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Professores começam ser vacinados 2ª feira

Guilherme BATISTA

Falta chuva, lockdown faz consumo crescer  
18% e Semae já alerta para desperdício 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Além da falta de chuvas - 
o trimestre teve 43% menos 
precipitações registradas este 
ano do que 2020, o lockdown 
fez com que o consumo de 
água aumentasse em 2021. 
Só mês de março o cres-
cimento chegou a 18,5%. 
Considerando os números 
totais do primeiro trimestre, o 
aumento foi em média de 9%. 
Por isso o Semae alerta a po-
pulação para o uso consciente 
e sobre o desperdício. Pág.A2

Sanessol flagra 
120 fraudes 
na rede em 
12 meses

Pág. A2

Pág. A5

Edinho veta 
academias, bares 

e salões como 
essenciais

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou o projeto de 
autoria do vereador Anderson 
Branco (PL) que classificava 
como serviços essenciais a 
atividades desenvolvidas por 
academias, comércio, bares, 
restaurantes, salões de beleza, 
barbearias e shoppings, apro-
vado em 16 de março. Pág.A3

Município 
pode impedir 

missas, 
decide STF
O Supremo Tribunal Federal 

(STF) decidiu nesta quinta-fei-
ra que estados e municípios 
podem impor restrições a 
celebrações religiosas presen-
ciais, como cultos e missas, 
em templos e igrejas durante 
a pandemia de Covid-19. Fo-
ram 9 votos a 2, apenas os 
ministros Nunes Marques e 
Dias Toffoli votaram favoráveis 
a liberação das atividades re-
ligiosas presenciais. Pàg.A3

Hospital abre 50 leitos de 
UTI em apenas 30 dias

Pág. A0

Avô acusa Casa de Acolhimento de 
expulsar crianças de 10 e 12 anos

Pág. A4

Vereadores 
acionam 

Conselho de 
Ética contra Rillo

O vereador João Paulo Rillo 
(PSOL) terá que prestar escla-
recimentos ao Conselho de 
Ética da Câmara por suas de-
clarações durante a sessão do 
dia 30 de março, ao chamar 
de “canalhas” os 12 verea-
dores que votaram contra a 
criação do Conselho Municipal 
da Diversidade Sexual. Projeto 
era da prefeitura.  Pàg.A3

Anestesista é 
investigado por 
cárcere privado 
de mãe e filhos

Pág. A4

DELIVERY
Estado autori-
zou comércio 
não essencial 
a fazer take 
away, mas 
prefeitura de 
Rio Preto não 
vai seguir e 
mantém lojas 
apenas com 
delivery.
Pág.A2

Depois 
de quase 
secar na 
semana 

passada, 
vertedouro 
voltou on-
tem, mas 

mesmo 
assim Se-

mae alerta 
para alta 

no con-
sumo de 

água

Andressa ZAFALON
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São José do Rio Preto, sexta-feira
09 de abril de 2021 COTIDIANO

VITÓRIA DA 
CONSTITUIÇÃO

Quando uma relação jurí-
dica se torna processual e é 
instalada a jurisdição, para 
que o Estado possa compor 
a lide e assim chegar a con-
clusão (ou decisão) do caso é 
imprescindível o respeito à lei 
e a primeira lei a ser respei-
tada é a Constituição Federal.

Porque ele é a maior de 
todas na hierarquia.

E quando ela é observada, 
ou seja, respeitada devemos 
comemorar.

Isto porque, para muitos se 
uma ilegalidade (inconstitucionalidade) for cometida contra 
um desafeto, ela vale plenamente, felizmente, na decisão 
do STF que reconheceu a parcialidade ex-juiz Sérgio Moro 
prevaleceu o direito de um cidadão ser julgado de forma 
imparcial, direito este que qualquer um defenderia se 
estivesse na mesma situação ou fosse advogado de um 
cliente que estivesse sendo perseguido para além da per-
secução penal, ultrapassando o juiz os limites do devido 
processo legal.

Com efeito, as provas colhidas serão anuladas e não 
poderão ser usadas em um eventual julgamento.

A imparcialidade, inerente à jurisdição, e a suspeição 
como pressuposto processual objetivo positivo para que 
a ação penal tenha andamento não foram observadas 
no caso em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
era réu.

Isso é gravíssimo!
Com a decisão em comento retomamos a normalidade 

das relações processuais e o STF – na qualidade de guar-
dião dos princípios constitucionais – nada mais fez do que 
repor as coisas em seus devidos lugares.

Em conclusão, goste ou não goste do réu, tenha amor 
ou ódio em relação ao ex-presidente Lula, o momento é 
de comemorar, porque a vitória é da Constituição.

GILBERTO ANTONIO LUIZ - Advogado

ARTIGO 

SÓ DELIVERY
Estado libera take 
away no comércio, 
mas Rio Preto não

Após uma reunião da cú-
pula da Fecomercio (Fede-
ração do Comércio de SP) e 
Governo do Estado no início 
desta semana foi liberada a 
retirada presencial de produ-
tos para todo tipo de comércio 
como restaurantes ou lojas de 
vestuário, calçados e utilida-
des em geral

Mas em Rio Preto isso 
ainda não está valendo, se-
gundo a prefeitura, que man-
teve apenas a autorização 
do sistema delivery. “Em Rio 
Preto nada muda. As regras 
continuam como estão, com 
a publicação do último de-
creto municipal”, comunicou 
a assessoria de comunicação 
na manhã desta quinta-feira.

Já a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
do Estado informou em nota 
que a modalidade take away 
tradicional (com entrada no 

estabelecimento) continua 
não autorizada na Fase Emer-
gencial, mas confirmou que 
a retirada presencial na porta 
das lojas pode ocorrer.

“De acordo com o Comitê 
Administrativo da COVID-19, 
está liberado o serviço de 
entrega pessoal, desde que 
o cliente não entre no esta-
belecimento. A retirada deve 
ser realizada em um balcão 
externo do restaurante, em 
dinâmica semelhante ao dri-
ve-thru”, explica a nota do 
Governo Estadual.

A liberação da retirada 
presencial se deu por meio de 
um acordo entre a Federação 
e o Governo, que orienta pela 
flexibilização neste sentido, no 
entanto, por não se tratar de 
uma imposição, não haverá 
mudança no decreto vigente. 
“É uma flexibilização a mais 
válida para todo o Estado, mas 
cabe a cada município acatar a 
orientação ou não”, diz a nota.

Andressa ZAFALON 

Andressa ZAFALON

Consumo cresce 18% 
com lockdown e Semae 
alerta para desperdício 
O vertedouro da Represa 

Municipal de Rio Preto voltou 
a verter nesta quarta-feira (7) 
depois de ter secado na sema-
na passada. Segundo o Semae 
já está dentro da normalidade 
nesta quinta-feira (8), mas 
pede a colaboração da popu-
lação para evitar desperdício 
de água.

De acordo com o Semae, a 
quantidade de chuva registra 
pelo pluviômetro na ETA Palácio 
das Águas foi de 406 mm neste 
primeiro trimestre de 2021. O 
número representa uma queda 
de 43,2% em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando choveu 715 mm.

Além da falta de chuvas, 
o lockdown fez com que o 
consumo de água aumentasse 
em 2021. Só mês de março o 
crescimento chegou a 18,5%. 
Considerando os números totais 
do primeiro trimestre, o aumen-
to foi em média de 9%, com 
8.082.697 m³ consumidos.

“Em relação ao abasteci-
mento de água em Rio Preto, o 
Semae informa que a situação 
permanece estável e a capta-
ção de água da Represa Muni-

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

EMPRESÁRIOS

Networking gera R$ 14 mi 
em negócios na região

O grupo BNI  Noroeste 
Paulista registrou neste pri-
meiro trimestre de 2021 R$ 
14.331.530,00 em negócios 
gerados entre empresários da 
região de Rio Preto. Atualmente, 
o grupo, que reúne empresários 
de diversos ramos, conta com 
pouco mais de 260 membros. 
No ano passado foram R$ 26 
milhões em negócios gerados.

Em dezembro de 2020, o BNI 
criou o primeiro grupo 100% on-
line de empresários e neste ano 
eles firmaram R$ 5.996.748,00 
em parcerias e negociações, o 
equivalente 41,8% dos investi-
mentos gerados.

“A gente esperava esse au-
mento em 2021, pois agora os 
membros estão mais adaptados 
a fazer negócios por vias digitais. 
Com esse modelo, o lockdown 
quase não causou impacto para 
nós. Costumo dizer que não de-
vemos ter distanciamento social 
e sim distanciamento físico. Os 
contatos sociais precisam con-
tinuar acontecendo, agora de 
maneira online, para que todos 
possam se ajudar”, comentou o 

diretor executivo do BNI Noroeste 
Paulista, André Mantovani.

O fundador da escola de 
comunicação Aptitude em Rio 
Preto, Guilherme Constancio, é 
membro do BNI desde dezembro 
de 2019. De acordo com ele, de 
novembro de 2020 até hoje, foi 
possível arrecadar R$ 45 mil com 
novos clientes que vieram do 
grupo. Além disso, foram feitas 
também parcerias.

“Tem pessoas no meu grupo 
que não são meus clientes, mas 
a metodologia do BNI prega que 
todo mundo ajuda todo mundo. 
Então, os membros podem até 
não comprar de mim, mas vão 
me referenciar para os amigos 
deles. Para mim, compensa mais 
investir no BNI do que em meios 
digitais, por exemplo. Antes a 
Aptitude só atendia Rio Preto. 
Agora, tenho clientes em todos 
os estados do Brasil e até nos 
Estados Unidos. Tudo isso por-
que membros do meu grupo me 
indicaram”, afirmou Constancio.

No BNI, os empresários 
membros são divididos em gru-
pos, que fecham negócios entre 
si e indicam os prestadores de 
serviços para conhecidos. Para 

Vinicius LIMA 

MIRASSOL

ÁGUA

cipal continua dentro de norma-
lidade. Não houve diminuição 
na captação. A autarquia está 
atenta, acompanhando os des-
dobramentos da pouca intensi-

Sem chuva e com alta no consumo, Semae alerta população para uso consciente de água

dade de chuvas, neste começo 
de ano. O Semae solicita que a 
população faça o uso racional 
da água e economize no con-
sumo”, diz a nota.

Arquivo DHOJE

Sanessol encontra 120 fraudes 
na rede em 12 meses

A Sanessol, empresa res-
ponsável pelos serviços de água 
e esgoto em Mirassol, informou 
nesta quinta-feira (8) que nos 
últimos 12 meses detectou 
aproximadamente 120 infra-
ções de diversas modalidades 
como manipulações no cava-
lete, perfurações no medidor 
de consumo e alterações no 
hidrômetro (rompimento dos 
lacres ou danos ao aparelho, 
como perfurações na cúpula, 
uso de arames, imãs). Espora-

dicamente, a empresa realiza 
campanhas de caça-fraudes, 
intensificando as vistorias pelos 
bairros da cidade.

Para cada fraude encon-
trada é aplicado um Termo de 
Ocorrência de Irregularidade 
com as informações sobre cada 
caso específico. Com esse do-
cumento em mãos, o morador 
deve seguir as orientações da 
Sanessol para garantir a ligação 
adequada.

Os custos para a regulariza-
ção da ligação de água incluem 
a substituição do hidrômetro 

e despesas administrativas da 
concessionária, com variações 
para o tipo de categoria. A Sa-
nessol alerta que, se o infrator 
não colaborar com esse proces-
so, a concessionária registra um 
Boletim de Ocorrência, abrindo 
assim um processo por furto 
de água.

Segundo o diretor geral da 
Sanessol, Antonio Hercules 
Neto, além desse ato ser crimi-
noso, as fraudes são prejudicais 
para o meio ambiente. “Quem 
age dessa maneira não tem a 
mínima preocupação com des-

perdício, geralmente consome 
muito mais. Consideramos que 
é uma questão de justiça social 
que todos paguem de forma 
igualitária pelos serviços de água 
e esgoto tratados”, explicou.

A concessionária informa 
que a população pode participar 
de forma ativa no combate às 
fraudes. Para fazer uma denún-
cia anônima, basta entrar em 
contato por meio dos canais de 
atendimento:  rua João Caetano 
Mendonça de Almeida, 2005, 
08007740195, WhatsApp (17) 
99641-3259.

Da REPORTAGEM 

evitar concorrência, só há um 
membro de cada ramo de atu-
ação por grupo. Cada membro 
paga uma taxa anual de R$ 
2.950, que pode ser parcelada. 
Segundo Mantovani, a constru-
ção civil é um dos que mais tem 
se destacado em investimentos.

“Temos empreendedores de 
áreas diversificadas, mas na 
construção temos observado 

empresários se unindo para 
lançar empreendimentos de 
alto valor. O mercado imobiliário 
está aquecido neste início de 
ano. Atualmente temos muitos 
prestadores de serviço também 
e queremos atrair mais empre-
sários do comércio. A possibi-
lidade de conseguir multiplicar 
os lucros é bem vantajosa”, 
comentou.

Divulgação

Empresários movimentaram R$ 14 mi em networking
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Prefeito veta projeto 
que tornava essenciais 

academias, bares e salões
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) vetou o projeto de auto-
ria do vereador Anderson Bran-
co (PL) que classificava como 
serviços essenciais a atividades 
desenvolvidas por academias, 
comércio, bares, restaurantes, 
salões de beleza, barbearias e 
shoppings, aprovado em 16 de 
março em regime de urgência, 
quando são votados legalidade 
e mérito em uma única sessão.

“Não obstante a nobre 
intenção do vereador autor 
da propositura quanto à ma-
téria tratada no Autógrafo nº 
15.211/2021, há fundamen-
tos políticos e jurídicos que nos 
obrigam a vetar, na íntegra, o 
projeto de lei aprovado pela 
Câmara”, diz o prefeito em 
manifestação encaminhada ao 
legislativo nesta quinta-feira.

O executivo descreve que 
a classificação das atividades 
econômicas foi respaldada 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) como competência exclu-

siva do prefeito municipal. “Isso 
porque, a disciplina quanto à 
caracterização das atividades 
objeto de proteção ou reserva, 
ou ainda, à sua essencialidade, 
consoante decisão do Supremo 
Tribunal Federal que reconhe-
ceu a competência concorrente 
entre Estados e Municípios 
para legislar sobre as restrições 
para o combate da pandemia, 
submete-se ao disposto nos 
Decretos Estadual e Municipal, 
vigentes, onde não está permi-
tido o funcionamento de tais 
atividades como essenciais”, 
afirmou.

