
Compras.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2020
CONTRATO Nº TOP/0009/21
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR-
TICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento 
de materiais a execução da obra de recuperação de erosão 
com a implantação de galeria no Córrego da Baixada Seca, 
travessia com a Av. Faiez Nametalah Tarraf- SMO – Israel 
Cestari Júnior - Prazo de vigência: 195 dias – Valor Total 
R$543.508,51.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021
ATA Nº 0283/21
CONTRATADA: O. E. PEREIRA BRINQUEDOS - ME
OBJETO: Fornecimento de lixeiras com pedal para Unidades 
Escolares – Valor Unitário - Item 01 - R$12,00- SME – Fa-
biana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021
ATA Nº 0284/21
CONTRATADA: ECOS&M COM. DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de lixeiras com pedal para Unidades 
Escolares – Valores Unitários - Item 02 - R$250,00; Item 03 
– R$75,99; Item 04 – R$83,49- SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 5337/2021
CONTRATO Nº: DPL/0016/21
CONTRATADA: CDTA – CENTRO DE DIAGNOSTICOS E 
TRATAMENTO DE ALERGIAS LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de tratamento imunoterá-
pico por aplicação de hiposensibilizantes – SMS - Prazo de 
vigência: 60 meses. Valor Total: R$8.660,00
DECRETO Nº 18.873
DE 6 DE ABRIL DE 2021.
Nomeia os membros da Comissão de Inspeção e Avaliação 
de pontes, viadutos e passarelas no Município de São José 
do Rio Preto.

DECRETO Nº 18.874
DE 6 DE ABRIL DE 2021.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade 
de Eugênio Capatti e sua mulher, objeto da matrícula nº 3.901 
do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser ad-
quirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a área 
constituída de parte do imóvel de propriedade de Eugenio Ca-
patti e sua mulher, objeto da matrícula nº 3.901 do 1º O.R.I., 
necessária à ampliação do Cemitério de Talhado, conforme 
abaixo descrita:
“UM IMÓVEL AGRÍCOLA ENCRAVADA NA MATRÍCULA 
3.901 DO 1º ORI, DE PROPRIEDADE DE EUGENIO CA-
PATTI, DENOMINADO FAZENDA BARRINHA, QUE TEM 
A SEGUINTE DESCRIÇÃO: UM TERRENO SITUADO NA 
DIVISA DA ESTRADA VICINAL ALCIDES AUGUSTO ÁVILA 
COM ÁREA DE MATRÍCULA 194.545 DO 1º ORI,DAÍ SEGUE 
CONFRONTADO COM A CITADA ESTRADA, COM RAIO 
DE 304,71 METROS E DESENVOLVIMENTO DE 113,18 
METROS, DAÍ SEGUE EM LINHA RETA NA MESMA CON-
FRONTAÇÃO NA DISTÂNCIA DE 139,02 METROS, NOS 
FUNDOS  MEDE 358,90 METROS E CONFRONTA COM 
ÁREA REMANESCENTE,DO LADO DIREITO DE QUEM DA 
CITADA ESTRADA OLHA MEDE 300,41 METROS E CON-
FRONTA COM ÁREA REMANESCENTE E FINALMENTE DO 
LADO ESQUERDO, EM UMA LINHA QUEBRADA EM DUAS 
DIMENSÕES, MEDE 221,43 METROS E 258,89 METROS, 
ENCERRANDO COM UMA ÁREA DE 121.000,00 METROS 
QUADRADOS.
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de 
natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei 
nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os 
proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e 
certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente 
Decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 6 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afixação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.875
DE 6 DE ABRIL DE 2021.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.684 de 19 de 
dezembro de 2020,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 7.389.621,53 
(sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e 
vinte e um reais, cinquenta e três centavos), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 354 R$ 15.000,00
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.2001.3390.14.01 – Diárias civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 486 R$ 130.000,00
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.2021.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 627 R$ 50.000,00
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 536 R$ 10.000,00
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.2001.3390.30.01 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 702 R$ 69.121,53
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.1020.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 236 R$ 7.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.30.05 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 531 R$ 79.500,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.1015.4490.51.01 – Obras e instalações
VIII – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 39 R$ 3.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.009.04.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 438 R$ 33.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Promoção do 
Turismo
14.001.23.122.0016.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EM-
PREGO
Ficha 266 R$ 274.121,53
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.2023.3350.43.01 – Subvenções Sociais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 239 R$ 7.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 268 R$ 34.424,95
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.1001.4490.51.01 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 274 R$ 45.075,05
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.2013.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 106 R$ 1.000,00

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art.1º Ficam nomeados para compor a Comissão de Inspe-
ção e Avaliação de pontes, viadutos e passarelas no Municí-
pio de São José do Rio Preto, nos termos da Lei nº 13.438/20 
e Decreto nº 18.647/20, os membros abaixo:
I  – Representantes da Secretaria Municipal de Obras:
Titular: Akira Samed Wakai
Suplente: Sérgio Astolfo Issas
II – Representantes da Secretaria Municipal de Serviços Ge-
rais:
Titular: Humberto Martins Scandiuzzi
Suplente: Arno Della Libera Junior
III – Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento:
Titular: Antonio Pedro Pezzuto Junior
Suplente: Paulo Henrique Marques Cardozo
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 6 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos, e em seguida publicado por 
afixação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.
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Programa 2 – Suporte Administrativo
01.009.04.122.0002.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
VI – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 100 R$ 1.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.009.04.122.0002.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
VII – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 42 R$ 1.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.009.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 613 R$ 33.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Promoção do 
Turismo
14.001.23.691.0016.2040.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 6 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afixação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.
LEI Nº 13.718
DE 5 DE ABRIL DE 2021.
Denomina “Dinael Zanin de Freitas” a praça localizada na 
confluência da Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto com a 
Rua São Paulo.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina “Dinael Zanin de Freitas” a praça localiza-
da na confluência da Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto 
com a Rua São Paulo.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específicas do orça-
mento, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
LEI Nº 13.719
DE 5 DE ABRIL DE 2021.
Denomina “Claudir Aparecido Bezerra” a rua localizada na 
Estância São Pedro Vila Azul, previamente denominada Rua 
Luiz Felipe Navarrete.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Claudir Aparecido Bezerra” a 
rua localizada na Estância São Pedro Vila Azul, previamente 
denominada Rua Luiz Felipe Navarrete.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
LEI Nº 13.720
DE 5 DE ABRIL DE 2021.
Denomina “Julio Baptista Silva” a rua localizada na Estância 
São Pedro Vila Azul, previamente denominada Rua João 
Daniel Navarrete.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Julio Baptista Silva” a rua 
localizada na Estância São Pedro Vila Azul, previamente 
denominada Rua João Daniel Navarrete.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
LEI Nº 13.721
DE 5 DE ABRIL DE 2021.
Denomina “Aparecido Donizete Tomé” a rua localizada na 
Estância São Pedro Vila Azul, previamente denominada Rua 
Estela Laura Navarrete.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Aparecido Donizete Tomé” a 
rua localizada na Estância São Pedro Vila Azul, previamente 
denominada Rua Estela Laura Navarrete.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 

