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Ação de 
conscientização mira 
ciclistas e pedestres 

em rodovia
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Sérgio SAMPAIORio Preto segue 
Estado na fase 

vermelha
Após o anúncio do Governo 

Estadual de que o Estado avança 
para a fase vermelha a partir de 
segunda-feira (12) até o dia 18 
de abril, a Prefeitura de Rio Preto 
se manifestou, através de uma 
live, anunciando que seguirá o 
Plano SP na íntegra   Pág.A2

82% dos aprovados 
na Etec são de 

escolas públicas
Na Etec Philadelpho Gouvêa 

Netto em Rio Preto entre os 
aprovados dos 760 matriculados, 
82,5% tem escolaridade pública. 
Especificamente no ensino médio 
houve um crescimento, saindo de 
73,3% em 2020 para 78,6% em 
2021.    Pág.A2

Região registra mais mortes que 
nascimentos no mês de março

EFEITO COVID

Segundo os dados da Arpen-
-SP (Associação dos Registra-
dores de Pessoas Naturais do 
Estado de São Paulo) foram 911 
óbitos no terceiro mês deste ano 
contra 825 nascimentos. O levan-
tamento levou em conta 16 mu-
nicípios da região: Bady Bassitt, 
Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Men-

donça, Mirassol, Mirassolândia, 
Monte Aprazível, Nova Granada, 
Olímpia, Potirendaba, Rio Preto, 
Tanabi, Ubarana, Uchoa e Uru-
pês. O número de mortes cres-
ceu em 72,3% em comparação 
com março de 2019, quando 
os municípios registraram 529 
óbitos.   Pág.A5

Vacinação de professores 
é antecipada para hoje

Durante a coletiva desta sex-
ta-feira (9), a Secretaria de 
Saúde de Rio Preto informou 
que vai antecipar a vacinação 
contra a Covid-19 de professo-
res e idosos de 67 anos para 
este sábado (10). Anteriormen-
te, o início havia sido divul-

gado para segunda-feira (12).
Os profissionais de educação serão 
vacinados exclusivamente no Com-
plexo Swift, das 8h às 17h. Vale 
ressaltar que não será no modelo 
drive-thru. Para ser vacinada, a 
pessoa deve preencher o cadastro 
no “Vacina Já Educação”. Pág.A5

Falsa funcionária de banco dá 
golpe e professora perde R$ 11 mil

Convocar aprovados 
em concurso da 

Saúde depende da 
PGM, diz Borim

O secretário da Saúde, Alde-
nis Borim, descartou ao menos 
nesse momento a convocação 
de profissionais aprovados em 
concurso público realizado pela 
prefeitura em 2019. Segundo ele 
isso depende da PGM.   Pág.A3

Balanço do impacto do lock-
down na transmissão de casos 
de Covid-19 mostra que média 
de casos leves confirmados que 
era de 496 no dia 15/03, caiu 
para 62 no dia 06/04, uma re-
dução de 87,5%.        Pág.A5
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Edital que prorroga pagamento de 
alvará de funcionamento é publicadoTRÁFICO Acusado de tráfico foi preso em casa com drogas, 

armas e munições após operação de policiais do Baep. PágA4

Mudança 
de fase 
pouco 
altera 

atendi-
mento no 
comércio, 
que critica 

decisão

Etec Philadelpho, de Rio Preto

Lockdown 
derruba em 87% 
confirmação de 
casos de Covid

HEMODIÁLISE
Unidades Respirató-
rias da rede come-

çaram ontem a ofe-
recer hemodiálise a 

pacientes interna-
dos com Covid para 

evitar locomoção 
deles para outros 
locais e facilitar o 

atendimento. 
Pág.A5
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OS EFEITOS JURÍDICOS 
DA PANDEMIA

É certo que a pandemia cau-
sada pelo COVID-19 tem sido um 
marco na geração do século 21.

O que não se sabe e se volta-
remos ao status “a quo” depois 
de superado essa pandemia. O 
que se sabe e que a pandemia 
deixará efeitos pós-Covid, em 
virtude da mudança de compor-
tamento da sociedade em conse-
quências das restrições sanitárias 
que obrigaram a população a 
uma mudança de hábitos e de 
uma liberdade cerceada a um 
povo livre desde o fim do regime 
militar.