A norma caso fosse sancio-
nada poderia causar transtornos 
ao executivo. “O projeto de 
iniciativa parlamentar, causa 
tumulto administrativo além 
de invadir matéria reservada 
à Administração, disciplinando 
condutas que cabem ao Poder 
Executivo disciplinar, sendo, 
portanto, verticalmente incom-
patível com nosso ordenamento 
constitucional por violar o prin-
cípio da separação de poderes, 
previsto nos artigos 5º e 47, II e 
XIV, da Constituição do Estado, 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

JUDICIÁRIO

STF decide que estados e municípios 
podem impedir missas na pandemia
No início da sessão de 

hoje, o ministro Nunes Mar-
ques votou pela ilegalidade 
dos decretos que determi-
nam o fechamento total de 
templos. Segundo o minis-
tro, além da crise de saúde 
provocada pela pandemia, o 
país também passa por uma 
“crise nos direitos individu-
ais e coletivos”. Para Nunes 
Marques, a Constituição não 
pode ser descumprida tempo-
rariamente. 

“Criou-se uma atmosfera 
de intolerância, na qual não se 
pode mais falar sobre os direi-
tos das pessoas, porque isso é 
logo taxado de negacionismo 
e outros ‘ísmos’ semelhantes, 
numa monótona cantilena 
que pretende transformar em 
óbvio o que é apenas uma 
opinião”, afirmou.

Na semana passada, em 
uma decisão individual, o 

ministro atendeu pedido de 
liminar pela Associação Na-
cional de Juristas Evangélicos 
(Anajure) e liberou a realização 
de cultos, desde que os proto-
colos sanitários sejam respei-
tados, como ocupação máxima 
de 25%, distanciamento social 
e uso obrigatório de máscara. 

O voto de Marques foi se-
guido pelo ministro Dias Toffoli. 

Em seguida, os ministros os 
ministros Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luís Roberto 
Barroso, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Ricardo Lewandowski, 
Marco Aurélio, e o presidente, 
Luiz Fux também votaram a 
favor da restrição. 

Em sua manifestação, Mo-
raes disse que o Estado não 
deve levar em conta questões 
religiosas para tomar suas 
decisões. 

“A liberdade religiosa tem 
dupla função. Proteger todas 
as fés e afastar o Estado lai-
co de ter de levar em conta 

Agência BRASIL

Vereadores acionam Conselho de Ética 
contra Rillo após ofensas durante votação

O vereador João Paulo Rillo 
(PSOL) terá que prestar esclare-
cimentos ao Conselho de Ética 
da Câmara por suas declarações 
durante a sessão do dia 30 de 
março, ao chamar de “canalhas” 
os 12 vereadores que votaram 
contra a criação do Conselho 
Municipal da Diversidade Sexu-
al, proposto pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) para o desenvol-
vimento de politicas públicas 
voltadas para a comunidade 
LGBTQIA+.

De acordo com o documento 
apresentado pelos vereado-
res Odélio Chaves (PP), Bruno 
Moura (PSDB) e Júlio Donizete 
(PSD), Rillo teria infringido o 
Regimento Interno do legislativo 
em diversas oportunidades após 
a votação do projeto.

“O João Paulo desrespeitou 
o Regimento Interno quando 
tomou esta atitude de pedir para 
discutir um projeto somente 
para falar a respeito do anterior, 
infringindo assim o artigo 229, 
II, parágrafo único alínea “a” 
até a “f””, descrevem os parla-
mentares.

Os vereadores relatam que 
o Código de Ética e Decoro Par-
lamentar sobre princípios éticos 
e regras básicas de decoro que 
devem orientar a conduta dos 
que estejam no exercício do 
cargo de vereador. “Nesse sen-
tido, importante trazer à colação 
trechos importantes da referida 
resolução que foram frontalmen-
te violados pelo Representado, 
dentre eles, o abuso das prerro-
gativas constitucionais assegu-
radas aos Vereadores [...]”, diz 
o documento.

O pedido foi encaminhado 
ao vereador Paulo Pauléra (PP) 
que preside o Conselho de Éti-
ca, que conta também com os 
vereadores Anderson Branco 

um mandato popular, foi eleito 
para colocar o povo na Câmara. 
“Em todas as ações do nosso 
mandato, o governo Edinho teve 
que recuar, como, por exemplo, 
quando agiu cruelmente contra 
as ambulantes do Calçadão, con-
tra os profissionais da educação 
não empossados, quando deci-
diu prejudicar os comerciantes do 
Calçadão. Nosso mandato tem 
denunciado diariamente a inefi-
ciência do governo Edinho frente 
à pandemia que castiga a nossa 
população. Nosso mandato dis-
cute a cidade e isso, certamente, 
incomoda”, afirmou.

O parlamentar afirmou que 
a iniciativa visa tumultuar os 
trabalhos no legislativo. “Os três 
vereadores que me represen-
taram no Conselho de Ética, já 
apontados pela imprensa como 
a “tropa de choque” do governo 
Edinho, estão fazendo aquilo 
que o governo quer, isto é, tirar 
a atenção daquilo que realmente 
importa”, concluiu.

A reportagem tentou contato 
com os vereadores Odélio Cha-
ves, Bruno Moura e Julio Doni-
zete, mas os mesmos não res-
ponderam aos questionamentos.

Thiago PASSOS 

(PL), Celso Peixão (MDB), Bruno 
Marinho (Patriota) e Jorge Me-
nezes (PSD). De acordo com o 
artigo 7º do Regimento Interno, a 
investigação pode ser arquivada 
pelo colegiado após manifesta-
ção escrita do denunciado, ou 
resultar em Medidas Disciplina-
res, que variam de advertência, 
censura, suspensão temporária 
do exercício do mandato e perda 
do mandato.

Nos casos de suspensão ou 
perda do mandato a decisão 
será no Plenário, em votação 
aberta e por maioria qualificada 
de dois terços dos parlamenta-
res, ou seja, 12 votos.

Em nota, o vereador João 
Paulo Rillo afirmou que lidera 

Divulgação

LEGISLATIVO

EXECUTIVO

aplicáveis aos Municípios por 
força do art. 144 da Constitui-
ção do Estado de São Paulo”, 
diz o documento.

A proposta retorna ao legis-

dogmas religiosos para tomar 
decisões fundamentais para 
a sobrevivência de seus cida-
dãos. O Estado não se mete 
na fé, a fé não se mete no 
estado”, afirmou. 

AGU - Ontem (7), no início 
do julgamento, o advogado-ge-
ral da União, André Mendonça, 
afirmou que a Constituição 
Federal não compactua com o 
fechamento absoluto de tem-

Edinho vetou alegando problemas jurídicos no projeto

lativo para votação do veto, que 
pode ser derrubado ou mantido 
pelos vereadores. Não existe 
data prevista para votação do 
veto.

Divulgação

plos religiosos. Durante sua 
sustentação, o ministro da Ad-
vocacia Geral da União (AGU) 
também criticou medidas de 
toque de recolher adotadas 
por prefeitos e governadores. 
“Medida de toque de recolher 
é incompatível com o Estado 
Democrático de direito. Não 
é medida de prevenção à do-
ença, é medida de medida de 
repressão própria de Estados 
totalitários”, afirmou.

Divulgação

Conselho é acionado
Um grupo de vereadores liderado por Júlio Donizete (PSD, 

foto) protocolou representação no Conselho de Ética da Câmara, 
ontem, para apurar se João Paulo Rillo (PSOL) quebrou o decoro 
parlamentar durante sessão promovida em 30 de março. Durante 
votação do projeto do Executivo que criava o Conselho de Gê-
nero Sexual, rejeitado pelo plenário, o psolista chamou o grupo 
de vereadores que votou contra de “canalhas”. O presidente 
do Conselho de Ética, Paulo Pauléra (PP) adiantou que não é 
caso para cassação de mandato e nem de suspensão. “Talvez 
uma advertência”, prevê. Para tanto, disse que vai convocar 
os membros do conselho para tomar uma decisão, na próxima 
semana. Assinam ainda a representação os vereadores Odélio 
Chaves (PP) e Bruno Moura (PSDB).

Polêmica
A rejeição do projeto que 

criava o Conselho de Gênero 
Sexual gerou ampla discussão 
também na rede social. Rena-
to Pupo (PSDB) diz que rece-
beu críticas de internautas por 
ter votado a favor da proposta. 
Segundo ele, um internauta 
disse que ele não terá mais 
o voto dele. “Se eu tiver que 
ser desumano para ter voto, 
não tenho dúvida, fico sem 
os votos”, frisou. João Paulo 
também votou a favor da ins-
tituição do conselho.

Nota de repúdio
Brasileiro já lê pouco e o fato de a Receita Federal recomendar 

a taxação de livros pode dificultar ainda mais que os mais pobres 
tenham acesso às livrarias. A Frente Parlamentar de Incentivo 
à Leitura lançou nota de repúdio contra documento da Receita. 
Em nota, os coordenadores da frente, senador Jean Paul Prates 
(PT-RN, foto) e deputada Fernanda Melchionna (Psol-ES) des-
tacam que a afirmação que “pobres não consomem livros não 
didáticos” é cruel e destorcida. “Em vez de ampliar o acesso à 
leitura, o governo busca restringi-lo, em flagrante desvio do espí-
rito da Constituição Cidadã”, diz a nota. Sem leitura, o brasileiro 
passa a ser um candidato incrédulo à ciência.

Expulsão
O presidente nacional do 

Solidariedade, deputado fe-
deral Paulinho da Força, pediu 
e a comissão de ética expul-
sou o vereador Dr. Jairinho 
do partido. O presidente do 
Solidariedade de Rio Preto, 
Francisco de Assis Sobrinho, 
não quis omitir opinião, se 
o companheiro de partido 
deveria ser expulso ou não. 
“Não vou omitir opinião”, 
frisou, dizendo que competia 
à direção estadual ou federal. 
Paulinho da Força agiu rápido!

Repercussão
A prisão do vereador Dr. 

Jairinho (Solidariedade), on-
tem, no Rio de Janeiro, teve 
grande repercussão na gran-
de mídia. O vereador é acu-
sado de assassinar o enteado 
Henry Borel, de quatro anos. 
Monique Medeiros da Costa 
e Silva também foi presa por 
acobertar a ação nefasta do 
marido, que tirou a vida do 
filho dela. Agora, a canalhice 
é latente na política nacional, 
no entanto, a do Rio sobres-
sai em todos os sentidos.

Nomeia
O governador João Doria 

(PSDB) nomeou Francisco de 
Assis Cury e Helencar Ignácio 
como os novos diretores da 
Faculdade de Medicina de Rio 
Preto (Famerp), para os car-
gos de diretor-geral e vice-di-
retor geral, respectivamente. 
A dupla encabeçou a chapa 
de situação nas eleições 
promovidas nos dias 30 e 31 
de março. A posse dos novos 
diretores acontece na próxima 
terça-feira. Por causa do vírus, 
a cerimônia será online.

Comoção
A crueldade que levou Hen-

ry Borel à morte causou como-
ção nacional, inclusive, uma 
jornalista chorou ao falar das 
agressões sofridas pela crian-
ça. Dr. Jairinho, que exerce o 
quinto mandato de vereador, 
é mais uma figura nefasta que 
surgiu na política daquele esta-
do. Além de corruptos, existe 
o envolvimento de políticos em 
assassinatos, caso da deputa-
da Flordelis (PSD). Ah, quem 
mandou matar a vereadora 
Marielle Franco?

Estrategista
O presidente nacional do 

PSD, Gilberto Kassab, diz que 
o partido vai lançar candidato 
para presidente da República 
no processo eleitoral, em 
2022. Estrategista, Kassab 
disse que o partido também 
terá candidato para governa-
dor do Estado de São Paulo, 
com o objetivo de fortalecer o 
representante que for concor-
rer a cadeira de presidente. 
Aliás, Kassab convidou o ex-
-governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) para se filiar ao PSD.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br
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Avô acusa projeto social de Rio Preto
de expulsar netas de 10 e 12 anos 

O caso aconteceu na terça-
-feira (6), quando o motorista 
de aplicativo Carlos Alexandre 
Pelicer Torres encontrou duas 
crianças na rua, sem a presença 
de nenhum adulto, e com várias 
sacolas e mochilas contendo 
pertences.

“Eu tinha acabado de fazer 
uma corrida e vi a mulher do 
Projeto abrindo o portão e dei-
xando as meninas saírem. Elas 
não fugiram de maneira alguma. 
Ainda fiquei olhando pra ver se 
a moça chamava elas de volta, 
mas ela fechou o portão e en-
trou”, explica o motorista que 
testemunhou o fato.

O motorista se aproximou das 
duas crianças e perguntou se 
precisavam de ajuda, até que as 
meninas pediram para ele entrar 
em contato com o avô delas. 
Carlos ligou e levou as crianças 
até o avô que, no momento do 
ocorrido, estava no centro da 
cidade.

De acordo com Donizete Go-
mes de Andrade, avô das crian-
ças, o Projeto Social onde elas 
viviam expulsou as meninas sem 
avisar nenhum responsável. “As 
minhas netas disseram que foram 
expulsas do Projeto, sem nenhum 
respaldo ou cuidado. O Projeto 
ainda acusa elas de terem fugido, 
mas isso não seria possível por-
que elas estavam com sacolas e 
mochilas e pesadas e o motorista 
do aplicativo viu o momento em 
que elas saíram pelo portão prin-
cipal aberto por uma funcionária 
do projeto”, conta.

O avô registrou um boletim 
de ocorrência com o objetivo de 
que providências sejam tomadas. 
“Minha filha era dependente quí-
mica e, por isso, eu procurei o 
Conselho Tutelar pra saber o que 
fazer, porque eu queria o melhor 
para as crianças. O Conselho me 
disse que iria ouvir as crianças 
e as avós e não que iria acolher 
elas no Projeto. Jamais eu espe-
rava isso. Não vieram falar com 
a mãe, não vieram falar comigo 
e já tomaram as providências 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

SEM AVISO

Mochila com os pertences

Um instalador de 38 anos 
procurou a Central de Fla-
grantes na última terça-feira 
(7) por volta das 16h45, 
após achar dentro de uma 
caixa de óculos uma porção 
de maconha na Avenida 
Fortunato Ernesto Vetorasso. 

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, o 
instalador estava andando 
pela rua quando encontrou 
a caixa de óculos no chão 
e por curiosidade a abriu 
encontrando uma porção es-
verdeada que mais tarde foi 
identificada como maconha. 

Junto com a caixa o ins-
talador ainda encontrou 
diversos papeis para fazer 
cigarro e uma balança de 
cozinha utilizada para se-
parar e pesar a droga, que 
foram levadas para a central 
e apreendidas. 

Por se tratar de uma área 
de mata o local não possui 
câmeras de segurança para 
identificação do proprietário 
dos objetos e da droga. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Homem acha 
maconha e balança 
e entrega à polícia
Da REDAÇÃO

NA RUA

IRACY LUIZ FERREIRA – Falecida aos 
69 anos de idade, natural de Menções/
SP, era viúva. Deixou seus fi lho Jorge Luiz 
Fortunato. Seu sepultamento deu-se no dia 
08/04/2021 às 10:30. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.     