LEI Nº 13.722
DE 5 DE ABRIL DE 2021.
Denomina “Milton Ferreira da Silva” a travessa localizada 
na Estância São Pedro Vila Azul, previamente denominada 
Travessa Maura Letícia Navarrete.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Milton Ferreira da Silva” a 
travessa localizada na Estância São Pedro Vila Azul, previa-
mente denominada Travessa Maura Letícia Navarrete.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.723
DE 5 DE ABRIL DE 2021.
Denomina “José Carvalho Filho” a travessa localizada na 
Estância São Pedro Vila Azul, previamente denominada 
Travessa Rafael Ferreira.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “José Carvalho Filho” a tra-
vessa localizada na Estância São Pedro Vila Azul, previa-
mente denominada Travessa Rafael Ferreira.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
LEI Nº 13.724
DE 5 DE ABRIL DE 2021.
Denomina “Sebastião Ferreira Figueirinha” a travessa locali-
zada na Estância São Pedro Vila Azul, previamente denomi-
nada Travessa Juliani Ferreira.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Sebastião Ferreira Figueiri-
nha” a travessa localizada na Estância São Pedro Vila Azul, 
previamente denominada Travessa Juliani Ferreira.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
LEI Nº 13.725
DE 5 DE ABRIL DE 2021.
Denomina “Lourenço Medeiros” a travessa localizada na 
Estância São Pedro Vila Azul, previamente denominada 
Travessa Benedito Marques de Souza.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Lourenço Medeiros” a traves-
sa localizada na Estância São Pedro Vila Azul, previamente 
denominada Travessa Benedito Marques de Souza.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
LEI Nº 13.726
DE 5 DE ABRIL DE 2021.
Denomina “Gloria Nunes da Silva Sereni” a rua localizada na 
Estância São Pedro Vila Azul, previamente denominada Rua 
Concilia Tognow Ferreira.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Gloria Nunes da Silva Sereni” 
a rua localizada na Estância São Pedro Vila Azul, previa-
mente denominada Rua Concilia Tognow Ferreira.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.

LEI Nº 13.727
DE 5 DE ABRIL DE 2021.
Denomina “Davi Baglioni” a alameda localizada na Estân-
cia São Pedro Vila Azul, previamente denominada Alameda 
Pedro Antonio de Souza Navarrete.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Davi Baglioni” a alameda loca-
lizada na Estância São Pedro Vila Azul, previamente denomi-
nada Alameda Pedro Antonio de Souza Navarrete.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.728
DE 6 DE ABRIL DE 2021.
Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo previsto no caput do 
art. 67 da Lei Municipal nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, 
que dispõe o Zoneamento e as regras para o Uso e Ocu-
pação do Solo no Município de São José do Rio Preto e dá 
outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias o prazo 
previsto no caput do art. 67 da Lei Municipal nº 13.709, de 
14 de janeiro de 2021, contados do encerramento do prazo 
previsto na redação original do referido dispositivo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 6 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.210/2021
Projeto de Lei nº 014/2021
Autoria da propositura: Ver. Celso Luiz de Oliveira – “PEI-
XÃO”
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 73/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
100/2020
Objeto: Registro de preço de horas de locação de guindas-
tes veicular e rodoviário.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2021 – Pedido 01.
Contratada: HYLOC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS OPERATRIZES - EIRELI.
Ordem de Serviço nº 50/2021 de 15.03.2021 recebida em 
31.03.2021. Valor de R$ 36.750,00. 
Itens: 3 e 3.1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 15/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 17/2021 – 
Contratada: CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA 
LTDA. Objeto: contratação de empresa para fornecimento 
de 182.000 kg (cento e oitenta e dois mil quilogramas) de 
Cal Hidratada para Tratamento de Água para Abastecimen-
to Público, na ETA Palácio das Águas em São José do Rio 
Preto – SP.
Valor: R$ 143.780,00 Prazo: 12 meses   Data da assinatura: 
30.03.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
18/2021 – PROCESSO SICOM 384/2021
Objeto: Aquisição de 810 metros de tubo de PVC liso com di-
âmetro de 300mm e 37 unidades de sela coletora compacta 
para utilização na margem direita do Córrego do Monjolinho.
Sessão pública realizada on line no dia 30.03.2021, sen-
do adjudicado o objeto do item 1 à vencedora SANEADE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SANEAMENTO EIRELI e 
o item 2 foi declarado FRACASSADO. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 18/2021 – PROCESSO SICOM 384/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 05.04.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte Construções e Em-
preendimentos Eireli.
Valor: R$ 1.714.876,85
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa 
local.

João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro - José 
Roberto Biroli – Diretor de Gestão - Nicanor Batista Junior – 
Superintendente
S. J. Rio Preto 06.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas nas Quadras nº 05 e 07 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

DJANETH COELHO TEIXEIRA 13/12/1983 15/04/2017 
Osmarina Coelho 
Teixeira David Nunes Teixeira 

023.855.902.0002-
7 022.882.263-74 

ERNANDE DA SILVA 21/12/1953 15/04/2017 Benícia da Rosa João da Silva 5.332.0141-X 213.002.089-53 

DIEGO SILVA FERRAZ  06/11/1991 25/04/2017 Marco Antônio Ferraz 
Rosângela Silva 
Ferraz  4.798.427-47 389.560.578-69 

JOÃO PEREIRA DA SILVA 03/04/1969 27/05/2017 
Severina Cavalcante 
da Silva 

Severino Pereira da 
Silva  n/c n/c 

CLAUDIJANIO ALVES DOS 
SANTOS 13/06/1984 15/10/2017 Maria Aparecida Alves  Milton dos Santos 53.469.055 071.127.964-07 

NILSON ROBERTO SANTOS 27/07/1974 21/12/2017 
Benedito Marco 
Antônio Silva Santos 