Em meio ao caos momentâ-
neo e superável, causado pela instabilidade de pedidos urgentes 
e sem precedentes, está o judiciário brasileiro, ainda regido 
sobre as velas de um código penal ultrapassado, um código civil 
estagnado e uma constituição frágil.

Em consequência a isso, estamos nos deparando com deci-
sões cada mais instáveis, inseguras, contestáveis...mas, nada e 
mais grave do que os diversos direitos fundamentais feridos, ig-
norados, como se não tivéssemos o amanhã com consequentes 
ações de indenização de danos morais, materiais, intelectuais, 
enfim, uma desordem jurídica.

Não se sabe ao certo mais o que é crime e o que é legal no 
Brasil, pois nossos governantes não sabem lidar com a pande-
mia sem elevar a crise política aos seu extremo, não se sabe ao 
certo se estes buscam combater a pandemia ou contribuir para 
que a mesma aumente e se agrave a cada dia mais, fazendo da 
mazela causada pelo vírus, um verdadeiro jogo aos interesses 
partidárias.

O que se sabe e que o judiciário brasileiro não estava pre-
parado para rever suas decisões e mudar o posicionamento 
dos tribunais, ignorando a própria lei, onde a inadimplência e 
tolerada, não se tem mais segurança contratual, se admite o 
abrupto fechamento dos comércios sem impor ao estado me-
didas compensatórias de isenções de impostos.

Em meio a toda esta instabilidade jurídica, política e finan-
ceira está o povo brasileiro se equilibrando para acertar, lutando 
para não errar, sonhando com dias melhores e superando todas 
as demais doenças, da saúde e da política, que afligem e sempre 
atingiram o nosso BRASIL.

Por Dra. Elisete Borges 
Assessoria e advocacia empresarial e franchising 
Borges Real
OAB: 412.711
eliseteborges.adv@outlook.com

ARTIGO 

PÓS LOCKDOWN
Construção civil prevê 

dificuldades de retomada

A regional de Rio Preto 
da SindusCon-SP, entidade 
que representa cerca de 50 
mil empresas de construção 
no Estado de São Paulo, se 
manifestou sobre o lockdown 
estabelecido na região nas úl-
timas semanas. A construção 
civil ficou totalmente parada 
entre os dias 17 e 23 de 
março. Segundo a entidade, o 
setor penalizado severamente 
em curto e médio prazo com 
a medida.

“A paralisação fez crescer o 
cenário de incertezas, pois até 
então a construção civil sem-
pre foi considerada atividade 
essencial. Ainda não é pos-
sível dimensionar o prejuízo, 
pois existem problemas que 
ainda vão aparecer mais pra 
frente e serão consequências 
do lockdown”, afirmou o dire-
tor da regional de Rio Preto do 
SindusCon-SP, o engenheiro 
Rafael Luís Coelho.

Segundo os dados do Ca-
ged, a construção civil foi 
responsável por 1.653 admis-
sões em Rio Preto nos dois 
primeiros meses de 2021, 
tendo um saldo de 663 va-
gas geradas, ficando a frente 
da indústria e do comércio 
e atrás apenas do setor de 
serviços. Segundo Coelho, o 
fato de algumas cidades não 
terem aderido o lockdown, fez 
com que muitos trabalhadores 
procurassem “bicos” nestes 
municípios.

“No setor é praxe a remu-
neração destes trabalhadores 
ser semanal e eles dependem 
da atividade para conseguir 
sustentar suas famílias, então 
muitos deixaram as constru-
toras em que trabalhavam, 
que estavam paradas, e foram 
atrás de serviços em outras 
cidades. Em alguns casos, as 
construtoras terão uma nova 
equipe para finalizar uma obra 
em andamento, o que vai pro-
vocar atraso”, comentou.

A questão logística também 
trará prejuízos para os con-
tratantes, já que será preciso 
mobilizar novamente equipes, 
máquinas, equipamentos e 
materiais que têm logísticas 
distintas. “Existem obras que 
não podem ser continuar do 
ponto em que parou e o serviço 
vai ter que recomeçar do zero, 
gerando custos. Além disso, há 
materiais, como cimento, que 
estragam rápido e terão que 
ser substituídos, sem contar o 
prejuízo de valores pagos em 
aluguéis para alojar funcioná-
rios”, afirmou o engenheiro.