MARIA APARECIDA DA SILVA – Falecida 
aos 53 anos de idade, natural de Paramirim/
BA, era casada com Edilson Pereira do 
Bonfi m. Deixou seus fi lhos Heldernandes, 
Heldelenir, Helderleide. Seu sepultamento 
deu-se no dia 08/04/2021 às 19:00. Saindo 
seu féretro do velório direto para o cemitério 
Municipal de Paramirim.         

JURANDIR ALVES – Falecido aos 57 
anos de idade, natural de Tanabi/SP, era 
solteiro. Deixou seus fi lhos Juliana, Juliano. 
Seu sepultamento deu-se no dia 08/04/2021 
às 13:30. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.        

JONAS INACIO DA COSTA – Falecido 
aos 71 anos de idade, natural de Ipiguá/SP, 
era casado com Antonia Delfi na dos Santos 

  FALECIMENTOS
Costa. Deixou seus fi lhos Luciano, Lacerda, 
Jonas Luis. Seu sepultamento deu-se no dia 
08/04/2021 às 15:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.          

PACÍFICA CARDOSO DA ROCHA – 
Falecida aos 70 anos de idade, natural de 
Cafelândia/SP, era divorciada. Deixou seus 
fi lhos Marcia Aparecida, Marcial, Marcelo, 
Marilsa. Seu sepultamento deu-se no dia 
08/04/2021 às 16:30. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.          

IARA ZILDA MAIA – Falecida aos 73 
anos de idade, natural de Delfi nopolis/MG, 
era divorciada. Deixou seus fi lhos Giuliano, 
Miryam Anahy, Fabricio. Seu sepultamento 
deu-se no dia 08/04/2021. Saindo seu 
féretro do velório Capela São Vicente de 
Paula para o Santo Agostinho – Franca.      

ALBINA LEANDRO DE SOUZA – Faleci-
da aos 73 anos de idade, natural de Fernan-
dópolis/SP, era solteira. Seu sepultamento 
deu-se no dia 08/04/2021 às 10:30. Saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista. 

COM FACA
Secretária é assaltada 

entrando em casa
Uma secretária de 56 anos 

procurou a Central de Flagran-
te para informar que nesta 
quarta-feira às 19h50 dois 
desconhecidos roubaram a 
sua bolsa enquanto ela entra-
va em sua casa. 

Segundo a vítima, ela esta-
va abrindo o portão quando um 
carro de cor preta, que subia a 
rua Piracicaba na contramão, 
parou na valeta, momento em 
que o passageiro desceu cor-
rendo em direção a secretária 
colocando uma faca em seu 
pescoço. 

A vítima tentou olhar a pla-
ca do veículo e foi ameaçada 
de morte pelo desconhecido 
que ainda tentou golpeá-la na 
barriga, porém sem sucesso. 
Após conseguir a bolsa o ho-
mem voltou correndo para o 
carro que o esperava a alguns 
metros da casa. 

A secretária não apresen-
tou ferimentos, mas informou 
que o suspeito estava usando 
uma faca de cozinha antiga, 
pontiaguda e enferrujada e 
que não é capaz de identificar 
os ladrões. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REDAÇÃO

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Anestesista é detido e investigado 
por cárcere privado de mãe e filhos
Policiais militares foram 

acionados nesta quarta-feira 
(4) por volta das 20h15 por 
uma empregada doméstica 
de 45 anos que teria saído de 
sua casa para ir a farmácia e 
aproveitou a distância de seu 
companheiro, um anestesista 
de 21 anos, para denuncia-lo 
de violência doméstica. 

Em declaração para a po-
lícia, a vítima disse que por 

volta das 19h30 quando vol-
tava para sua casa teve a 
ideia de pedir ajuda na padaria 
dizendo queria ir embora pois 
estava com medo de seu com-
panheiro, motivo pelo qual as 
atendentes decidiram acionar 
a PM. 

Ela relatou que o casal e 
os três filhos, apenas da víti-
ma, mudaram da Bahia para 
Rio Preto há quase um mês 
e que na quarta-feira (31) o 
anestesista a agrediu após ver 

uma conversa da vítima com 
sua mãe, onde ela declarava 
seu desejo de se separar dele. 
Acrescentou que não tem per-
missão para sair de casa e que 
constantemente ela e seus fi-
lhos são ameaçados de morte. 

O agressor negou  as acu-
sações  afirmando que não a 
proíbe de sair de casa.

Para a polícia a vítima disse 
não desejar entrar com um pro-
cesso contra o anestesista, po-
rém gostaria de registrar uma 

medida protetiva de urgência 
para que ele não tente contato 
e não se aproxime dela.   

Os envolvidos foram levados 
para a delegacia onde o anes-
tesista foi liberado e será inves-
tigado por violência doméstica, 
ameaça e cárcere privado, e a 
empregada recebeu apoio po-
licial para retirar suas coisas da 
casa do casal em segurança.  

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

EM FAMÍLIA
PM é acionada após briga 
entre padrasto e enteado

Policiais militares foram 
acionados nesta quarta-feira 
(7) após uma briga entre um 
churrasqueiro de 50 anos e 
um servente de 25 anos,  em 
Rio Preto. 

Ao chegarem no local foram 
recebidos pelo churrasqueiro 
que apresentava alguns feri-
mentos que segundo ele foram 
causados pelo seu enteado. O 
homem foi levado para a UPA 
Norte enquanto o servente foi 
encaminhado para a Central de 
Flagrantes. 

Em seu depoimento o ser-
vente disse que estava tomando 
banho quando a luz do banheiro 
acabou e ele pediu ajuda para 
sua mãe causando desgosto 
de seu padrasto. Momentos 
depois o churrasqueiro come-
çou a xinga-lo e ameaça-lo de 
morte, motivo pelo qual para se 
defender o servente o agrediu 

com socos. Ainda acrescentou 
que seu padrasto tinha consu-
mido bebida alcoólica e estava 
alterado. 

Após atendimento médico 
o churrasqueiro foi levado para 
a central onde em seu depoi-
mento relatou que seu enteado 
começou a agredi-lo sem motivo 
e que quem teria realizado ame-
aças seria o servente, alegando 
que seu enteado sofre de trans-
torno bipolar. 

Também foi analisada a 
versão da auxiliar de limpeza de 
49 anos, mãe e esposa, que 
informou que churrasqueiro é 
alcoólatra e que teria iniciado 
a discussão. Alegando não 
aguentar mais a situação e que 
se mudará para casa de sua filha 
junto com o servente. 

Os envolvidos foram orien-
tados sobre suas possibilida-
des penais caso queiram e 
liberados. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

EM VICINAL
Estudante capota carro 

para evitar batida frontal
Uma estudante de 22 anos 

disse que capotou o carro que 
estava dirigindo, modelo Gol, 
na Vicinal João Parise, sentido 
o centro de Rio Preto, nesta 
quarta-feira por volta das 20h, 
para evitar um acidente depois 
que outro veículo, modelo Ford 
Ka, realizou uma ultrapassagem 
perigosa.  

Policiais militares foram acio-
nados e ao chegaram ao local 
encontraram o carro capotado 
junto com a motorista e seu ma-
rido, um estudante de 26 anos. 
Os dois apresentavam lesões 

leves e negaram atendimento 
médico. 

Para a polícia a estudante 
disse que estava em um local 
onde a faixa é continua, que em 
certo momento um carro tentou 
realizar uma ultrapassagem proi-
bida e ao notar a aproximação 
do veículo jogou o seu carro 
para o acostamento na intenção 
de evitar uma colisão e acabou 
capotando. 

Pessoas que estavam pre-
sentes no momento anotaram a 
placa do veículo pois o condutor 
do Ford Ka não parou para pres-
tar socorro, fugindo do local. 
(Colaborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

PERIGO AO VOLANTE

Cão pula do colo de 
passageiro e motorista 

bate carro em poste
Uma esteticista de 29 anos 

colidiu com um poste de ener-
gia elétrica nesta quarta-feira 
(7) por volta das 22h30 na 
Avenida Antônio Antunes Ju-
nior, após o filhote de cachorro 
escapar do colo de seu marido 
fazendo com que ela perdesse 
o controle do carro.

O carro e o poste foram 
danificados pela colisão sendo 
necessário acionar a unidade 
da CPFL para fazer reparos.

A vítima que apresentava 
ferimento foi levada para o 
Hospital Austa para receber 
atendimento médico e seu ve-
ículo foi liberado na presença 
da Polícia Técnica. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

colocando as crianças no Projeto. 
Se eu soubesse, jamais permitiria 
que isso acontecesse”.

Segundo Donizete, as meni-
nas também relataram que estão 
sofrendo maus-tratos. “Elas dis-
seram que são obrigadas a acor-
dar 5h da manhã e lavar as roupas 
tudo na mão. Elas são crianças. 
Isso é crime. A minha neta mais 
nova, a de 10 anos, tem um 
problema e faz xixi na cama e ela 
é obrigada a lavar na mão até a 
roupa de cama”, acusou.

Em uma entrevista exclusiva 
ao DHoje, o juiz da Vara da In-
fância e Juventude de Rio Preto, 
Evandro Pelarin, disse que é co-
mum as crianças e adolescentes 
terem problemas de convívio com 
as “mães sociais” (leia-se Projeto 
Social).

“Se for comprovado que houve 
maus-tratos e abandono, é sim 
caracterizado como crime. Te-
mos que aguardar a abertura do 
processo pelo Promotor Público, 
para que, no momento em que 
esse processo chegar até mim, 
eu possa julgar baseado nos fatos 

e testemunhas. Não é possível 
julgar e condenar sem antes 
avaliar”, afirma Pelarin.

Por nota, a Prefeitura, atra-
vés da Secretaria de Assistência 
Social, informou que possuí um 
termo de colaboração com a 
Casa de Acolhimento e todas as 

situações que dizem a respeito 
às ações envolvendo crianças e 
adolescentes do Projeto Teia cor-
rem em segredo de justiça. “O juíz 
responsável pela Vara da Infância 
e Juventude é o único autorizado 
a dar esclarecimentos”, conclui 
a nota.

TRÁFICO

Adolescentes são 
detidos com maconha
Durante o patrulhamento 

nesta terça-feira Avenida Iza-
bel Martins Arroyo, policiais 
militares avistaram as 18h10 
dois adolescentes, um de 16 
anos e outro de 14 anos. Em 
revista pessoal foram encon-
trados 13 porções de maco-
nha, sendo que dez destas 
porções estavam com o menor 
de 16 anos que carrega a dro-
ga em um saco de pão e os ou-
tros três estavam escondidos 

no elástico do short do outro. 
Eles foram levados para 

a delegacia onde confessa-
ram que compraram a droga 
na zona norte da cidade por 
R$600 e revendiam as por-
ções entre R$15 a R$50, 
sendo que as negociações 
eram feitas pelo Facebook e 
pessoalmente. 

A maconha foi apreendida 
e os dois adolescentes libera-
dos na presença de seus res-
ponsáveis legais. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

GOLPE
Enfermeira tem R$ 4,9 mil 
transferidos da conta após 

receber falso e-mail de banco
Uma enfermeira de 49 anos 

procurou a delegacia nesta 
quarta-feira (7) por volta das 
12h40 informando ter sofrido 
um golpe pela internet no dia 
anterior. A vítima recebeu um 
e-mail com a logo do banco 
Bradesco, onde oferecia a opor-
tunidade de ela se tornar uma 
cliente prime. 

Depois de analisar o site em 
que foi encaminhada a enfer-
meira entrou em contato com 
sua gerente informando sobre 
o suspeito e-mail, sendo que 
esta respondeu que o banco não 
envia mensagens virtuais e que 
possivelmente seria um golpe. 

Sua conta foi verificada e 
nela já havia um empréstimo de 
R$ 8.800 e uma transferência 
bancária de R$ 4.950 para 
uma conta não identificada. 
A vítima foi orientada sobre o 
prazo de reembolso do dinheiro 
e informada que o empréstimo 
foi cancelado. 

Na delegacia a enfermeira 
disse ter interesse em inves-
tigar sobre o ocorrido e está 

ciente sobre suas possibilidades 
penais. 

OUTRO CASO - Uma super-
visora de 56 anos informou ter 
encerrado há cinco anos seu 
cadastro na empresa Natura 
Cosméticos, mas recebeu na 
última quinta-feira (1) um e-mail 
informando sobre um pedido no 
valor de R$ 999,12 que seria 
entregue em São Paulo nesta 
quarta-feira (7).

Durante o final de semana 
a vítima teria recebido uma 
ligação de um funcionário que 
perguntou se realmente teria 
realizado o pedido. Ao notar que 
o identificador mostrava que a 
ligação era Magazine Luiza, por 
desconfiança a supervisora en-
trou em contato com a gerente 
da empresa Natura e momentos 
depois foi informada que o o 
envio dos produtos foi cancelado 
junto com o seu cadastro.

Para a polícia a supervisora 
apresentou o e-mail e recebido 
e o registro das ligações reali-
zadas. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
EM REPRODUÇÃO HUMANA
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Qual a diferença entre endometriose, endometrioma, 
endometrite e adenomiose? Qual interfere na fertilidade? 
É necessário cirurgia para engravidar naturalmente ou por 
FIV?

Endométrio é o tecido que reveste a cavidade uterina e que 
todo mês prolifera para receber o embrião, e se isso não ocorre 
ele acaba descamando, o que resulta na menstruação.

Endometriose é a presença de endométrio fora do útero.
Endometrioma é a endometriose afetando o ovário criando 

cistos (bolhas) contendo um líquido viscoso e escuro.
Endometrite é a inflamação do endométrio que reveste a 

cavidade interna do útero. Pessoas com endometriomas tem 
formas mais avançadas/graves da endometriose.

Adenomiose é a presença de endométrio entre as fibras mus-
culares do útero (e não dentro da cavidade uterina).

A endometriose pode prejudicar a fertilidade natural, pois a 
inflamação da pelve pode prejudicar a função das trompas.

Ainda é controverso se a cirurgia para a endometriose pode 
ou não melhorar a fertilidade natural.

Não há benefício de cirurgia para quem vai realizar FIV. Mui-
to pelo contrário, muitas vezes a cirurgia acaba prejudicando o 
resultado da FIV por prejudicar a reserva ovariana.

Qual o impacto da adenomiose na implantação do em-
brião?

Nenhum. Mulheres com adenomiose tem a mesma chance 
de gravidez ao transferir um bom embrião que mulheres sem 
adenomiose.

A hidrossalpinge tem ligação com endometriose?
Pessoas com endometriose tem um risco mais elevado de 

desenvolver hidrossalpinge.
Quando diagnosticado hidrossalpinge, precisa retirar 

trompa para transferência ou tem outro jeito de retirar o 
líquido?

Pode-se retirar a trompa ou desligar a trompa do útero. Ne-
nhum outra intervenção é comprovadamente efetiva.

Tem idade para fazer a cirurgia de endometriose?
Não. Cirurgia para endometriose é indicada apenas em casos 

de dor que interfere na qualidade de vida e que não melhora 
com medicamentos.