Belmira Teresa da 
Silva Santos    24.218.688-9 n/c 

ALEXIA EPIFÃNIO 01/02/1974 10/11/2017 
Maria Regina Fabrini 
Epifânio 

Marçal Moyses 
Epifânio 739.196 SSP/RO 202.798.148-22 

CÍCERO FERREIRA DA SILVA 01/09/1947 22/12//2017 Jovina Maria da Silva 
Pedro Ferreira da 
Silva 20.472.820-4 140.489.069-68 

FRANCISCO CARVALHO DE 
SOUZA 15/08/1961 

 
05/01/2018 

Zelina Fernandes de 
Carvalho  

Antônio Batista de 
Sousa 5.356.741-81 208.457.402-10 

GILBERTO DONIZETE AUGUSTO 
JUNIOR 23/06/1991 08/01/2018 Desidéria de Oliveira 

Gilberto Donizete 
Augusto n/c n/c 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 06 de abril de 2021. 
ADILSON VEDRONI 
Secretário M. de Administração 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

 
Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizada na Quadra nº 08 do Cemitério Municipal do Distrito 
de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais serão 
transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

HARLEY GUILLAUME 15/11/2018 21/11/2018 DYNA LUCIEN 
LITTBARSKI 
GUILLAUME n/c n/c 

JOÃO GABRIEL RIBEIRO ROCHA  04/11/2018 10/11/2018 
Anna Beatriz Ribeiro 
Pereira 

João Sávio Lobo 
Rocha n/c n/c 

ISAQUIAS SANTOS NOGUEIRA 17/01/2019 23/01/2019 
Irilany Ribeiro dos 
Santos 

Gabriel Nogueira 
de Sousa n/c n/c 

DAVI BISPO CARMO 28/01/2019 02/02/2019 
Evelyn dos Santos 
Bispo 

Sander de Mattos 
Carmo n/c n/c 

YASMIM BARANTES DOS 
SANTOS 12/03/2019 14/03/2019 Flávia Abrantes Nunes 

Jailton Pereira dos 
Santos n/c n/c 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar 
no Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 06 de abril de 2021. 
ADILSON VEDRONI 
Secretário M. de Administração 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
RESOLUÇÃO SME N° 06/2021 

Institui as Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado - 
AEE na Educação Básica, modalidade 
Educação Especial na Rede Municipal de 
Ensino de São José do Rio Preto/SP 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o disposto no artigo 100, da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto, e com base 
na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, 
considerando: 
a Lei Federal Nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com as alterações;  
o inciso III, do artigo 208, da Constituição Federal; 
o Capítulo IV, da Lei nº 13.146/15, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
- Estatuto da Pessoa com Deficiência; 
a Resolução CNE/CEB Nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial; 
a Lei Complementar nº138, de 28 de dezembro de 2001, e suas alterações, que dispõe sobre o 
Estatuto, Plano de Carreira, Vencimentos e Salários do Magistério Público do Município de São José 
do Rio Preto e dá outras providências correlatas; 
a propositura pela Câmara de Articulação para Educação Especial, Portaria SME nº 123, de 02 de 
agosto de 2017, e suas alterações, quanto à normatização relativa à Educação Especial no âmbito 
municipal. 
RESOLVE: 
Artigo 1º. Ficam instituídas as Diretrizes da Educação Especial Inclusiva que deverão ser observadas 
para o atendimento educacional especializado dos estudantes público-alvo da Educação Especial, 
matriculados na rede municipal de ensino de São José do Rio Preto/SP. 
Parágrafo único. A Educação Especial é uma modalidade transversal a todos os níveis, anos de 
escolaridade e etapas de ensino da Educação Básica oferecida, preferencialmente, na rede regular 
de ensino, para estudantes com Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas 
habilidades/Superdotação. 
Artigo 2º. A Educação Básica tem como objetivo garantir aos estudantes público-alvo da Educação 
Especial o direito de acesso às instituições escolares e ao currículo, a permanência e percurso 
escolar e a uma escolarização de qualidade, por meio da oferta do Atendimento Educacional 
Especializado - AEE. 
Artigo 3º. O AEE é um dos serviços da Educação Especial e tem como função complementar ou 
suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 
acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e 
desenvolvimento de sua aprendizagem.  
§1°. Consideram-se recursos de acessibilidade na educação aqueles que asseguram condições de 
acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos 
materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de 
comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços. 
§2°. O AEE é realizado, prioritariamente, na Sala de Recurso Multifuncional - SRM da própria escola 
ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às 
classes regulares, podendo ser realizado, também, em centros de atendimento educacional 
especializado da rede pública ou Organizações da Sociedade Civil - OSC parceiras com a Secretaria 
Municipal de Educação - SME. 
Artigo 4º. O AEE na rede municipal de ensino está organizado por setores, considerando a divisão 
geográfica da área do município de São José do Rio Preto em regiões, denominadas macrorregiões; 
a constituição do setor abrange a escola polo onde localizam-se as Salas de Recursos 
Multifuncionais - SRMs e as escolas do entorno.  
§1°A atribuição dos setores aos professores de AEE é realizada anualmente. Estes professores 
atuam nas escolas do setor conforme distribuição de carga horária de trabalho, homologado pela 
Gerência de Educação Especial.  
§2° Os alunos matriculados nas escolas do entorno serão atendidos na SRM polo. 
 

 

 