Para Coelho a retomada 
será lenta. “A indústria da 
construção civil é como um 
transatlântico: não é simples 
de mover. Haverá casos de 
obras paralisadas que poderão 
exigir semanas para a remo-
bilização. É preciso estabili-
dade para que o setor tenha 
segurança para trabalhar. Há 
também fatores como alta do 
preço do cimento e do aço que 
prejudicam a construção civil”, 
comentou.

Vinicius LIMA

Rio Preto segue Estado 
na fase vermelha e 

comércio faz críticas
Após o anúncio do Governo 

Estadual de que o Estado avan-
ça para a fase vermelha a partir 
de segunda-feira (12) até o dia 
18 de abril, a Prefeitura de Rio 
Preto se manifestou, através de 
uma live oficial na tarde desta 
sexta-feira (9) anunciando que 
seguirá o Plano SP na íntegra.

O porta-voz foi o Secretário 
de Saúde Aldênis Borin, que 
frisou que não acrescentará 
nenhuma restrição a mais, no 
entanto, as medidas sanitárias 
já impostas deverão ser cum-
pridas com rigorosidade, como 
distanciamento, medição de 
temperatura, limite de capa-
cidade nos estabelecimentos, 
inclusive com a distribuição de 
senhas.

“A mudança da fase emer-
gencial para a fase vermelha é 
mínima, elas são muito pareci-
das, somente algumas coisas 
mudam, como, por exemplo, as 
lojas de materiais de construção 
civil, que vão poder atender pre-
sencialmente”, diz o Secretário.

O sistema de retirada pre-
sencial está permitido para 
restaurantes e todos os demais 
comércios em geral, conside-
rados não essenciais, ou seja, 
não está permitido ainda o aten-
dimento presencial para estes 
setores, mas, além do delivery, 
foi acrescido a retirada presen-
cial popularmente conhecida 
como take away.

De acordo com o Plano SP, o 
toque de recolher está mantido 
das 20h às 5h, ainda com a 
proibição da venda de bebidas 

alcoólicas neste horário.
O escalonamento nos horá-

rios de entradas e saídas das 
empresas também ficou manti-
do como orientação. Segundo o 
Plano SP, os trabalhadores das 
indústrias devem entrar entre 5h 
e 7h; o setor de serviços em ge-
ral das 7h às 9h e a categoria do 
comércio das 9h às 11h, sem-
pre com o objetivo de diminuir 
aglomeração, principalmente no 
transporte público.

As atividades administrativas 
devem se manter através do 
teletrabalho e os cultos e missas 
continuam proibidos, seguindo 
decisão majoritária do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Entidades - A Acirp (As-

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

PLANO SP

Rio Preto segue Estado na fase vermelha e comércio faz críticas

Arquivo DHOJE

sociação do Comércio de Rio 
Preto) se manifestou em rela-
ção à fase vermelha e pediu 
mais flexibilização para o setor 
produtivo. “O pedido da Acirp 
agora é tratar com o Governo do 
Estado para tentar ajustes ainda 
na Fase Vermelha a fim de co-
laborar com menos restrições e 
mais adaptabilidade para o setor 
produtivo. Nossos pleitos junto 
à classe empresarial caminham 
sempre em consonância com o 
propósito da Saúde em diminuir 
a propagação do vírus. O Gover-
no Estadual precisa liberar o ple-
no exercício das empresas para 
voltar às atividades o quanto 
antes”, diz a nota da entidade.

O Sincomercio (Sindicato 
do Comércio de Rio Preto) é 

totalmente contra a somente 
a liberação de take away e 
delivery. “O comércio está ago-
nizando. Estes decretos matam 
mais a cada dia o pequeno 
comerciante e até os grandes. 
Não é neste setor que está a 
propagação do vírus, mas sim, 
nas festas clandestinas e nos 
ônibus, lugares onde não há 
fiscalização decente para inibir 
quem descumpre as medidas. 
E quem está pagando o preço 
pela falta de fiscalização é o 
comércio, que segue todas as 
medidas sanitárias impostas 
e não provoca aglomeração, 
até porque nossa economia 
nem está aquecida para isso”, 
conclui o vice-presidente da 
entidade, Ricardo Arroyo.