Como é a receptividade do endométrio da portadora da 
endometriose?

É idêntica a de pessoas sem endometriose.
A endometriose é uma doença inflamatória que “mata” 

o embrião? Por isso a necessidade de eliminar os focos 
antes?

De forma alguma. Mulheres com endometriose tem a mesma 
chance de engravidar após uma transferência de bons embriões 
que mulheres sem endometriose. Não há qualquer impacto.

Por que a endometriose dificulta a engravidar? Tem 
diferença nas chances de engravidar naturalmente ou por 
FIV de quem tem endometriose?

Porque prejudica a função das trompas, interferindo na 
fertilidade natural. Na FIV não usamos as trompas e portanto a 
endometriose não tem qualquer impacto.

A endometriose prejudica a qualidade dos óvulos?
Não.
É possível captar óvulos quando se tem endometrioma?
Sim, mas pode ser tecnicamente mais difícil. A remoção do 

endometrioma, entretanto, acaba reduzindo muito a reserva 
ovariana e portanto prejudica ainda mais a chance de sucesso 
do tratamento.

Endometriose descoberta junto com baixíssima reserva 
ovariana. A endometriose provavelmente foi a causa?

Não, apenas se foi realizado algum tipo de cirurgia.
Só descobri a minha endometriose com ressonância. 

Nunca viram no US. É comum?
A ultrassonografia e a ressonância têm o mesmo nível de 

capacidade de diagnosticar a endometriose. O que muda é a 
habilidade de quem está fazendo o exame. Tanto para a ul-
trassonografia quanto para a ressonância é necessário ter um 
profissional capacitado que saiba fazer o diagnóstico.

Focos de endometriose profunda prejudica a FIV? Preciso 
investigar ou fazer algo antes de transferir?

Não atrapalham e não há qualquer relevância em se fazer o 
diagnóstico.

Tenho 40 anos, endometriose e as trompas estão 
normais na histerossalpingografia. Posso transferir meus 
embriões euploides tendo endometriose?

Sim.
A endometriose profunda e hidrossalpinge interferem 

na qualidade dos óvulo para FIV?
Não. Mas a hidrossalpinge deveria ser retirada antes de se 

transferir o embrião para o útero.
A endometriose não deixa o nível de progesterona au-

mentar ou diminui o nível de progesterona? Isso é bom?
A endometriose não interfere com o nível de progesterona.
Transferir embriões euploides em quem tem endome-

triose, consegue engravidar?
Sim, da mesma forma de quem não tem endometriose.
Quem tem adenomiose difusa tem sucesso na implan-

tação?
A adenomiose não traz qualquer impacto sobre a chance de 

implantação do embrião.
Descobri um foco de endometriose na minha segunda 

FIV, e não consegui engravidar. A endometriose pode ter 
sido a responsável?

Não. Mulheres com endometriose tem a mesma chance de 
engravidar que mulheres sem endometriose.

Após cirurgia de endometriose, continuo sentindo dor 
no mesmo lugar. É normal?

Sim, a cirurgia pode não ser efetiva no controle da dor.
A endometriose sem cirurgia, pode se espalhar?
A endometriose pode se espalhar com ou sem a cirurgia. Mas 

isso não é comum e não é uma preocupação relevante.
A endometriose na trompa interfere na FIV?
Apenas se causar hidrossalpinge.
A questão inflamatória pela endometriose pode interferir 

na FIV?
Não.
Endometriose vira câncer?
Não.
Quem já teve endometriose e fez cirurgia, pode ter focos 

novamente? Como controlar ou elimina endometriose?
Sim, é bastante comum mulheres que operaram voltarem 

a ter endometriose. Não há como eliminar completamente a 
endometriose, o que fazemos é apenas tratar os sintomas (dor 
e dificuldade para engravidar).

Ter endometriose reduz as chances em uma FIV?
Não.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

IMUNIZAÇÃO

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que re-
cebeu nesta quarta-feira (7) 
um volume de 11.560 novas 
doses da vacina Coronavac. 
Dessa quantidade, 8.690 
serão destinadas à segunda 
dose de idosos de 72 a 74 
anos de idade e 2.870 serão 
destinadas à vacinação de 
professores. Para ambos os 
grupos, a vacinação começará 
na próxima segunda-feira (12).

Os profissionais de edu-

Chegam mais 11 mil doses 
e vacinação de professores 
começa na segunda-feira

cação com mais de 47 anos 
serão imunizados nesta se-
gunda e terça-feira, 12 e 13 
de abril, exclusivamente na 
Swift, das 8h às 17h. Para ser 
vacinada, a pessoa deve pre-
encher o cadastro no “Vacina 
Já Educação”. De acordo com 
o governo estadual, o cadastro 
será analisado e se validado o 
profissional receberá em seu 
e-mail o comprovante, que 
deve ser apresentado no dia da 
vacinação junto ao documento 
de identidade com foto e CPF. 
Sem os documentos e o com-
provante, as doses não serão 
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aplicadas.
Estão inseridos na categoria: 

Auxiliar de serviços gerais; Cui-
dador ou intérprete de Libras; 
Diretor da escola; Faxineira; 
Inspetor de alunos; Merendei-
ra; Assistente de alfabetização 
(monitor); Professor coordena-
dor pedagógico; Professor de 
educação básica (anos iniciais, 
finais, Ensino Médio e Educação 
Infantil); Secretário da escola; 
Supervisor de ensino e vice-di-
retor da escola.

Já os idosos de 72 a 74 
anos de idade poderão receber 
a segunda dose nas unidades 

de saúde e mini-drives, das 8h 
às 14h, e no Recinto de Expo-
sições por sistema drive-thru, 
das 8h às 17h. É importante 
observar na carteira de vacina-
ção o intervalo de 21 dias entre 
as doses.

Idosos com 68 anos de ida-
de ou mais que ainda não rece-
beram a primeira dose também 
poderão se imunizar a partir 
de segunda-feira nas unidades 
de saúde ou no Recinto de 
Exposições. Nesta semana, a 
vacinação para essa faixa etária 
continua apenas nas unidades 
de saúde.

VAGAS COVID

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quin-
ta-feira (8) mais 454 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
que 430 foram diagnosticados 
por exame PCR, 22 por TR 
sorológico e 2 por TR antígeno. 
Devido a uma instabilidade no 
sistema SIVEPgripe do Minis-
tério da Saúde, alguns casos 
estão sendo divulgados com 
atraso, sendo que estes ocor-
reram entre os dias 31/03 e 
07/04, com 18 contabilizados 
só na quarta-feira (7). No total, 
são 59.544 casos confirmados, 
com 3.964 em profissionais da 
saúde.

Também foram registradas 
20 mortes pela doença entre 
os dias 01/04 e 08/04, sen-
do que duas ocorreram nesta 
quinta-feira (8). Desde o início 
da pandemia o município conta-
bilizou 1.636 óbitos, com uma 
taxa de letalidade de 2,7%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021, já são 714 óbitos e 
24.781 casos confirmados.

Nas últimas 24 horas, 121 
pacientes se recuperaram da 
Covid-19, chegando a marca 
de 52.573 curados, o equi-
valente a 88,2% dos casos. 
O número de notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
é de 216.953, com 191.031 
testes realizados (sem consi-
derar o inquérito sorológico, 
que ainda segue em análise). 
O coeficiente de incidência é 
de 12.925 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente, a cidade conta 
com 912 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), 453 na UTI 
e 459 na enfermaria. Destes, 
543 são residentes de Rio Pre-
to e 369 de outros municípios 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 são 
695 internações, com 404 em 
UTI e 291 em enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI na 
região é de 91,6%.

Mais 454 casos 
são confirmados 

em Rio Preto
Vinicius LIMA

HB abre 50 leitos de UTI em 30 dias

O Hospital de Base de Rio 
Preto abriu mais 10 novos 
leitos de UTI destinados a 
pacientes com Covid-19 nesta 
semana. Essa foi a quinta am-
pliação que o hospital realizou 
dentro de um período de 30 
dias, totalizando a abertura de 
50 leitos de UTI em um mês. A 
última tinha sido no dia 30/03. 
O HB, que contava com 133 
leitos de UTI no dia 11/03, 
passa ter agora 183.

Nesta quinta-feira (8), o 
hospital conta com 265 pa-
cientes internados, sendo 170 
em UTI (ocupação de 93%) e 
95 na enfermaria (ocupação 
de 54,9%). Nas últimas 24 
horas foram concedidas 15 
altas hospitalares e registra-
dos oito óbitos. No Hospital 
da Criança e Maternidade 
são três internações, todas 
enfermaria, além de uma alta 
concedida.

Desde o início da pandemia, 
a Funfarme contabiliza 4.535 
internações de pacientes com 
Covid-19, com 3.211 altas e 
1.033 mortes. O mês de março 
registrou o maior número de in-
ternações, com 648 pacientes. 
Em abril, já foram 169 interna-
ções. Rio Preto é o município 
que mais teve pacientes inter-
nados, com 1.441. Mirassol 
(403), José Bonifácio (170) e 
Guapiaçu (164) aparecem na 
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sequência.
Nas redes sociais, o HB 

criou uma campanha pedin-
do doações para ajudar com 
o custo dos novos leitos. De 
acordo com a diretoria, a mon-
tagem de cada leito varia de 
R$ 140 mil a R$ 220 mil. As 
doações podem ser feitas por 
transferência na conta cor-
rente 13005826-5, Agência 
0037, Banco Santander, CNPJ 
60.003.761/0001-29.

Divulgação

REGIÃO

APOIO E FÉ

Olímpia anuncia início da vacinação da gripe 

Prefeitura de Olímpia, por 
meio da secretaria de Saúde, 
inicia na próxima segunda-feira 
(12) a Campanha Nacional 
Contra a Gripe 2021. O calen-
dário da vacinação segue até 
o dia 9 de julho.

De acordo com o Ministério 
da Saúde e o Plano Nacional 
de Imunização, a campanha, 
deste ano, será dividida em 
três etapas. Na primeira eta-
pa, de 12 de abril até 10 de 
maio, poderão ser imunizadas 
Crianças entre 6 meses a me-
nores de 6 anos; Gestantes; 
Puérperas; Povos Indígenas e 
Trabalhadores da Saúde.

A vacinação estará dis-
ponível, de segunda a sexta, 
das 8h às 16h, em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
do município, com exceção do 
Centro de Referência do Idoso. 
Para receber a dose, o morador 
deve apresentar a carteirinha 

de vacinação e documento com 
foto. A meta é imunizar 90% dos 
grupos prioritários.

Seguindo o calendário da 
Campanha, a segunda etapa 
da vacinação dos grupos prio-
ritários será de 11 de maio 
até 8 de junho e contemplará 
pessoas com 60 anos ou mais 
e professores. Já a terceira e 
última etapa, ocorrerá de 9 de 
junho a 9 de julho, na qual po-
derão ser imunizados pessoas 

Da REPORTAGEM

com Comorbidades; Pessoas 
com deficiência permanente; 
Caminhoneiros; Trabalhadores 
de transporte coletivo rodovi-
ário de passageiros urbano e 
de longo curso; Trabalhadores 
Portuários; Forças de Seguran-
ça e Salvamento; Forças Arma-
das; Funcionários do Sistema 
Prisional e População privada 
de Liberdade e adolescentes 
e jovens (12 a 21 anos) sob 
medidas socioeducativas.

Divulgação

Grupo canta e ora na frente de hospitais

Uma iniciativa da Comuni-
dade Católica União Fraterna 
levou cerca de 300 pessoas na 
noite desta quarta-feira (7) em 
frente dos hospitais de Rio Pre-
to para realizar orações e cantar 
músicas religiosas em apoio aos 
pacientes com Covid-19.

Os grupos se dividiram e 
visitaram cinco hospitais no 
município: Hospital de Base, 
Austa, Beneficência Portu-
guesa, Santa Helena e Santa 
Casa, sendo que neste último 
ocorreu a maior concentração 
de pessoas.

De acordo com o fundador 
da Comunidade, Rodrigo Vieira, 
a ideia surgiu após uma reunião 

entre amigos. “Nós acreditamos 
que a fé do homem move a mão 
de Deus e decidimos orar pelos 
profissionais de saúde e pacien-
tes dessas instituições para que 
tudo melhore”, comentou.

Ele contou também que 
o grupo diversas mensagens 
de apoio e agradecimento de 
profissionais da saúde. “Uma 
enfermeira da Santa Casa nos 
mandou um testemunho dizen-
do que um paciente que estava 
desacordado há três dias abriu 
os olhos só para ver pela janela 
as orações”, afirmou o fundador.

Vieira ainda contou que ha-
via pessoas que não puderam 
estar presencialmente na ação, 
mas que participaram de forma 
virtual. A ideia é levar orações 

e mensagens de apoio toda 
quarta-feira até fim do mês. 
“Também vamos fazer nesta 
sexta-feira em frente a UPA de 
Mirassol, que também passan-
do por um momento compli-
cado, com vários pacientes”, 
afirmou.

Nas redes sociais a Santa 

Casa agradeceu a ação. “Agra-
decemos a todos os gesto, ora-
ções e pensamentos positivos”. 
O HB também se manifestou: 
“Agradecemos em nome de 
todos os nossos pacientes e 
colaboradores pelas orações. 
Um beijo carinhoso no coração 
de todos vocês”.