§3° A organização dos setores de atendimento educacional especializado e as salas de recursos 
multifuncionais nos centros de atendimento educacional especializado, da rede municipal de ensino, 
serão constituídos e extintos conforme demanda de alunos na região, registro no Censo de Educação 
Especial, estudos da Gerência de Educação Especial e homologação da Secretária Municipal de 
Educação. 
Artigo 5º. O Projeto Político Pedagógico - PPP das escolas da rede municipal de ensino devem 
institucionalizar a oferta do AEE, prevendo na sua organização: 
I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos 
pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos; 
II – dupla matrícula: no ensino regular e nas salas de recursos multifuncionais para o atendimento 
educacional especializado; 
III – cronograma de atendimento aos alunos;  
IV – plano de ensino - AEE da unidade escolar, com identificação das necessidades educacionais 
específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas;  
V - plano de trabalho - AEE da Gerência de Educação Especial, com as diretrizes de trabalho do ano 
vigente; 
VI – professores para o exercício da docência do AEE;  
VII – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-
intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de alimentação, higiene e 
locomoção; 
VIII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da 
pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AEE. 
Artigo 6°. A formação exigida para os docentes que atuarão nos setores de atendimento educacional 
especializado está estabelecida no Art. 10 da Deliberação CME Nº. 01/07, homologada pela 
Resolução SME n.º 024/2007 e Resolução CNE/CEB nº 04/2009 e nas normas do edital do processo 
seletivo. 
Artigo 7°. O professor aprovado no processo seletivo poderá ser convocado para atuar como 
itinerante em setores formados por escolas de Educação Infantil, desde que haja demanda mínima de 
alunos com deficiência no referido setor, com base na organização do plano de trabalho da Gerência 
de Educação Especial. 
Artigo 8º. No AEE a função dos professores designados reger-se-á pelas seguintes diretrizes: 
I-atuação em dois períodos, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, podendo, também, atuar 
o professor de 35 horas com 5 horas de carga horária suplementar, obedecendo as diretrizes da Lei 
Complementar nº 138/2001(arts. 7º, 20, 28 e 29) e alterações posteriores.  
II-cumprimento de sua jornada de trabalho estabelecida em plano anual da Gerência de Educação 
Especial.  
§1° Os docentes aprovados em processo seletivo e convocados para atuação no AEE serão 
reconduzidos para o ano subsequente, após avaliação técnica anual de desempenho profissional que 
será realizada pela Gerência de Educação Especial, orientada pelo plano de trabalho do AEE, pela 
Resolução CNE/CEB Nº 4, de 2 de outubro de 2009, e Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, podendo utilizar ferramentas de consultas às escolas. 
§2° Os docentes que não cumprirem os requisitos propostos na avaliação técnica anual, não serão 
reconduzidos à função de professor de AEE e deverão retornar ao exercício de suas atividades de 
origem na escola com sede de exercício. 
§3° As vagas para a função de professor de AEE serão ofertadas de acordo com a constituição do 
setor em razão da demanda local, após estudos e análises das especificidades existentes 
apresentadas pela Gerência de Educação Especial, autorizadas pela Secretária Municipal de 
Educação. 
§4° Se houver a necessidade de readequação das atribuições de setores em razão do cessar das 
designações dos professores de AEE que atuem em funções correlatas dentro da esfera da 
Educação Especial, os docentes supracitados retornarão ao posto anterior e os setores serão 
reorganizados pela Gerência de Educação Especial. 
§5° No caso de fechamento ou reorganização de setores, a permanência do professor na função 
obedecerá a classificação pela pontuação do último anexo de atribuição expedido pela Gerência de 
Educação Especial. 
Artigo 9°. As atividades desenvolvidas pelos profissionais do AEE serão destinadas exclusivamente 
aos alunos regularmente matriculados nas escolas da rede municipal de ensino, compreendendo: 

 

 

 
I - atendimento prioritariamente às crianças, adolescentes e adultos com deficiência, transtorno global 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 
II - avaliação, acompanhamento dos estudantes do ensino fundamental com defasagem idade/série e 
significativo prejuízo no rendimento escolar que não tem laudo médico e encaminhamento a Unidade 
Básica de Saúde - UBS ou instituições parceiras; 
III - a manifestação sobre as Fichas de Observação do Aluno - FOA, encaminhadas pelas unidades 
escolares em que atuam ou outras unidades escolares, conforme demanda; 
IV - avaliação pedagógica dos alunos encaminhados pelas FOAs; 
V - elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Individual do aluno, elaborado pelo 
professor especialista – PDI-PE, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade semestralmente; 
VI - preenchimento de Ficha Informativa de Aluno - FIA; 
VII - preenchimento de ficha de registro de atividades desenvolvidas pelos alunos; 
VIII - organização e atualização mensal do quadro de atendimentos de alunos matriculados na SRM; 
IX - registros e arquivos do material produzido para e pelo estudante da Educação Especial que 
servirão de subsídios para estudos, acompanhamento e avaliação;  
X - elaboração e execução do plano de ensino - AEE da Unidade Escolar, contendo a proposta de  
trabalho dos setores, SRM polo e seu entorno; 
XI - adequação e execução das atividades propostas no plano de trabalho - AEE da Gerência 
Educação Especial; 
XII - identificação, elaboração, produção e organização dos serviços, recursos pedagógicos de 
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da 
Educação Especial; 
XIII - acompanhamento da funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade na classe regular, bem como em outros ambientes da escola ou por meio do ensino 
remoto conforme orientações no plano de trabalho - AEE;  
XIV - orientação para os professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados pelo aluno; 
XV - disponibilização e orientação quanto ao uso da tecnologia assistiva de forma a ampliar 
habilidades funcionais para promover autonomia e participação dos alunos;  
XVI - articulação com os professores da classe regular, visando disponibilizar serviços, recursos 
pedagógicos e de acessibilidade que promovam estratégias e participação dos alunos nas atividades 
escolares; 
XVII - orientação e articulação colaborativa junto ao coordenador pedagógico e aos professores de 
classe regular na elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano de Desenvolvimento Individual 
do aluno, elaborado pelo professor da classe regular – PDI-PR; 
XVIII - participação ativa nas formações e na articulação junto aos equipamentos multidisciplinares 
para uma ação em rede no atendimento ao estudante da Educação Especial; 
XIX - atendimento e orientações às solicitações das unidades escolares formadas pelo entorno do 
setor, no horário estabelecido para visita ou, no horário solicitado/agendado pela instituição visitada, 
com o devido termo de comparecimento preenchido e  assinado; 
XX - atendimento e orientações aos gestores, professores e demais profissionais da educação, 
estagiários de apoio a inclusão, acompanhante de apoio escolar e tradutor/intérprete de libras, que 
busquem auxílio na área da Educação Especial e inclusão, desde de que relacionados a 
necessidades do estudante em questão e na forma de orientação individual ou coletiva em momentos 
específicos ou em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC; 
XXI - participação na reunião intersetorial mensal estabelecido pelas unidades básicas de saúde da 
macrorregião de atuação para acompanhamento dos casos relacionados aos alunos público-alvo da 
Educação Especial; 
XXII - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 
disponibilização de recursos de acessibilidade. 
Artigo 10.  O encaminhamento do aluno para avaliação do professor de AEE será realizado pelo 
professor da classe regular, por meio do preenchimento da FOA com a orientação do coordenador 
pedagógico.  
Parágrafo Único. Todo aluno com suspeita ou diagnóstico de deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento, deverá ter a FOA preenchida pelo professor da classe regular. 