Vinicius LIMA Divulgação
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ANIVERSÁRIOS 

ESSES OS ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA: 9, sexta-feira: 
Nasceu em Paris, em 1821, o 
boêmio, dandy, flâneur e teórico 
da arte francesa, Charles-
Pierre Baudelaire,que morreu 
em Paris em 1867 aos 46 
anos; Elsinho Mouco,Liza Cury 
Mazzota, Cássio Luiz Zapaterra, 
Joyce Pascovitch, Regina 
Célia Araújo Menezes. 10, 
sábado: Dia da Engenharia, 
Antônio Roberto Chacra, José 
Élcio Boenem, Roberta Lerro 
Rodrigues, Roseli Viscardi 
Estrela, Maria Tereza Sales, 
Amy Irving, Gustavo Kuerten. 
Nasceu em São Paulo em 
1959, Gugu Liberato (Antônio 
Augusto Moraes Liberato), 
apresentador de televisão, 
empresário, ator, cantor e artista 
plástico brasileiro, que morreu 
em 2019 em Orlando aos 60 
anos. Nasceu na Alexandria 
em 1932, o ator egípcio 
Omar Shariff, nome artístico 
de Michel Demitri Shalhoub, 
que mudou seu nome quando 
se converteu ao Islamismo 
para se casar. Protagonista em 
“Doutor Jivago”, foi indicado ao 
Oscar de melhor coadjuvante 
por “Lawrence da Arábia”. 
Morreu no Cairo em 2015, 
aos 83 anos. 11, domingo: 
Bel Urbinatti, Nara Gasques 
Fauaz,  Wal ter  Car razone 
Junior, Dourival Lemes, Cristina 
Barufi. 12, segunda-feira: 
Dia do Obstetra, nasceu em 
Maranguape, em 1931, Chico 
Anísio (Francisco Anysio de 
Oliveira Paula Filho), humorista, 
ator, radioator, produtor, locutor, 
roteirista, escritor, dublador, 
apresentador e compositor 
que morreu em 2012 no Rio 
de Janeiro aos 81 anos. Dedé 
Méssici, Ivan Togni, Clovis 
Oger Pagliuso, João Gubolin 
Junior, Luis Otavio Tonelli Fácio, 
Marcelo Strazzi, Analice Ismael 
Taufic Pinto, Bárbara Matera, 
David Letterman, cantor Júnior 
Lima, Zeca Baleiro, Dea Silva, 
Maura Gomes Medei ros, 
Manoela Ravelli. 13, terça-
feira: Nasceu  em Shadwell, 
na Virgínia em 1743,Thomas 
Jefferson, terceiro presidente 
dos Estados Unidos e o 
principal autor da declaração 
de independência dos Estados 
Unidos.Morreu em Monticello, 
Virgínia, em 1826 aos 83 
anos. Soraya Kassis, Oswaldo 
Graciani, Giul ia de Abreu 
Constantini. 14, quarta-feira: 
Dia Pan-Americano, Marcos 
Baraldo Gomes, Lígia Viana de 
Brito Lima, Olavo Amorim Júnior, 
Rodrigo Ribeiro Fleury,Enrico 
Cêntola, Maisa Borsato, Pedro 
Casimiro Olmos.Roberto Luiz 
Kaiser Júnior. 15, quinta-
feira: Em 1452 –nasceu em 
Cios Lucé, na Itália o artista e 
cientista Leonardo da Vinci, uma 
das figuras mais importantes 
do Alto Renascimento, que 
se destacou como cientista, 
matemát ico, engenheiro, 
inventor, anatomista, pintor, 
escultor, arquiteto, botânico, 
poeta e músico, que morreu em 
Amboise, na França em 1519, 
aos 67 anos. Caió Vetorasso 
Mendes, DJ Formiga, Bráulio 
Lopes Ferraz, Daniela Lerro 
Pereira dos Santos Tarraf, 
José Roberto Polotto, Maria 
Thereza Abbade Moreno, Elaine 
Vetorasso, Heloisa Fácio Abud, 
Roger Fava Renzo, Sueli Fátima 
de Seta Badan, Wilmar Canizza, 
Egberto Gonçalves Machado, 
Paulo Cesar Pereira.

      A coisa está feia. Na 
última quinta-feira, um dos 
horários mais caros da TV – o 
intervalo do Jornal Nacional, 
da Rede Globo – não mostrou 
nenhum anúncio pago, apenas 
um institucional da emissora 
e uma chamada de outro 
programa.

     Uma conhecida 
Churrascaria está sendo 
oferecida para a venda. E dois 
pontos no Duo JK já fecharam: 

* 

* 

DELÍCIA  

O primeiro volume de “Rita Lee 
& Roberto - Classix Remix”, 
remixagens de músicas da 
cantora e de Roberto de 
Carvalho, chega hoje, às 
plataformas digitais. São 12 
músicas, entre elas “Mania 
de você”, que ganhou duas 
releituras. No total, serão 
37 canções remixadas em 
três volumes. O próximo está 
previsto para maio e terá 
uma releitura de “Jardins da 
Babilônia”, de 1978, feita por 
João Lee, filho do casal que 
também assina a curadoria de 
todo o projeto.

THE VOICE 

Após o “Voice Brasil+”, reality show que reuniu talentos musicais 
acima dos 60 anos de idade, cuja final, domingo, consagrou a voz 
poderosa e  afinada do intérprete carioca Zé Alexandre -que nos 
Anos 70 chegou a cantar com Osvaldo Montenegro- escolhido 
ao interpretar “Pétala” de Djavan e “Somebody to Love”,do 
Queen,vem aí este mês, o Voice Kids, voltado para jovens talentos. 
No júri, além de Carlinhos Brown e Michel Teló, estreia a cantora 
paraense Gaby Amarantos. O comando será de Márcio Garcia.

São José do Rio Preto, sexta-feira
09 de abril de 2021

PERSEGUIÇÃO ENQUADRADA

O presidente Jair Bolsonaro sancionou dia 31 de março último, 
a lei que proíbe o chamado “stalking” – “perseguir alguém de 
maneira física ou online, reiteradamente e por qualquer meio, 
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe 
a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou 
perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade” está sujeito 
a pena de seis meses a dois anos de prisão Se envolver crianças, 
adolescentes, idosos ou mulheres por razões da condição do sexo 
feminino a pena pode ser aumentada em 50%.

ROMÂNTICOS DE LUTO

Os brutos também amam, dizia a música de Agnaldo Timóteo, que 
se foi no sábado e, segundo o cronista carioca Joaquim Ferreira dos 
Santos, já está sentado onde merece, à mão direita de Francisco 
Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas, Dick Farney Nelson Ned, Cauby 
Peixoto, Vicente Celestino, Jorge Goulart, Nelson Gonçalves, Jamelão, 
Altemar Dutra e Waldick Soriano, no trono celestial dos maiores 
cantores românticos nacionais de todos os tempos, dos grandes 
vozeirões. Em época de sussurros de João Gilberto, ter gogó virou item 
da masculinidade tóxica.Tinha um jeito meio rude de querer e nem aí 
se brega, nem aí se cafona, completa Joaquim, mas era um vozeirão 
aveludado que a música brasileira e os românticos vão sentir falta.

* 

ALTAR

De casamento marcado,  a 
médica Giulia Sestini, filha do 
Agente Consular da Itália em Rio 
Preto, Alceu Germano Sestini e 
Carmen Zilda Chaves Sestini e o 
médico Victor Nogueira Sapia, da 
sociedade da cidade paulista de 
Descalvado, filho de Jener José 
Wichmann Sapia e Maria Cristina 
Nogueira Sápia. Os editais de 
proclama já foram publicados.

A-6

NOVO COMANDO 

Confirmando nota publicada 
aqui em fevereiro, José Luis 
Crivellin é o novo presidente 
da Unimed,  subst i tu indo 
Helencar Ignacio, que após 
seis anos, deixou o posto para 
se candidatar a vice-presidente 
da Funfarme. O vice de Crivellin 
é José Luis Esteves Francisco. O 
novo Conselho de Administração 
comandará a cooperativa no 
próximo triênio. Os conselheiros 
eleitos são Atílio Maximino 
Fernandes, Geovanne Furtado 
Souza, Gilmar Valdir Greque, 
Henrique Gandolfi e Luiz Sergio 
Ronchi. 

Aniversariante de segunda-feira, a elegante Manoela 
Ravelli, que disputa glamour no high, com sua mãe, 

Cláudia Ravelli, duas mulheres elegantes.

Ganha idade nova na próxima segunda-feira, dia 12 de 
abril, João Gubolin Jr, competente profissional de Estra-
tégia de Negócios, Inovação e Tecnologia da Informação, 
CEO da Ciatécnica Consulting, Conselheiro da Associação 
dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação 
(APETI),  e palestrante.Para quem não sabe, a Ciatécnica 
hoje é uma consultoria com atuação no Brasil, Estados 

Unidos e Europa. Uma empresa que nasceu em Rio Preto, 
que teve um alto crescimento nos últimos 5 anos.A foto foi 
feita numa das idas de João Gubolin Jr aos Estados Unidos 

em busca de conhecimento em sua área de atuação.

Quem ganha idade nova hoje é o rio-pretense Elsinho 
Mouco, publicitário e marqueteiro político de sucesso, que 

atuou na Presidência da República quando Michel Temer era 
presidente. Na foto, com a filha Marina.

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

* 

DATA

O presidente eleito do Conselho Deliberativo do Automóvel Clube, 
Jordão Reis Neto, marcou para o dia 15 de abril, uma quinta-feira, 
a reunião para a posse dos conselheiros, eleição do presidente 
e do vice-presidente do Conselho, escolha das comissões e 
homologação dos novos diretores.

o restaurante japonês e a 
sorveteria, que não suportaram 
a crise. É uma pena!

    Agradeço aos amigos e 
leitores que lotaram minha 
caixa de e-mails, e as redes 
sociais para me cumprimentar 
pelo Dia do Jornalista que 
transcorreu ontem. 

    As igrejas estão batendo 
recordes de fiéis lembrados 
nas missas de sétimo dia.



Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

São José do Rio Preto – SP
EDITAL DE ELEIÇÃO DO CMAS

 “Eleição de vacância  do Conselho Municipal de As-
sistencia Social (CMAS) para complemento de mandato de 
maio de 2021 a fevereiro de 2024,; na categoria represen-
tantes de entidades e organizações de assistência social;-  1 
suplente”             
O Conselho Municipal de Assistência Social de São José 
do Rio Preto SP, com base na Lei Municipal Nº 12.867 
de 06/12/2017 e do seu Regimento Interno aprovado em 
Assembleia Geral Extraordinária no dia 05/06/2018  convo-
ca, nos termos do presente Edital e da Resolução 01/2019, 
todas as entidades e organizações de assistência social; de-
vidamente inscritas no CMAS  para participarem da eleição  
de 1(uma) suplência  na Categoria Representativa  neste 
Conselho para complementação de mandato .
A eleição será realizada no dia 30  (trinta ) de abril de 2021 
às 8:30 horas em primeira chamada e as  8:45 horas em 
segunda chamada, podendo ser realizada presencial  na 
Casa dos Conselhos, situada a Av. Bady Bassit Nº 3697, ou 
em plataforma on line pelo google meet (dependendo de 
decretos referente ao COVID-19) encerrando o processo 
eleitoral as 10:00 horas. 
O processo eleitoral referido neste Edital, inclusive o pro-
cedimento e documentos para a indicação de candidaturas 
pela respectiva categoria  e para o exercício do direito de 
voto, serão regidos pelas regras constantes da lei municipal 
Nº 12.867 de 06/12/2017 e do seu Regimento Interno CMAS 
de São José do Rio 
O candidato deverá apresentar até as 16 horas do dia 19 
(dezenove) de abril de 2021 na Casa dos Conselhos, ou 
pelo e-mail: cmas@riopreto.sp.gov.br  os seguintes docu-
mentos:
a) comprovante de Inscrição da entidade  no CMAS
b) carta de indicação de representante candidato e eleitor, 
emitida pela Entidade/OSC representada, por quem tenha 
poderes para tanto; ( modelo do CMAS)
c) comprovação do atendimento dos requisitos de represen-
tação (refere-se a comprovante de vinculo, pode ser holerite 
ou carteira de trabalho se for funcionário ou ata da diretoria 
se for membro da diretoria) 
d) cópia dos documentos pessoais dos indicados (CPF e 
RG);
e) certidão de antecedentes criminais.
A relação dos candidatos inscritos e os candidatos conside-
rados elegíveis, e os não habilitados,  serão publicados em 
Edital pela comissão eleitoral no dia 21 (vinte e um) de abril 
de 2021
Os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas po-
derão solicitar informações, por escrito, bem como suprirem 
o impedimento para a inscrição, nos termos especifi cados 
pela comissão eleitoral provisória, mediante requerimento 
protocolado na Casa dos Conselhos até as 16 horas do dia 
26 (vinte e seis ) de abril  de 2021. 
As demais impugnações deverão ser apresentadas por es-
crito até as 16 horas do dia 26 (vinte e seis) de abril de 2021 
na Casa dos Conselhos, mediante protocolo.
A relação defi nitiva de candidatos elegíveis será publicada 
em Edital no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2021. 
     São José do Rio 
Preto, 6 Abril   de 2021. 
                                                                                                 
   Clemilda Baesso Pulégio                                                            
Silvania Cuenca  
    Presidente do CMAS                                                            
Secretária Executiva do CMAS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BRACELF COMERCIAL ATACADISTA 
LTDA
EMPENHO 6304/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígra-
fe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GILMED DISTRIBUIDORA LTDA ME
EMPENHOS 5950/21, 5951/21 e 5948/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do re-
cebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS 
LTDA ME
EMPENHOS 5788/21 E 5785/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade descrita dos empenhos em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido impli-
cará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUIS A BOVOLON FILHO & CIA
EMPENHO 5513/21
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar 
o serviço no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implica-
rá na aplicação da penalidade administrativa. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM-
PORTACAO E EXPORTACAO LTDA
EMPENHO: 3834/21
Conforme análise do setor solicitante, fi ca INDEFERIDA 
a solicitação de cancelamento do item. Assim, NOTIFICO 
DERRADEIRAMENTE o representante legal da contratada, 
para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO: 5445/21
NOTIFICO DERRADEIRAMENTE o representante legal da 
contratada, para entregar no prazo de 02 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ELETROCHAVE HALLAL – EIRELI
EMPENHO 19072/20
Considerando previsão contratual em sua Cláusula Sétima, 
Item 7.4, Fica o representante legal da empresa supramen-
cionada NOTIFICADO DERRADEIRAMENTE para apresen-
tar a certidão descrita na notifi cação, no prazo de 05 dias 
úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar real 
cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada 
sujeita à aplicação das penalidades contratuais que podem, 
inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. Conce-
demos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em queren-
do, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020 – ATA/0405/2020 
– PROCESSO 11.291/2020
Objeto: Aquisição de materiais de expediente (arquivo morto 
de papelão desmontável).
Prezado Senhor: Considerando que constam em aberto as 
Notas de Empenho nsº 2303/2021 (realizado entrega parcial) 

e 4056/2021. Considerando que o atraso no fornecimento 
causa transtorno a rotina administrativa. Fica a representan-
te legal de empresa GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PA-
PÉIS LTDA ME, NOTIFICADO, a regularizar a entrega dos 
produtos, de forma imediata, nos termos da cláusula 2.1 do 
contrato, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
Concedemos, ainda, 05 (cinco) dias úteis para, em queren-
do, apresentar o contraditório e a ampla defesa, tendo em 
vista os graves indícios de descumprimento contratual, que 
poderá acarretar a pena de multa e suspensão de contratar 
e licitar com o poder público. Publique-se, ADILSON VE-
DRONI - Secretário M. Administração.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
São José do Rio Preto, 07 de abril de 2021.
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 463/2020 – 
PRE/0016/2021 – PROCESSO 13.743/2020
Objeto: Aquisição de Estantes de Aço
Prezada Senhora:  Considerando que consta em aberto a 
Nota de Empenho nº 22.934/2020, cujo prazo de entrega se 
expirou dia 17/03/2021.    Considerando que o atraso no for-
necimento causa transtorno a rotina administrativa.       Fica 
a representante legal de empresa METALBAH INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, NOTIFICADO, a regularizar 
a entrega dos produtos, de forma imediata, nos termos da 
cláusula 2.1 do contrato, sob pena de aplicação das pena-
lidades cabíveis.              Concedemos, ainda, 05 (cinco) 
dias úteis para, em querendo, apresentar o contraditório e a 
ampla defesa, tendo em vista os graves indícios de descum-
primento contratual, que poderá acarretar a pena de multa e 
suspensão de contratar e licitar com o poder público. Publi-
que-se, ADILSON VEDRONI - Secretário M. Administração.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 37/21
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA 
Objeto: Aquisição de 5.650 ampolas (4ML) de norepinefrina 
2mg/ml hemitartarato ampola 4 ml, para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” no 
município. Fundamento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. 
Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021
CONTRATO nº PRE/0041/21
CONTRATADA: IRLENE A. DE OLIVEIRA – MANUTENÇÃO 
EM EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES ME
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva em autoclaves - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$103.416,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021
ATA Nº 0291/21
CONTRATADA: DENTAL PRIME – PROD ODONTOLOGI-
COS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI
OBJETO: Fornecimento de instrumentais – Valores Unitários 
- Item 51 - R$12,00; Item 54 – R$32,00; Item 55 – R$26,00; 
Item 56 – R$26,00; Item 57 – R$27,00 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021
ATA Nº 0292/21
CONTRATADA: NULTRA SAUDE PRODUTOS NATURAIS 
LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas e suple-
mentos para combate ao Covid 19 – Valor Unitário - Item 05 
- R$6,25 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   

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, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 120/2021, PROCESSO 11122/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
(legumes, frutas e verduras) que serão usados no consumo 
e preparo da alimentação do Corpo de Bombeiros. Gabine-
te do Prefeito. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 23/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
50/2021 – PROCESSO Nº 1461/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material 
hospitalar. Secretaria Municipal da Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 12/04/2021 às 15:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO: Termo de Convênio Concessão de Créditos 
mediante consignação em folha de pagamento – Servidores 
Ativos – Administração Direta – que entre si celebram o Mu-
nicípio de São José do Rio Preto, por intermédio da Secreta-
ria Municipal da Fazenda e o Banco Itaú Consignado S/A.
OBJETO: O presente convênio tem como objeto a conces-
são, aos servidores ativos da PREFEITURA, de emprés-
timos, nas condições aprovadas pelo Banco Central, para 
pagamento através de descontos consignados em folha de 
pagamento.
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2021.
PRAZO: 60 meses a contar da data da assinatura.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 

SUSPENSÃO DE SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA DISCIPLI-
NAR N° 001/2021
A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto torna público aos interessados que a Sindicância 
Acusatória Disciplinar supracitada, instaurada pela Portaria 
nº 006 de 22 de janeiro de 2021, publicada no D.O. n.° 5173 
em 23 janeiro de 2021, do Ilmo Diretor Presidente da Em-
presa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto, o 
Sr. Rodrigo Idelbrando Juliano, com a fi nalidade de apurar 
possíveis infrações aos deveres do artigo 48 alínea “b”; “e”; 
proibições do artigo 49 alínea “g”; irregularidades do artigo 
50, §2° (Grupo II)  alínea “d”;  “f” c.c. artigo 482, alínea “b”, 
sendo devidamente noticiadas pela Sindicância Investigativa 
n° 002/2020; quanto as condutas praticadas pela funcioná-
ria A. M. S., está SUSPENSA PROVISÓRIAMENTE, tendo 
em vista as medidas restritivas de combate à pandemia do 
Coronavírus (COVID-19), devido a impossibilidade atual de 
realização de alguns dos atos instrutórios necessários ao 
devido andamento da Sindicância em questão.
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.

São José do Rio Preto, 08 de Abril de 2021
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente Emurb

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

PORTARIA N.º 35.174 DE 31 DE MARÇO DE 2021 (Republi-
cação por Incorreção)
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) LUCIANE REY-
NALDO, Diretor de Escola, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, afastamento por 2 (dois) anos, sem vencimen-
tos ou remuneração, com prejuízo das demais vantagens 
do cargo, para tratar de interesses particulares, conforme o 
artigo 117 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos 
desta a partir de 02 de abril de 2021.
PORTARIA N.º 35.175 DE 05 DE ABRIL DE 2021
DISPENSA, FABIO RODRIGO DA SILVA, da Função de 
Gerente Nível II - FG.101.3, no Centro de Atenção Psicos-
social II Sul – CAPS II Sul Secretaria Municipal de Saúde, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, al-
terada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos 
desta a 01 de abril de 2021.
PORTARIA N.º 35.176 DE 05 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, SACHA ARIANE PALOMARES, para exercer a 
Função de Gerente Nível II - FG.101.3, no Centro de Aten-
ção Psicossocial II Sul – CAPS II Sul Secretaria Municipal 
de Saúde, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 
598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus 
a retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os 
efeitos desta a 01 de abril de 2021.
PORTARIA N.º 35.201 DE 08 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, ERICA LOBO MACIEL COR-
REIA para substituir o(a) servidor(a) BRUNO VIEIRA DE 
CARVALHO – ocupante da gratifi cação por função – CHE-
FIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
05/04/2021 a 19/04/2021, e de 20/04/2021 a 04/05/2021.
PORTARIA N.º 35.202 DE 08 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, AMANDA ARENAS FELICE 
para substituir o(a) servidor(a) CARLA SOLEMAN – ocupan-
te da função de confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL II – 
FG.101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 
05/90, enquanto durar seu período de licença maternidade, 
de 28/03/2021 a 25/07/2021.
PORTARIA N.º 35.203 DE 08 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, JONATHAN SANTOS GAL-
VAO para substituir o(a) servidor(a) SUZIMEIRI BRIGATTI 
ALAVARSE CARON - ocupante da função de confi ança grati-
fi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos ter-
mos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, de 22/03/2021 a 31/03/2021.
PORTARIA N.º 35.204 DE 08 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, MARCELA CRISTINA 
BRAGA YASSAKA GERMINI para substituir o(a) servidor(a) 
SUZIMEIRI BRIGATTI ALAVARSE CARON - ocupante da 
função de confi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPARTA-
MENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 05/04/2021 a 14/04/2021.
PORTARIA N.º 35.205 DE 08 DE ABRIL DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) SEBASTIAO DE 

SOUZA GAMA, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, de acordo com a conclusão do procedimento 
administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 53 
e 54 da Lei Complementar n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) 
servidor(a) estatutário(a) deverá ser readaptado(a), pas-
sando a realizar serviços compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade laborativa, devendo prestar 
serviços na Secretaria Municipal de Educação, podendo ser 
remanejado(a) de acordo com as necessidades da secretaria 
através de termo de transferência interna, pelo período de 01 
(um) ano, retroagindo os efeitos desta a 02/04/2021.
PORTARIA N.º 35.207 DE 08 DE ABRIL DE 2021
O PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve:
Art. 1º. Tornar sem efeito a nomeação do candidato ANTO-
NIO ROGERIO BERNARDO, para o cargo de Coordenador 
Pedagógico, constante da Portaria nº 35.196 de 05 de abril 
de 2021, publicada no Diário Ofi cial do Município de 06 de 
abril de 2021, pois apesar de devidamente convocado, não 
tomou posse no dia designado e não apresentou qualquer 
justifi cativa para tanto. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. 
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.876
DE 6 DE ABRIL DE 2021.

Nomeia os membros da Comissão de Municipal de Acom-
panhamento e Análise da Planta Genérica de Valores no 
Município de são José do Rio Preto.
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 do 
Município;
D E C R E T A:
Art. 1º  Ficam nomeados para compor a Comissão Munici-
pal de Acompanhamento e Análise da Planta Genérica de 
Valores, no Município de São José do Rio Preto, nos termos 
da legislação em vigor, os seguintes membros: 
I - Alcides dos Santos Reis – Secretaria da Fazenda
II - Celso Henrique Fazan Branco – Secretaria da Fazenda
III - Gustavo Gerbaudo Ribeiro Neves – Secretaria de Obras 
IV - Maria Inês Telles Nogueira Dobbert – Secretaria de 
Obras 
V - Matheus Miglioli Badial – Secretaria da Fazenda
VI - Marcos Jose da Silva Bastos Filho – Secretaria de Obras
VII - Luís Carlos de Queiroz Pereira Calças – Secretaria de 
Obras
VIII - Valdecino Garcia de Almeida – Secretaria da Fazenda
Parágrafo único  A  Comissão Municipal de Acompanha-
mento e Análise da Planta Genérica de Valores terá como 
Presidente o Sr. José Henrique Geraldes Mariani, Diretor da 
Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 2º 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
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos, e em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.877
DE 6 DE ABRIL DE 2021.

Altera o disposto no Decreto 18.750, de 23 de dezembro de 
2020 e dá outras providências.
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, itens VI da Lei Orgânica do 
Município;
Considerando as normas estaduais relacionadas à situação 
de calamidade pública reconhecida pelo Governo do Estado 
de São Paulo, por meio do Decreto Estadual nº 64.879, de 
20 de março de 2020.
Considerando o Decreto Municipal nº 18.571, de 24 de 
março de 2020, e suas alterações, que reconhece estado de 
calamidade pública no Município de São José do Rio Preto 
decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e esta-
belece medidas de enfrentamento.
Considerando as medidas restritivas para o exercício das 
atividades econômicas determinadas pelos Decreto Muni-
cipal nº 18.859 de 12 de março de 2021, Decreto Municipal 
nº 18.861 de 16 de março de 2021 e Decreto Municipal nº 
18.869 de 30 de março de 2021.
Considerando o disposto no artigo 29 da Lei Municipal 
5.447/1993 e §1º do artigo 118 da Lei Municipal 3.359/1983 
(Código Tributário do Município).
Considerando o Decreto Municipal nº 18.750, de 23 de 
dezembro de 2020, que fi xa as datas de vencimentos das 
Taxas de Licença de Funcionamento para o exercício fi scal 
de 2021.
DECRETA:
Art. 1º O Decreto 18.750, de 23 de dezembro de 2020, pas-
sa vigorar acrescido do artigo 2ºA com a seguinte redação:
“Art. 2ºA Fica prorrogado o vencimento da 1ª a 3ª parcela 
referentes às taxas mencionadas no artigo anterior conforme 
tabela abaixo:
1ª Parcela 15/09/2021;
2ª Parcela 15/10/2021; e 
3ª Parcela 16/11/2021” (NR)
Art. 2º As guias para pagamento das taxas, com as novas 
datas de vencimento, serão disponibilizadas no Portal da 
Prefeitura de São José do Rio Preto, no endereço eletrôni-
co: www.riopreto.sp.gov.br, em lista de Serviços com o título 
“IMPOSTOS” e acessando o item: “GUIA PARA QUITAÇÃO 
DE DÉBITOS”.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção. 
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
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos, e em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

LEI COMPLEMENTAR Nº 654
DE 7 DE ABRIL DE 2021.

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 564, de 7 de 
junho de 2018, que dispõe sobre o Programa Municipal de 
Habitação de Interesse Social.
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 Complementar:

Art. 1º O artigo 14 da Lei Complementar nº 564, de 7 de 
junho de 2018, passa a vigorar alterado com nova redação:
“Art. 14 – O núcleo familiar interessado em inscrever-se 
no Cadastro Habitacional Municipal deverá obedecer aos 
seguintes requisitos de participação:
I – não ser ou não ter sido benefi ciário de outros programas 
habitacionais em âmbito municipal, estadual ou federal;
II – não possuir imóvel ou fi nanciamento habitacional em 
âmbito municipal, estadual ou federal.
§ 1º A restrição à inscrição no Cadastro Municipal Habita-
cional constante do inciso II do caput deste artigo não se 
aplica ao núcleo familiar que possuir fração de único imóvel 
recebido através de herança.
§ 2º Durante a seleção da demanda dos benefi ciários, serão 
considerados critérios de priorização:
a)  famílias residentes em áreas de risco, insalubres, 
que tenham sido desabrigadas ou que perderam a moradia 
em razão de enchente, alagamento, transbordamento ou em 
decorrência de qualquer desastre natural do gênero;
b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade 
familiar;
c) famílias de que façam parte pessoas com defi ciên-
cia;
d) famílias que residirem no Município de São José 
do Rio Preto há mais de 3 (três) anos, sendo que, dentre 
estas, deverão ser selecionadas primeiramente aquela com 
residência há mais de 05 (cinco) anos.” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação, cujos efeitos retroagem para unidades não 
comercializadas oriundas de empreendimentos aprovados 
na vigência da Lei Complementar nº 564/18.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de abril de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida 
publicada por afi xação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO 50/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO 125/2018 – 
PROCESSO 151/2018
Contratada: CS BRASIL FROTAS LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato com acréscimo de valor 
referente à locação de veículos automotores tipo passeio e 
utilitário para transporte de pessoas e cargas em atendimen-
to ao SeMAE, em todo o território nacional. 
Valor do Acréscimo: R$ 80.343,89   Valor do total: R$ 
1.506.143,40   Assinatura: 08.04.2021.
S. J. Rio Preto, 08.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
05/2019 - COMPRA DIRETA Nº 3137/2019
Contratada: MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA 
18146212883
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência referente à execu-
ção de serviços de vulcanização, troca/rodízio dos pneus dos 
veículos e socorro 24 horas no perímetro urbano da frota de 
veículos do SeMAE.
Valor total: R$ 16.400,00. Prazo: 12 meses.   Data da assina-
tura: 05.04.2021
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
50/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO 64/2019 – PROCESSO 
SeMAE Nº 82/2019 - Contratada: PORTO SEGURO COM-
PANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Objeto: Alteração contratual com acréscimo de valor referen-
te à contratação de empresa para seguro dos veículos da 
frota do SeMAE.
Valor da acréscimo: R$ 3.486,68   Valor do Total: R$ 
171.378,88   Data da assinatura: 05.04.2021
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 26/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 – 
PROCESSO 53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina comum 
ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses para 
abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 05.04.2021. Valor do acréscimo: R$ 
4.552,80  Valor total: R$ 535.585,63.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
19/2021 – PROCESSO SICOM 391/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de areia fi na, areia 
grossa e rachão.
Sessão pública realizada online no dia 08.04.2021, sendo 
declarado pelo pregoeiro o pregão FRACASSADO em razão 
dos valores dos itens terem fi cados acima das estimativas 
do edital. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Alan Sinibaldi Cornachioni - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 – PROCESSO SICOM 
391/2021 
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em 
razão dos valores dos itens terem fi cados acima das estima-
tivas do edital.”
São José do Rio Preto, 08.04.2021 – Nicanor Batista Júnior - 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
09 de abril de 2021

Superintendente.
EXTRATO DE PORTARIA nº 35 de 08/04/2021 – RESOL-
VE: Designar o servidor RAFAEL NAVA MICELI, matrícula 
487, para responder pela Coordenadoria de Manutenção 
Eletromecânica - Esgoto do SeMAE, a partir de 07 de abril 
de 2021, enquanto durar a ausência da titular. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a 
partir de 07 de abril de 2021.
S. J. Rio Preto 08.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do 