 

 

 
Artigo 11.  O Centro de Desenvolvimento para o Potencial e Talento - CEDET integra a Gerência de 
Educação Especial: 
Parágrafo Único. Os alunos identificados com altas habilidades/superdotação serão atendidos por 
professores de AEE com base nos estudos da metodologia “CEDET – Caminhos para desenvolver 
potencial e talento”, Zenita Cunha Guenther, ou metodologias e procedimentos adequados às 
necessidades e contexto da rede municipal de ensino. 
Artigo 12. Aos estudantes com Deficiência Intelectual - DI e Transtorno do Espectro Autista - TEA, 
matriculados nas escolas públicas da rede municipal, poderá ser ofertado o atendimento educacional 
especializado no contraturno escolar como atividade complementar ou suplementar, respectivamente 
nos Centro de Atendimento Educacional Especializado e Convivência "Profª Odete Nassif Gabriel" - 
CAEEC e Centro de Convivência e Educação Municipal do Autista “Maria Lúcia de Oliveira” - CEMA 
em forma de oficinas pedagógicas pelos professores que lá atuam. 
§1º As oficinas pedagógicas realizadas nos Centros de Convivência manterão articulação constante 
com as propostas educativas emanadas pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação e Inclusiva.  
§2º Os professores especialistas na área de Educação Especial que atuam nos centros e 
desenvolvem as oficinas no contraturno escolar com os estudantes com deficiências deverão 
estabelecer um trabalho articulado e colaborativo com a escola. 
Artigo 13. O Centro Municipal de Educação Especializada de Avaliação Interdisciplinar Gato de 
Botas, articula pedagógica e administrativamente com a Gerência de Educação Especial. 
Artigo 14. Casos omissos serão analisados pela Gerência de Educação Especial e resolvidos pela 
Secretária Municipal de Educação.  
Artigo 15. A Secretaria Municipal de Educação poderá expedir normas complementares para o 
cumprimento do disposto nesta Resolução. 
Artigo 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

São José do Rio Preto, 06 de abril de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal de Educação 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 

(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006) 
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 18/2021 

Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, ficam as pessoas jurídicas abaixo 
relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES NACIONAL: 

CNPJ: 40.979.121/0001-41 
Razão Social: INOVA AGRO NUTRIÇÃO ANIMAL E FERTILIZANTES LTDA 
CNPJ: 41.150.557/0001-96 
Razão Social: EXPERT MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO - EIRELI 
CNPJ: 41.350.098/0001-94 
Razão Social: ROSA MARIA FERNANDES PAGNOSSI LTDA 
CNPJ: 40.989.974/0001-64 
Razão Social: AGROTEC RURAL SAÚDE ANIMAL LTDA 
CNPJ: 41.183.813/0001-41 
Razão Social: RITZMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
CNPJ: 41.351.043/0001-07 
Razão Social: JOÃO POLATO EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA 
CNPJ: 40.856.532/0001-40 
Razão Social: PICININI PÃES E SALGADOS LTDA 
CNPJ: 41.406.327/0001-45 
Razão Social: R. D. DO NASCIMENTO COMUNICAÇÃO VISUAL 

Conforme processamento realizado, em 06 de Abril de 2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões): 
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do 

artigo 17 da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 15 da Resolução CGSN nº 
140/2018. 
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 
(trinta) dias contados da data da publicação deste Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Chefe da 
Inspetoria Fiscal Tributária e protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município. 
São José do Rio Preto, 06 de Abril de 2021. 

Carlos Alberto Paula Alves Auditor-
Fiscal Tributário Municipal Chefe da Inspetoria 
Fiscal Tributária 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

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

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
RATIFICAÇÃO 
(Artigo 26 da Lei nº 8.666/93) 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 
Processo nº 14/2021 
CONTRATADA: CHEDA´S SOM PROFISSIONAL EIRELI ME. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais de áudio destinados à TV Câmara. 
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, o ato da Comissão 
Permanente de Licitação, que declarou como dispensa de licitação a contratação dos 
serviços prestados pela CHEDA´S SOM PROFISSIONAL EIRELI ME, no valor global de 
R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). São José do Rio Preto, 01 de abril de 2021. Ver. 
PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto. 

 
 

 
Decreto n. 3.376, de 27 de março de 2021. 

 
“Dispõe sobre a abertura de alguns setores no Município de 
Cedral, 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, resolve baixar o seguinte: 
 
DECRETA 
 
Art. 1º - Fica autorizada a abertura dos seguintes estabelecimentos: 
 
I – Açougues, padarias, hortifrúti, quitanda, supermercados e mercearias; 
II – farmácia; 
III – salões e beleza e barbearias; 
 
Art. 2º. Os estabelecimentos dispostos nos incisos „I‟ e “II”, do art. 1º, deste Decreto, deverão adotar as seguintes 

medidas: 

a) Controle de acesso de 30% (trinta por cento) da capacidade do estabelecimento; 

b) Realizar aferição de temperatura para o acesso ao estabelecimento; 

c) Garantir o uso obrigatório de máscara, devendo cobrir nariz e boca; 

d) Higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o período de funcionamento, as 
superfícies de toque, como portas, maçanetas, carrinhos de compra e similares, dentre outras superfícies; 

e) Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 
para utilização de funcionários e clientes; 

f) Controlar o acesso ao estabelecimento de modo a permitir a entrada de apenas uma pessoa por família; 

g) Deverá ser respeitado o distanciamento entre cada pessoa nas filas de espera, externo e internamente. 

Art. 3º. Os estabelecimentos dispostos no inciso „III‟, do art. 1º deste Decreto, deverão adotar as seguintes 
medidas: 

a) O atendimento deverá ser realizado por agendamento, sendo permitido apenas uma pessoa por vez, ficando 
vedado a existência de fila de espera no local; 

b) Higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o período de funcionamento, as 
superfícies de toque, como portas, maçanetas, e utensílios utilizados; 

c) Garantir o uso obrigatório de máscara, devendo cobrir o nariz e a boca; 

d) Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros locais estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 
para utilização de clientes; 

Art. 4º. As disposições sobre o funcionamento dos estabelecimentos não citados neste Decreto permanecem 
inalteradas. 

Art. 5º. O descumprimento do disposto neste Decreto ensejará na aplicação de multa no valor de 10 (dez) UFM – 
Unidade Fiscal Municipal, equivalente à R$1.296,60 (um duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos); 

§1º. O estabelecimento será multado apenas 01 (uma) vez; após, o estabelecimento será lacrado pelo período de 
15 (quinze) dias. 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir da 00h do dia 29 de 
março de 2021, revogadas as disposições em contrário. 

Cedral, 27 de março de 2021; 91º ano de Emancipação Político-Administrativa 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na mesma data e local de costume. 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

Portaria n.º 3.003, de 05 de abril de 2021. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, e em atenção do requerimento n.º 847/2021, 

 
RESOLVE:  
 
Artigo 1.º - Conceder, a partir de 12/04/2021, 20 (vinte) dias de férias regulamentares, referente aos 

períodos de 2018/2019 e 2019/2020, à Sra. DEVANIL FARAGUTI PEREIRA, inscrita no CPF/MF sob o n.º 018.588.328-
10, ocupante do cargo de instrutor técnico administrativo, respondendo pelo Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, 
designando à substituí-la a Sra. TAMIRIS REGINA GENTIL LANZA, Agente de Escrituração Escolar, portadora do RG 
n.º 41.731.517-X, inscrita no CPF/MF sob o n.º  363.856.588-21, fazendo jus à diferença de vencimentos.  