Departamento de Tributos Mobiliários, NOTIFICA os 
contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema 
Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias contados da 
data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização 
cadastral através do sistema eletrônico, o contribuinte terá sua 
inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal 
n°16.888/2013, o que, posteriormente, poderá ensejar processo 
de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos 
incisos I a III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá 
verificar, no link abaixo, o cumprimento dos Requisitos e Pré-
Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de Posturas 
do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos 
junto à Secretaria competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de 
desatualização nos dados da inscrição mobiliária, o contribuinte 
abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando o link 
que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no 
site da prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - 
Empresa fácil"; 

Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

AAG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 3689470 
AGENCIA DE VIAGENS CEDRO E 
FRETAMENTOS LTDA 3694480 

ALEX FERNANDO DA SILVA 36245721806 3738870 
ANDERSON SILVA DE SANTANA ME 3610640 
AR BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 3706640 

ASSOCIACAO DO NOROESTE PAULISTA DE 
TEXAS HOLDEM 3713450 

ASSOCIAÇÃO CASA DE RECUPERAÇÃO LUZ DA 3678890 
VIDA 
BAR DO PAULO EIRELI 314360 
C J ROSSI RESTAURANTE EIRELI ME 3328440 
CAMPO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS EIRELI 3716080 

CAPOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 3315600 

CASSIANE NORILDES DE MENEZES DE 
OLIVEIRA 01863905057 3547930 

CNEAD CENTRO NACIONAL DE ENSINO A 
DISTANCIA LTDA 3741430 

CUNHA & LOPES CONSTRUCAO LTDA 3742650 
DAS-AGRO COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS EIRELI 3715650 

E QUALITY CONSULTORIA 
EMPREENDIMENTOS ADMINISTRACAO E 
GESTAO DE ATIVOS EIRELI ME 

3120960 

ELAINE DE SOUZA CORREIA 31739054822 3770580 
FAGNER & TAMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
ME 3181750 

FELIPE FLORES 23877668810 3720380 
GRÃO-RIO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI 3250500 
GUSTAVO SANTANA DE SÁ CONCEIÇÃO 
44683496895 3541300 

HEVEA BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE 
BORRACHA LTDA 3696610 

HEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
HIDRAULICOS LTDA 3743780 

HORTIFRUTI BRAZILIAN MINIMERCADO 
VIRTUAL LTDA 3740760 

INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA 3693590 
JOHNNY DE MOURA SOUZA 46324115828 3656820 
JOSE FRANCISCO BEM 33813752100 3512380 
JUSSARA REGINA CARDOSO BARRINHA 
30089644867 3743710 

L C DE CAMARGO PRODUTOS VETERINARIOS 
LTDA ME 3742440 

LENI F PIRES BAR 3527550 
M R COMÉRCIO DE GÁS EIRELI 3153070 
MARCOS & CLÁUDIA JOGOS ELETRÔNICOS 
LTDA 3624450 

MUITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 3546290 

MZP RIO PRETO CASA DE REPOUSO LTDA 3702590 
NAITHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 
AGROPECUÁRIA LTDA 3448580 

OTV CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
OBRAS EIRELI 3741860 

PACHECO E MAZONI LTDA ME 3390280 
PRETOR SOLUÇÕES E LOGISTICA LTDA 3555810 
REGIONAL VITTA SAO JOSE DO RIO PRETO 
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 3544230 

RIBEIRO & PIMENTEL BERIGO LTDA 3729200 
RIO PRETO CRED EMPRESTIMOS E 
FINANCIAMENTOS EIRELI 3718850 

RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 
VEICULOS LTDA 3269050 

RODRIGO HERNANDES DA SILVA LINO 3721770 
SANTA MARIA HOLDING SA 3746070 
STEFANI B MARANGONI SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3708170 

SYSTEM TELECOMUNICACOES EIRELI 3708830 
TAKATO CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA EIRELI 3356200 
TOMOVE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
ME 3647540 

VICENTE DE PAULA QUELUZ SANTOS 
01901384837 3749460 

VIGA ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI 3194960 
VINICIUS DE SOUZA EMENEGILDO 3755420 

São José do Rio Preto, 8 de abril de 2021. 
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000019505 02259/19 A C M TOME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000006234 01127/05 APARECIDA ELOINA GONCALVES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000068092 01127/05 APARECIDA ELOINA GONCALVES
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000017150 00664/10
ARCD ASSOCIAÇAO DE REABILITAÇAO 
DA CRIANÇA DEFICIENTE SAO JOSE DO 

RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000017158 00664/10
ARCD ASSOCIAÇAO DE REABILITAÇAO 
DA CRIANÇA DEFICIENTE SAO JOSE DO 

RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000022996 01098/18
ASAN ASA ALIMENTOS NATURAIS LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023771 01118/15
ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA 

DE S J DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023765 01116/15
ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA 

DE S J DO RIO PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000019610 00322/04
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000019619 00324/04
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000051622 00152/00 ASSOCIACAO RENASCER
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000022205 00449/06
ASSOCIAÇAO VILLAGE DAMHA RIO 

PRETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000020174 00062/21
B T A FRANQUIAS EVENTOS E 

PRODUCOES LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000022696 01833/19 BENEDITO MARCOS BORDINHON ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000019506 01578/14 BIRA VIEIRA OPTICOS RIO PRETO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000021842 01666/17 BOSHENG LI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023694 00241/19
BRASILEIRINHO ALIMENTOS DELIVERY 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021925 00073/21 C H L SILVA PASTELARIA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000014511 02675/17
CARVALHO & SILVA LANCHES RIO 

PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017450 00956/06 CASA DE SAUDE SANTA HELENA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2021000019547 01834/14
CENTRO ORTOPÉDICO ORESTE 

CARRAZZONE S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000022193 00062/10 CGC ARMENTANO S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023469 01006/02 CLÍNICA MÉDICA BARALDO S/S
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000019471 00311/02
CLINICA MEDICA NOVA REDENTORA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017846 02619/16
COMERCIAL SANTA TEREZA S J DO RIO 

PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017456 00271/04
CONDOMINIO EDIFICIO ANTONIO 

GOTSCHALL
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017458 00229/04 CONDOMINIO EDIFICIO ELMAZ
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017448 00358/04
CONDOMINIO EDIFICIO ESTRELA DO 

LIBANO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000010687 01985/11
CONDOMINIO EDIFICIO PABLO 

PICASSO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000010699 01985/11
CONDOMINIO EDIFICIO PABLO 

PICASSO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000075819 01985/11
CONDOMINIO EDIFICIO PABLO 

PICASSO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000010718 01166/05 CONDOMINIO GREEN ISLAND
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000010726 01166/05 CONDOMINIO GREEN ISLAND
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000075686 01166/05 CONDOMINIO GREEN ISLAND
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000019452 00293/19 CTS CLINICA MEDICA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021085 00765/19
DA PRAIA RESTAURANTE SAUDAVEL 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021807 00323/16 DANIEL B DUTRA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000022746 00682/07
DISTRIBUIDORA DELICIAS NATURAIS 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021717 00275/17
DRG COMERCIO ATACADISTA 

IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 
ALIMENTOS EIRELI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000023850 00251/11 E A BRANCHINI CASA DE CARNES ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000020523 00938/14 E WIEBELING & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000018717 01949/16
ELENY CASSIA MATIAS DE CARVALHO 

ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000017858 00325/06 EMPORIO FACILITY LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021871 01368/19 ESKIMO RIO PRETO SORVETES EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000022210 02341/18
F N BRESSANIN CONDICIONAMENTO 

FISICO EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021855 01272/18
FABIANA APARECIDA MUNHOZ 

VIANNA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000018802 00182/18 FLANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023846 02815/16
FLAVIO RENATO DAVANZO MARTINS 

ESPORTES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021892 00607/00
FRANCISCO BARBOSA ALVARES SAO 

JOSE DO RIO PRETO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000019474 01314/16 FRANCISCO G PARRA CLINICA MEDICA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021056 00106/12
FREI CANECO RIO PRETO 
RESTAURANTE LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000009707 00025/21
GERACOES TREINAMENTO E 

FISIOTERAPIA ESPORTIVA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000018008 00427/13 GIOVANA DE CARVALHO DOIMO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000020106 02156/19
GUAPORE ATACADISTA DE CASTANHAS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017815 01420/13
H B SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS 

MEDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017830 01421/13
H B SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS 

MEDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017809 01098/17
H B SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS 

MEDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000019890 00589/12 H JOSÉ ZUCARELLI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000020566 01647/19
INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA 

DO TRABALHO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000022049 01569/15 IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023704 00757/18
J DE O L TEBAR DISTRIBUIDORA DE 

LATICINIOS E FRIOS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017811 01264/12 J R SAMARA & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000019442 00762/00 JMM RIO PRETO COMERCIAL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000022863 02465/19 LAISA MALAQUIAS BILIAZZI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021899 00754/00 LEE TIO MENG ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000008413 01686/06 LOJAS AMERICANAS S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000011837 00185/20 LOJAS AMERICANAS S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000047183 00185/20 LOJAS AMERICANAS S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000047190 01686/06 LOJAS AMERICANAS S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000023508 02513/18
LUCHESI FISIOTERAPIA RIO PRETO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023497 02516/18
LUCHESI FISIOTERAPIA RIO PRETO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000020925 01881/07
LUTGENS & MARTINS CAFÉ DOCE 

MANIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000018251 00060/21
M A MOTA COMERCIO DE CARNES 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000019468 01025/17
MARAMBAIA CONVENIENCIA RIO 

PRETO LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000020681 00010/17 MARINA GARCIA BRAGA ALVES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021832 00072/21 MARTA LUCIA XAVIER
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000010666 00405/11 MARTINELI AUTO POSTO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000010677 00405/11 MARTINELI AUTO POSTO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000075688 00405/11 MARTINELI AUTO POSTO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021718 01563/15 MELCI TONON
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000020973 00734/14 OFICIAL ACADEMIA DE ESPORTES LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000020169 01611/19 ORBITA FRANQUIAS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000020178 01611/19 ORBITA FRANQUIAS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000019556 01688/14 ORESTE LEMOS CARRAZZONE
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000022082 00074/21 OSC MAQUININHA DO FUTURO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000017319 00054/21
POSTO MONTE CARLO AEROPORTO 

LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000017291 00052/21
POSTO MONTE CARLO ELEFANTINHO 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000017303 00053/21
POSTO MONTE CARLO ELEFANTINHO 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000017341 00055/21 POSTO MONTE CARLO JK LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000017327 02553/16 POSTO MONTE CARLO JK LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017351 00056/21
POSTO MONTE CARLO QUINTA DO 

GOLFE LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000020018 00930/17 R DE J BARBOSA EMBALAGENS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000028985 01702/15 RAPHAEL GONÇALVES NICESIO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000028977 01704/15 RAPHAEL GONÇALVES NICESIO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000028986 01703/15 RAPHAEL GONÇALVES NICESIO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000028994 01705/15 RAPHAEL GONÇALVES NICESIO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000022495 02563/19
RAQUEL FERNANDES IGNACIO 

39606842827
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017673 00100/13 REGIANE GERVAZIO CALDAS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021876 01335/05
RESTAURANTE E LANCHONETE LI KA 

YON LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023858 00935/18
RIO PRETO IGUATEMI PIZZARIA EIRELI 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000020672 00475/09 S C BATISTA DIAS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000020658 00064/21 SANSHI NORTE RESTAURANTE EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000021883 01333/16 SERV FESTA OLIVARES LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000009459 00208/06 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000009466 00388/13 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000018021 00713/19 TALITA MARQUES TEIXEIRA LEAL
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017489 00805/02
TAVARES E MIOLA MERCEARIA LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017368 00221/16
UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000301028 00761/12 VILMAR DA SILVA DIAS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000035260 00761/12 VILMAR DA SILVA DIAS
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000017297 00817/17 VIVIANE BATISTA DOS SANTOS SOUZA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000022092 01301/13 WILLIAM RAHD JUNIOR
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000021866 00401/14 WILSON BRAZ VIANNA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

       São José do Rio Preto, 09 de abril de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ALVES OLIVEIRA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS 
LTDA 01796/20 AIF-L-C 000096 

ANA CRISTINA DE JESUS PAPPERT 00618/17 AIF-A-M 00162 
C MAIKEL TEIXEIRA MERCEARIA LTDA ME 00661/17 AIF-A-D 0471 
CANOVAS CASA DO SALGADO E MERCEARIA LTDA 01561/20 AIF-A-S 00074 
CIRURGIA PLASTICA CANTARELLI LTDA 00856/18 AIF-S-S 000011 
COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS 02113/20 AIF-P-A 000199 
EMPORIO MANFRIN COMERCIO DE CONDIMENTOS E 
ESPECIARIAS LTDA ME 01595/20 AIF-A-LF 000122 

ERNESTO YUTAKA KUNII 00528/16 AIF-O-C 000069 
ESCRITORIO UNIAO PROGRAMADA LTDA 01332/20 AIF-P-C 000122 
FABIANO CIRIBELLI FERNANDES DA SILVA 02387/16 AIF-O-C 000083 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSE 
DO RIO PRETO 00301/19 AIF-S-D 000082 

FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSE 
DO RIO PRETO 02135/15 AIF-S-S 000080 

GENIVAL PEREIRA 01506/20 AIF-S-H 000160 
HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA 01458/20 AIF-A-N 000234 
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S/A 01920/20 AIF-P-C 000219 
INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 00269/18 AIF-S-D 000038 
IRMAOS BALSARINI LTDA ME 02085/20 AIF-P-C 000237 
JN CASA DA EMBALAGEM LTDA ME 00783/17 AIF-A-F 0005 
LENIR CANDIDA DA SILVA NEVES 00617/17 AIF-A-M 00161 
MAITHE PINHO BARALDO & CIA LTDA ME 00836/20 AIF-A-N 000180 
MARLU ZANON ROTISSERIE E SERVIÇO DE BUFFET LTDA ME 01217/17 AIF-A-F 0008 
MAYTE DOS SANTOS PORCINO 01963/19 AIF-S-V 000013 
PARAISO DAS MANGUEIRAS LTDA 01271/20 AIF-P-C 000109 
R B RIO PRETO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 01585/20 AIF-P-C 000147 
RAFAELA SOUSA DO NASCIMENTO 28722802860 01826/20 AIF-S-H 000183 
RICHELLY METAIS EIRELI ME 01385/20 AIF-A-LF 000102 
SOFIA & BODRIN CASA DE CARNES LTDA ME 01856/18 AIF-I-E 000527 
TATIANA RIBEIRO DOS SANTOS 00484/16 AIF-O-C 000055 
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 01011/16 AIF-P-M 000205 
VIA VAREJO S/A 01226/20 AIF-A-LF 000084 
WILSON TADEU COSTA RABELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA 01567/20 AIF-P-H 000049 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O AUTO 

ALEMANHA RESIDENCIAL SENIOR LTDA 02652/18 AIP-S-F 000091 
 

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

D BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00805/20 20 UFM AIP-S-F 000090 
ROBERTA DE NADAI ME 01412/20 30 UFM AIP-S-F 000089 
SANTANA RIO PRETO COMERCIO DE EMPILHADEIRAS 
LTDA ME 01825/20 20 UFM AIP-S-F 000092 

V R RIOPRETENSE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA 02440/17 40 UFM AIP-A-N 000371 
 

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

ALEMANHA RESIDENCIAL SENIOR LTDA 02652/18 2018000433881 AIF-S-H 000020 
V R RIOPRETENSE INDUSTRIA ALIMENTICIA 
LTDA 02440/17 2017000366529 AIF-A-U 010 

São José do Rio Preto, 09 de Abril de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
09 de abril de 2021

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A Associação dos Transportadores Autônomos de Carga 
de São José do Rio Preto (ASTAC), convoca seus asso-
ciados para Assembleia Ordinária a realizar-se no dia 25 de 
Abril de 2021 as 08:00,na Sede da Associação,localizada á 
Rua Manoel Caldeira Filho,2062,Bairro Cidade Jardim,São 
José do Rio Preto/SP,em seguinte ordem do dia:
1-aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações 
fi nanceiras da associação (prestação de contas)
2- eleição da diretoria
3- assuntos de interesse da sociedade

EDITAL
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS 
DE S. J.do Rio Preto e Região, SETCARP-, com sede na rua Jair 
Martins Mil Homens, 500, Edifi cio Navarro, SJ do Rio Preto.SP; faz 
saber que, pelo presente EDITAL, fi cam convocados TODOS os 
Empresários do Transporte Rodoviário de Cargas e os PROPRIE-
TÁRIOS de Empresas do TRC, da base territorial conforme registro 
no AESB/MTE, de São José do Rio Preto e Região: Adolfo, Altair, 
Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida d'Oeste, Aspá-
sia, Aurifl ama, Bady Bassitt, Bálsamo, Buritama, Cajobi, Cardoso, 
Catanduva, Catiguá, Cedral, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, 
Elisiário, Embaúba, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão 
Vidigal, General Salgado, Guapiaçu, Guaraci, Guarani d'Oeste, 
Guzolândia, Ibirá, Icém, Ilha Solteira, Indiaporã, Ipiguá, Irapuã, 
Itapura, Jaci, Jales, José Bonifácio, Lourdes, Macaubal, Macedô-
nia, Magda, Marinópolis, Mendonça, Meridiano, Mesópolis, Mira 
Estrela, Mirassol, Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível, Neves 
Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova Aliança, Nova Canaã Paulista, 
Nova Castilho, Nova Granada, Nova Luzitânia, Novais, Olímpia, 
Onda Verde, Orindiúva, Ouroeste, Palestina, Palmares Paulista, 
Palmeira d'Oeste, Paraíso, Paranapuã, Parisi, Paulo de Faria, 
Pedranópolis, Pereira Barreto, Planalto, Poloni, Pontalinda, Pontes 
Gestal, Populina, Potirendaba, Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa 
Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oes-
te, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São 
João das Duas Pontes, São João de Iracema,  São José do Rio 
Preto, Sebastianópolis do Sul, Severínia, Sud Mennucci, Suzaná-
polis,  Tabapuã, Tanabi, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Ubara-
na, Uchoa, União Paulista, Urânia, Urupês, Valentim Gentil, Vitória 
Brasil, Votuporanga, Zacarias; para participarem da Assembléia 
Geral que será realizada no dia 20 de Abril de 2.021 (terça feira) às 
10 horas, em primeira convocação, e em segunda convocação as 
11 (onze) horas, em sua sede social no endereço acima, conforme 
Estatuto Social; Para discussão e deliberação da seguinte PAUTA: 
1) Discussão, defi nição e deliberação das pautas de reivindica-
ções dos Sindicatos obreiros da base territorial e contra proposta 
da categoria empresarial aos mesmos Sindicatos e Federações 
representativas das respectivas categorias, visando a celebração 
de  CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO e ou termo aditivo  
da vigente,  para o período de  maio-2021 a abril-2022  com cláu-
sulas econômicas e sociais;  2) Outorgar poderes aos membros da 
Compenert e à Diretoria para conduzir as negociações e assinar 
propostas, acordos e Convenção Coletiva;  3) Deliberar a continui-
dade da AGE até o fi nal do processo das negociações; 4) Deliberar 
sobre a cobrança e fi xação de importâncias a serem cobradas das 
empresas integrantes da categoria a título de contribuição assis-
tencial patronal; e: 5) Outros assuntos pertinentes ao processo das 
negociações coletivas. S.J. do Rio Preto, 05 de abril de 2.021. a)  
KAGIO MIURA, presidente da diretoria.

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 09 DE MARÇO DE 2021. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso 

de suas atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 

8.567/2002 e pela Lei Federal nº. 8.142/90. 

 

Considerando a Resolução nº. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

define as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento 

dos Conselhos de Saúde, especialmente a Quarta Diretriz que fixa medidas de 

autonomia administrativa para o pleno funcionamento do órgão de controle social à 

saúde. 

 

Considerando a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria 

GM/MS nº. 356, de 11 de março de 2020, que estabelecem as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 

 

Considerando o Decreto Estadual nº. 64.881, de 22 de março de 2020 que 

decreta quarentena no Estado de São Paulo; e, o Decreto Municipal nº. 18.571, de 

24 de março de 2020 que reconhece o estado de calamidade pública no Município. 

 

Considerando que o período em que estamos vivendo, marcado pela 

pandemia pela Covid-19 e pelas necessárias políticas de distanciamento social, os 

municípios, estados e o Distrito Federal devem manter as normas sanitárias 

sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. 

 

Considerando que é inviável a realização das atividades relativas às 

conferências de modo virtual, visto que é necessária a garantia de participação de 

representantes de toda a sociedade, especialmente, dos usuários que na maioria das 

vezes são pessoas mais precarizadas, que precisam de apoio ou auxílio para acessar 

os ambientes virtuais em que se realizarão as atividades e debates da conferência de 

saúde. 

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

 

Considerando as orientações contidas na Resolução CNS nº 649, de 12 de 

novembro de 2020, que disciplina medidas relativas ao funcionamento excepcional 

dos Conselhos de Saúde, diante das possibilidades de retomada das atividades do 

controle social e que tal retomada, conforme prevê a resolução acima citada, deve 

seguir as normas nacionais e internacionais de segurança sanitária e epidemiológica 

vigentes, dada a sua necessidade para a garantia e o zelo pela integridade física 

dos/as participantes. 

 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio 

Preto -  SP, na Reunião Ordinária do dia 09 de março de 2021, no uso 

de suas atribuições legais, deliberam  e aprovaram: 

 

Artigo 1º - Prorrogar a Conferência Municipal de Saúde e as pré-conferências.  

 

Parágrafo único: Fica suspensa a Conferência Municipal de Saúde e as pré-

conferências, podendo ser realizadas presencialmente no segundo semestre de 

2021, ou no 1º semestre de 2022, caso as condições sanitárias nacionais e locais 

permitam. 

 

Artigo 2º - A presente resolução foi apreciada e votada pelo Plenário do 

Conselho Municipal de Saúde d e São José do Rio Preto -  SP, no dia 09 

de março de 2021 em Reunião Ordinária.  

 

Art. 3º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

                                             
                                                        Dr. Antônio Fernando de Araújo 

    Presidente CMS 
 

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 09 DE MARÇO DE 2021. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso 

de suas atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 

8.567/2002 e pela Lei Federal nº. 8.142/90. 

 

Considerando a Resolução nº. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

define as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento 

dos Conselhos de Saúde, especialmente a Quarta Diretriz que fixa medidas de 

autonomia administrativa para o pleno funcionamento do órgão de controle social à 

saúde. 

 

Considerando a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria 

GM/MS nº. 356, de 11 de março de 2020, que estabelecem as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 

 

Considerando o Decreto Estadual nº. 64.881, de 22 de março de 2020 que 

decreta quarentena no Estado de São Paulo; e, o Decreto Municipal nº. 18.571, de 

24 de março de 2020 que reconhece o estado de calamidade pública no Município. 

 

Considerando que o período em que estamos vivendo, marcado pela 

pandemia pela Covid-19 e pelas necessárias políticas de distanciamento social, os 

municípios, estados e o Distrito Federal devem manter as normas sanitárias 

sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. 

 

Considerando que é inviável a realização das atividades relativas às 

conferências de modo virtual, visto que é necessária a garantia de participação de 

representantes de toda a sociedade, especialmente, dos usuários que na maioria das 

vezes são pessoas mais precarizadas, que precisam de apoio ou auxílio para acessar 

os ambientes virtuais em que se realizarão as atividades e debates da conferência de 

saúde. 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nº 10/2021, com base no art. 24, II da Lei Federal 8.666/93, para 
Contratação de empresa para prestação de serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva e monitoramento dos pontos de 
acesso a rede interna e de internet da Prefeitura, para a empresa 
AMANDA RODRIGUES EVANGELISTA 43518802879, CNPJ: 
32.514.695/0001-16, estabelecida na Rua Atilio Priuli, 37, Jardim 
São José, Monte Aprazível – SP, CEP: 15.150-000, no valor mensal 
de R$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais), perfazen-
do o VALOR GLOBAL R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos 
reais),
Monte Aprazível, 06 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nº 11/2021, com base no art. 24, II da Lei Federal 8.666/93, para 
Aquisição de garrafas plásticas tipo squeeze, para alunos da rede 
municipal de ensino, para a empresa A. C. LOPES ELETRICA, 
inscrita no CNPJ sob nº 07.895.449/0001-04, localizada na Avenida 
Francisco Prestes Maia, nº 603, Jardim Primavera, na cidade de 
São José do Rio Preto – SP, CEP 15061-360, no VALOR GLOBAL 
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 06 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 14/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27/2021
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do Municí-
pio de Monte Aprazível – SP.
Data da realização da Sessão Pública: 27/04/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 08 de abril de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

                                                                                      Decreto n.º 3.379, de 08 de abril de 2021. 
 
“Dispõe sobre alteração da Comissão para 
acompanhamento e fiscalização da vacinação contra 
COVID-19 no Município de Cedral criada pelo Decreto n.º 
3.367, de 03 de março de 2021, e dá outras providências”.  
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de Cedral, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando o Decreto Municipal n.º 3.353, de 21 de janeiro de 2021, 
resolve baixar o seguinte:  

                            DECRETO 

Art. 1.º - Fica alterado o item ‘II’ do art. 1.º, do Decreto n.º 3.367, de 03 de março de 2021, substituindo 
membro, passando a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 1. (...)  

II –RODRIGO SIMÕES MOLINA – RG n.º 47.570.817-9, CPF n.º 395.349.548-88;  

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 08 de abril de 2021; 91.º Ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal 

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

Luis Henrique Garcia  

Secretário 

Decreto n.º 3.380, de 08 de abril de 2021. 
 

“Dispõe sobre a alteração do Decreto n.º 3.166, de 02 de 
maio de 2019, e demais alterações, que constituiu a 
Comissão Paritária de Controle, para acompanhamento da 
execução e gestão do convênio entre a Prefeitura 
Municipal de Cedral e o Estado de São Paulo, referente à 
Atividade Delegada; e dá outras providências.”. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, resolve baixar o seguinte 

DECRETO 
Art. 1.º - Ficam alterados os itens ‘I’ e ‘II’, do artigo 1.º do Decreto n.º 3.166, de 02 de maio de 2019, e 

demais alterações, substituindo os membros da Comissão Paritária de Controle para acompanhamento da execução e gestão 
do convênio entre a Prefeitura Municipal de Cedral e o Estado de São Paulo, referente à atividade delegada, passando a 
vigorar da seguinte forma:  

Art. 1º - (...)  
I – Membros da Prefeitura Municipal de Cedral:  
-Adirçon João da Silva – RG n.º 9.104.052-8; 
-Regiane de Fátima Nunes – RG n.º 11.416.100 - SSP/MG. 
II – Membros da Polícia Militar: 
-Tenente Coronel PM; Marcelo Perin Monteiro – RG n.º 21.725.259; 
- Major PM Ubirajara Pisani Filho – RG n.º 23.626.685-8. 
Art. 2.º - Fica alterado o Art. 2.º do Decreto n.º 3.166, de 02 de maio de 2019, passando a vigorar com a 

seguinte redação:  
Art. 2.º - A Presidência ficará a cargo do Sr. Adirçon João da Silva, conforme previsto no §2º, Art. 4.º, 

do Decreto Municipal n.º 3.163/2019. 
Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 08 de abril de 2021; 91.º Ano de Emancipação Político-Administrativa.  
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal  
Registrado em livro próprio e Publicado por afixação na mesma data e local de costume. 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

Portaria n.º 3.005, de 08 de abril de 2021. 
 

“Dispõe sobre a prorrogação do prazo para conclusão dos 
trabalhos da Comissão nomeada pela Portaria n.º 2.998, de 
03 de março de 2021, e dá outras providências”. 
 

O Prefeito Municipal de Cedral, Sr. PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e, considerando o requerimento da Comissão de Processo administrativo nomeada 
pela Portaria n.º 2.998/2021;  

RESOLVE:  
Art. 1.º - Fica prorrogado o prazo disposto no art. 2.º da Portaria n.º 2.998, de 03 de março de 2021, pelo 

prazo de mais 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo.  
Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 02 de 

março de 2021, revogando as disposições em contrário.  
Prefeitura Municipal de Cedral, 08 de abril de 2021; 91.º Ano de Emancipação Político-Administrativa.  

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

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

Secretário 
 

 
 

 
 

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 o seguinte candidato aprovado 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 interes-
se 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 elei-
toral e comprovante de votação na última eleição, Comprovante de 
residência, Comprovante de escolaridade, Certidão de nascimento 
ou casamento, Certidão de nascimento dos fi lhos menores de 14 
(quatorze) anos, Foto 3x4 recente, Atestado médico ocupacional, 
Certidão negativa de Antecedentes Criminais, Carteira Profi ssional, 
Cartão do PIS/PASEP e Declaração de não ocupar mais de 1 (um) 
cargo público remunerado.

Nº de Inscrição: 235309-2
Candidato (a): RENATA DOS SANTOS ALVES
Cargo: ENFERMEIRO
Classifi cação: 6°

O não comparecimento na referida data e horário implicará na de-
sistência automática do convocado sem direito a qualquer reclama-
ção futura ou interposição de recursos administrativos. 

Mirassolândia, 08 de Abril de 2.021. 
CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

  
 
 
 
 

CNPJ: 45.144.748/0001-04 
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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: 234790-4 

Candidato (a): KÁTIA ESQUERDO ARAÚJO 

Cargo: FISIOTERAPEUTA 

Classificação: 3° 

 

 

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, 08 de Abril de 2.021.  
 
 

 
CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 

Prefeita Municipal. 
 