 
Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 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  

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação, na mesma data e local de costume. 

 
Rosália Matilde Bortoluzzo 

Secretária 
 
 

Portaria n.º 3.004, de 06 de abril de 2021. 
 

EMENTA: “Dispõe sobre nomeação para o Emprego 
Público em Comissão de Diretor de Farmácia.” 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Leis Complementares 01/94, 01/05 e 01/17, e Considerando: 

 
1. A previsão legal do emprego de Diretor de Farmácia na Lei Complementar 01/05;  
 
2. A necessidade da nomeação de um responsável para o setor. 
 
RESOLVE: 
 
Artigo 1.º - Fica nomeada, a partir desta data, a senhora ANGELA DA FONSECA SANTOS 

SARMENTO, titular do RG n.º 34.276.041-5 e inscrita no CPF sob o n.º 222.819.888-99, para responder pelo Emprego 
Público em Comissão de Diretor de Farmácia.  

 
Artigo 2.º - A nomeada perceberá seus vencimentos de acordo com a Lei Complementar 01/17. 
 
Artigo 3.º - Ao Diretor de Farmácia compete:  
 
I – A direção e a fiscalização dos trabalhos da farmácia anexa ao Centro de Saúde;  
II – A coordenação e o atendimento ao público da farmácia;  
III – A realização de outras atividades afins, determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal. 
 
Artigo 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 06 de abril de 2021; 91.º ano de Emancipação Político-Administrativa. 

 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 

 
 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO e HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – PROCESSO Nº 
7121/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para Pres-
tação de Serviços de Telefonia Móvel (Celular) com apa-
relhos celulares e modens em comodato, para operação 
de transmissão Dados e Voz, de acordo com as normas e 
regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Teleco-
municações – ANATEL, destinados a EMPRO Tecnologia e 
Informação, conforme Termo de Referência, anexo I, deste 
Edital.
Sessão pública realizada online no dia 31/03/2021, sendo 
adjudicado o objeto à empresa: TELEFÔNICA BRASIL S/A..
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
002/2021 – PROCESSO Nº 7121/2021.
“HOMOLOGO este processo licitatório por entende-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto (SP), 07 de abril de 2021 – Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

EMCOP

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

  
 
 
 
 

CNPJ: 45.144.748/0001-04 

Rua Antonio Batista Rodrigues, 364 - Centro - Mirassolândia - São Paulo - CEP 15145-000 
Telefone (17) 3263-1307 | E-mail: prefeitura@mirassolandia.sp.gov.br 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

                                    
CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Municipal de Mirassolândia, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por lei. 
                               CONVOCA os seguintes candidatos aprovados no Concurso Público Municipal 
nº 01/2016, para preenchimento de vaga disponível, a comparecer no Departamento Pessoal desta 
Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a 
contar da data de publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para manifestar 
interesse na Contratação, para atender necessidades do município, pelo regime da C.L.T. 
(Consolidação das Leis do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes documentos: RG, 
CPF, Título eleitoral e comprovante de votação na última eleição, Comprovante de residência, 
Comprovante de escolaridade, Certidão de nascimento ou casamento, Certidão de nascimento dos 
filhos menores de 14 (quatorze) anos, Foto 3x4 recente, Atestado médico ocupacional, Certidão 
negativa de Antecedentes Criminais, Carteira Profissional, Cartão do PIS/PASEP e Declaração de 
não ocupar mais de 1 (um) cargo público remunerado. 
 

Nº de Inscrição: 234994-2 

Candidato (a): VINICIUS HENRIQUE DESTRO SIGNORINI 

Cargo: FISIOTERAPEUTA 

Classificação: 2° 

 

 

O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistência 
automática do convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos.  

 
 
 
 
Mirassolândia, 06 de Abril de 2.021.  
 
 

 
CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 

Prefeita Municipal. 
 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
07 de abril de 2021

Prefeitura Municipal de
TANABI

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. 17/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
CNPJ sob nº 10.558.895/0001-38
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorro-
gar o prazo de vigência da contratação de empresa espe-
cializada para recapeamento asfáltico em ruas do município 
e no Distrito de Itaiúba, com base no Art. 57, §1º, II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será contado da data de 
assinatura do presente Termo, ficando o vencimento final em 
30 de setembro de 2021, com base no §2º do art. 57, da Lei 
Federal n.º 8.666/93.
Monte Aprazível, 30 de março de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura do Município de Tanabi. Tomada de Preços n° 
02/2021. Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes 
para o ginásio poliesportivo Luiz Antônio Lopes, localizado 
na Avenida Camilo de Oliveira Cucolicchio n° 11, no muni-
cípio de Tanabi/SP - Contrato nº 1037896-83/2017, ficando 
designada para o dia 23 de abril de 2021, às 09h15min, para 
a entrega dos envelopes e às 09h30min a sessão creden-
ciamento e abertura dos envelopes do mesmo dia. O edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro– todos os dias úteis, 
das 09h00 as 12h00 ou mediante solicitação, com todos os 
dados da solicitante pelo email: licitacao@tanabi.sp.gov.br. 
Tanabi, 31 de março de 2021. João Paulo da Silveira - Téc-
nico de Licitação. Norair Cassiano da Silveira - Prefeito do 
Município.

DECLARAÇÕES

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ 
nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 
13, parágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os 
consumidores abaixo relacionados, para regularizarem seus 
débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de 
atendimento ao cliente, localizado 1º andar do nosso prédio na 
Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 

São José do Rio Preto – SP:
CPF: 184.509.908; contrato nº 19304, valor devido: R$ 733,60, 
referente às competências de 08/2019, 08/2020, 09/2019, 
10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 650. CPF: 275.566.588; contrato nº 35926, 
valor devido: R$ 693,53, referente às competências de 01/2021, 
12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 201. CPF: 968.288.388; contrato nº 38262, valor devi-
do: R$ 949,31, referente às competências de 12/2020, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 116. 
CPF: 270.846.018; contrato nº 55210, valor devido: R$ 
1.472,02, referente às competências de 01/2021, 02/2021, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
139. CPF: 404.767.538; contrato nº 64725, valor devido: R$ 
213,47, referente às competências de 01/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 80. CPF: 
119.840.648; contrato nº 66066, valor devido: R$ 424,94, refe-
rente às competências de 01/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 75. CPF: 470.281.258; con-
trato nº 67490, valor devido: R$ 263,12, referente às competên-
cias de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 139. CPF: 529.679.768; contrato nº 
85203, valor devido: R$ 210,48, referente às competências de 
01/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 70. CPF: 446.740.568; contrato nº 88767, valor devido: 
R$ 407,86, referente às competências de 01/2021, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
201. CPF: 044.448.288; contrato nº 91368, valor devido: R$ 
1.877,96, referente às competências de 01/2021, 12/2020, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
201. CPF: 541.618.918; contrato nº 92825, valor devido: R$ 
258,18, referente às competências de 01/2021, 02/2021, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. 
CPF: 454.821.988; contrato nº 92871, valor devido: R$ 118,78, 
referente às competências de 02/2021, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 54. CPF: 109.390.318; 
contrato nº 94634, valor devido: R$ 711,73, referente às com-
petências de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 466.355.888; con-
trato nº 95406, valor devido: R$ 323,48, referente às competên-
cias de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 201. CPF: 077.595.204; contrato nº 
97304, valor devido: R$ 386,08, referente às competências de 
01/2021, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 191. CPF: 463.835.788; contrato nº 97581, 
valor devido: R$ 252,19, referente às competências de 02/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
59. CPF: 549.797.208; contrato nº 98065, valor devido: R$ 
264,65, referente às competências de 01/2021, 02/2021, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. 
CPF: 365.694.398; contrato nº 102506, valor devido: R$ 797,40, 
referente às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 
345.025.888; contrato nº 102544, valor devido: R$ 611,58, refe-
rente às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 
459.812.338; contrato nº 103852, valor devido: R$ 342,17, refe-
rente às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 
342.259.858; contrato nº 104012, valor devido: R$ 233,73, refe-
rente às competências de 02/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 54. CPF: 482.454.438; con-
trato nº 104217, valor devido: R$ 396,84, referente às compe-
tências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 139. CPF: 375.970.988; contrato nº 
104363, valor devido: R$ 575,32, referente às competências de 
01/2021, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 181. CPF: 047.254.345; contrato nº 104381, 
valor devido: R$ 862,04, referente às competências de 01/2021, 
02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 129. CPF: 571.906.798; contrato nº 104473, valor devi-
do: R$ 248,93, referente às competências de 01/2021, 02/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
139. CPF: 334.258.988; contrato nº 104511, valor devido: R$ 
1.003,43, referente às competências de 01/2021, 10/2020, 
11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 411. CPF: 538.322.238; contrato nº 104707, 
valor devido: R$ 258,45, referente às competências de 01/2021, 
02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 139. CPF: 583.700.778; contrato nº 105247, valor devi-
do: R$ 257,15, referente às competências de 01/2021, 02/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
139. CPF: 573.254.588; contrato nº 105732, valor devido: R$ 
261,43, referente às competências de 01/2021, 02/2021, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. 
CPF: 190.247.058; contrato nº 106070, valor devido: R$ 
1.872,73, referente às competências de 01/2021, 12/2020, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
191. CPF: 216.790.348; contrato nº 106226, valor devido: R$ 
349,96, referente às competências de 01/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 85. CPF: 
581.291.358; contrato nº 106690, valor devido: R$ 120,00, refe-
rente às competências de 12/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 106. CPF: 585.362.758; con-
trato nº 107370, valor devido: R$ 142,92, referente às compe-
tências de 01/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 85. CPF: 533.660.468; contrato nº 107596, 
valor devido: R$ 628,50, referente às competências de 01/2021, 
12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 170. CPF: 584.907.578; contrato nº 107709, valor devi-
do: R$ 306,93, referente às competências de 01/2021, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
201. CPF: 492.395.408; contrato nº 108002, valor devido: R$ 
238,74, referente às competências de 01/2021, 02/2021, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. 
CPF: 482.480.868; contrato nº 108038, valor devido: R$ 343,27, 
referente às competências de 01/2021, 12/2020, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 201. CPF: 
419.993.068; contrato nº 108201, valor devido: R$ 165,56, refe-
rente às competências de 01/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 75. CPF: 585.874.758; con-
trato nº 108286, valor devido: R$ 238,82, referente às compe-
tências de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 181. CPF: 585.244.848; contrato nº 
108390, valor devido: R$ 120,35, referente às competências de 
12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 116. CPF: 314.366.608; contrato nº 109292, valor devi-
do: R$ 420,62, referente às competências de 01/2021, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
181. CPF: 243.390.848; contrato nº 109305, valor devido: R$ 
174,21, referente às competências de 12/2020, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 106. CPF: 
483.851.358; contrato nº 109734, valor devido: R$ 229,67, refe-
rente às competências de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 
148.261.508; contrato nº 109768, valor devido: R$ 626,05, refe-
rente às competências de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 191. CPF: 
587.695.168; contrato nº 109898, valor devido: R$ 257,15, refe-
rente às competências de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 191. CPF: 
362.391.128; contrato nº 110210, valor devido: R$ 321,59, refe-
rente às competências de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 
588.360.218; contrato nº 110694, valor devido: R$ 132,00, refe-
rente às competências de 12/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 106. CPF: 536.359.178; con-
trato nº 110754, valor devido: R$ 229,67, referente às compe-
tências de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 181. CPF: 347.927.888; contrato nº 
110790, valor devido: R$ 462,77, referente às competências de 
01/2021, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 194. CPF: 456.948.498; contrato nº 110797, 
valor devido: R$ 689,02, referente às competências de 01/2021, 
12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 181. CPF: 527.123.178; contrato nº 110810, valor devi-
do: R$ 280,77, referente às competências de 01/2021, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
181. CPF: 415.858.968; contrato nº 110868, valor devido: R$ 
760,42, referente às competências de 01/2021, 12/2020, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 201. 
CPF: 586.039.848; contrato nº 110952, valor devido: R$ 280,69, 
referente às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 
590.225.048; contrato nº 110963, valor devido: R$ 402,28, refe-
rente às competências de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 174. CPF: 
483.446.918; contrato nº 111023, valor devido: R$ 525,42, refe-
rente às competências de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 
533.582.728; contrato nº 111084, valor devido: R$ 128,87, refe-
rente às competências de 12/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 116. CPF: 510.222.878; con-
trato nº 111119, valor devido: R$ 259,70, referente às compe-
tências de 01/2021, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 191. CPF: 588.644.848; contrato nº 
111335, valor devido: R$ 254,57, referente às competências de 
01/2021, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 179. CPF: 445.802.928; contrato nº 111345, 
valor devido: R$ 191,01, referente às competências de 01/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 

83. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo in-
dicado acima, o contrato em referência estará rescindido de 
pleno direito conforme cláusula contratual em face do atraso 
no pagamento da taxa de mensal de manutenção, além da co-
brança da dívida judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do 

seu nome nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue 

(17) 3203-1418.

EDITAL 

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

EDITAL nº. 04/2021 

 

A Comissão Eleitoral da escolha dos representantes dos Servidores Públicos Municipais nos 
Conselhos da RioPretoPrev, mandato 2021/2022, vem tornar pública as normas destinadas ao 
processo de organização e realização de eleições entre servidores ativos e inativos do 
Município de São José do Rio Preto: 

1. Para as vagas de titulares e suplentes destinados ao Conselho Municipal de 
Previdência, conforme a Lei Complementar Municipal nº. 139/2001 e Lei 
Complementar nº 626/2020, são requisitos: ser servidor ou servidora aposentado, 
aposentada ou ser pensionista do Regime Próprio de Previdência do Município e de 
suas autarquias; não ter condenação criminal ou incidido em alguma das demais 
situações de inegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990; e, possuir ensino superior. 

2. Para as vagas de titulares e suplentes destinados ao Conselho Fiscal do Regime Próprio 
de Previdência, conforme a Lei Complementar Municipal nº. 139/2001 e Lei 
Complementar nº 626/2020, são requisitos: ser servidor ou servidora, ativos ou 
inativos, do Município e de suas autarquias; não ter condenação criminal ou incidido 
em alguma das demais situações de inegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990; e, possuir ensino superior. 

3. As inscrições para as candidaturas destinadas para o processo de eleição, escolha e 
preenchimento de vagas junto aos Conselhos da RioPretoPrev serão realizadas de 02 
de abril de 2021, a partir das 07h00; até às 16h00 do dia 09 de abril de 2021; nos 
seguintes endereços eletrônicos: 
01 (uma) vaga para titular e 01 (uma) vaga para suplente junto ao Conselho Municipal 
de Previdência (CMP) destinada somente aos aposentados e pensionistas da 
RioPretoPrev: https://votaweb.com.br/OpcoesVoto/CadastrarCandidato/c87389 

 
01 (uma) vaga para titular e 01 (uma) vaga para suplente junto Conselho Fiscal da 
RioPretoPrev: https://votaweb.com.br/OpcoesVoto/CadastrarCandidato/cfa3ce 

 
4. O resultado das inscrições, deferidas e indeferidas, será divulgado em 10 de abril de 

2021. Os recursos, deferimento e indeferimento de inscrição, poderão ser 
apresentados de 12 a 13 de abril de 2021, até às 16 horas, através de link a ser 
disponibilizado e amplamente divulgado. Os resultados dos recursos e homologação 

dos candidatos e candidatas elegíveis serão divulgados no Diário Oficial do Município 
de 14 de abril de 2021. 

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

 

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

 

Comissão Eleitoral 

 

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.

WELLINGTON TEODORO TOLENTINO e MARCIA BRUNA CAMPOS. Ele, brasileiro, natural de 
Nova Odessa, Estado de São Paulo, nascido aos doze (12) de novembro de um mil novecentos e noventa e três 
(1993), com vinte  e sete (27) anos de idade, bombeiro civil, solteiro, filho de MARCELO AUGUSTO 
TOLENTINO e de dona ADRIANA TEODORO NOZARIO TOLENTINO. Ela, brasileira, natural de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  oito (08) de agosto de um mil novecentos e noventa e oito (1998), 
com vinte  e dois (22) anos de idade, esteticista, solteira, filha de MARCIO BENEDITO DE CAMPOS e de dona 
EULINA BETINHA DE ARRUDA CAMPOS.

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
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

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

CARLOS ROBERTO CARDOZO e CECILIA OKINOKABU. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, 
nascido em Paraguaçu Paulista, SP, no dia 04 de agosto 
de 1956, filho de JOÃO CARDOZO e de ODILIA LADISLAU 
CARDOZO. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 10 de abril de 1976, filha 
de YUKIO OKINOKABU e de SUECO TUSAKI. 

VITOR FOGOLIN SILVA e AMANDA COELHO MACHADO 
SCAMARDI. Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar 
bombeiro, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 09 
de março de 1994, filho de IVAIR DA SILVA e de SOLAN-
GE FOGOLIN. Ela, de nacionalidade brasileira, autonoma, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 
de março de 1996, filha de JOSÉ SCAMARDI NETO e de 
SILVIA HELENA COELHO MACHADO. 

MATHEUS GONÇALVES TELES e BEATRIZ VAZ MARTI-
NEZ. Ele, de nacionalidade brasileira, assistente de impos-
tos diretos, solteiro, nascido em Votuporanga, SP, no dia 20 
de abril de 1997, filho de VALDEMIR SATURNINO TELES 
e de MARILDA GONÇALVES TELES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, analista de marketing em mídias sociais, solteira, 
nascida em Votuporanga, SP, no dia 17 de março de 1997, 
filha de JOÃO MARCOS CECCARELLI MARTINEZ e de 
DAIANE CRISTINA VAZ MARTINEZ. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 06 de abril de 2021
David Yamaji Valença, Oficial.

Editais de
PROCLAMAS



B-5Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
07 de abril de 2021

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial 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. VICTOR NOGUEIRA SAPIA e GIULIA SESTINI, 
sendo ELE residente e domiciliado no 2º subdistrito desta ci-
dade filho de JENER JOSÉ WICHMANN SAPIA e de MARIA 
CRISTINA NOGUEIRA SAPIA e ELA filha de ALCEU GER-
MANO SESTINI e de CARMEN ZILDA CHAVES SESTINI;
2. ERIVANIO COSTA FERREIRA DA SILVA e STELLA 
MARIS TRINDADE LIMA, sendo ELE residente e domiciliado 
no 2º subdistrito desta cidade filho de JOSÉ EVANDO DA 
SILVA e de QUITERIA COSTA FERREIRA DA SILVA e ELA 
filha de FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO e de CICERA 
URÇULINO TRINDADE LIMA;
3. FERNANDO DE PAULA JUNIOR e MARIA DONIZE-
TI CRIADO RUIZ, sendo ELE filho de FERNANDO DE PAU-
LA e de LUCIA SALVADOR DE PAULA e ELA filha de ANTO-
NIO RUIZ AVELAN e de ROSA MARIA CRIADO AVELAN; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 06/04/2021.
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