ETEC PHILADELPHO

82% dos aprovados no vestibular 
vêm de escolas públicas

O Relatório Socioeconô-
mico feito pela Fundação 
de Apoio à Tecnologia (FAT), 
instituição responsável pelos 
processos seletivos das uni-
dades do Centro Paula Souza 
(CPS), revelou que 84,5% 
dos aprovados pelo Vestibu-
linho das Etecs do Estado de 
São Paulo neste ano fizeram 
integralmente o Ensino Fun-
damental 2 em instituições 
públicas. Esse percentual re-
presenta um crescimento em 
relação ao mesmo período de 
2020 (78,6%).

Na Etec Phi ladelpho 
Gouvêa Netto em Rio Preto 
também tem como maioria 
entre os aprovados alunos 
da escola pública. Dos 760 
matriculados, 82,5% tem 
escolaridade pública. Espe-
cificamente no ensino médio 
houve um crescimento, sain-
do de 73,3% em 2020 para 
78,6% em 2021.

“A qualidade dos cursos 
oferecidos faz com que índice 
seja alto e muitos procurem 
a Etec. O nosso curso mais 
concorrido é o de enferma-
gem, com 11 candidatos por 
vaga, e é o que registrou o 
maior índice de alunos de 

escolas públicas, com 95%”, 
afirmou Marcelo Romano 
Caceres, diretor da Etec Phi-
ladelpho Gouvêa Netto.

O processo seletivo foi 
realizado, pela segunda vez 
consecutiva, por meio da 
avaliação do histórico escolar. 
A mudança, adotada para 
atender ao protocolo sanitá-
rio, visou garantir a segurança 
dos candidatos mantendo o 
distanciamento e evitando 
aglomerações.

Para o coordenador da 
Unidade do Ensino Técnico 
e Médio (Cetec), Almério 
Melquíades, “a seleção pela 
análise do histórico exclui 
a tensão natural da prova e 
também o risco de absten-
ção”. Essa mudança de ava-
liação pode ter influenciado 
algumas alterações no perfil 
dos novos alunos das Etecs.

Outros dados - Outro 
diferencial desta turma que 
ingressou em 2021 é a pre-
sença massiva de mulheres, 
que passaram a ser maioria, 
com 61% de representativida-
de. No grupo que começou os 
estudos no primeiro semestre 
do ano passado, elas repre-
sentavam 49,6%.

De acordo com o levan-

Vinicius LIMA 

tamento, a renda familiar de 
76% dos aprovados no Vesti-
bulinho é de até cinco salários 
mínimos. Esse percentual 
inclui 55,66% de candidatos 
com renda familiar de até três 
salários mínimos.

Os alunos autodeclarados 
afrodescendentes represen-
tam 32,2%, um aumento 
também se comparado ao 
percentual aferido no mesmo 
período do ano anterior, que 
foi de 30,19%.

Sérgio SAMPAIO

82% dos aprovados na Etec são de escolas públicas
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DELEGADO

Publicado edital que 
prorroga pagamento

A Prefeitura de Rio Preto 
publicou no Diário Oficial do 
Município, nesta sexta-feira 
(9), o edital que detalha a 
prorrogação do pagamento 
de Alvará de Funcionamento 
para os comércios da cidade.

O anúncio da prorrogação 
foi feito na quarta-feira (7) 
e, segundo o comunicado, o 
objetivo é “reduzir os impactos 
negativos provocados pela 
pandemia, ao lado de outras 
já colocadas em prática aqui 

no município”, afirma o Pre-
feito Edinho Araújo.

A prorrogação é de 150 
dias da primeira parcela, fi-
cando assim com as seguintes 
datas: 1ª parcela – 15/09; 2ª 
parcela – 15/10; 3ª parcela – 
15/11 e 4ª parcela – 15/12.

O valor da taxa varia entre 
R$ 21 e R$ 2.127, depen-
dendo do tipo de atividade 
comercial. Os valores são 
recolhidos em 4 parcelas, com 
o primeiro vencimento para 
o mês de abril. Agora foram 
prorrogados para setembro.

Andressa ZAFALON 

ALVARÁ  

Secretário diz que convocar 
aprovados em concurso 

depende da Procuradoria
O secretário da Saúde, 

Aldenis Borim, descartou ao 
menos nesse momento a 
convocação de profissionais 
aprovados em concurso públi-
co realizado pela prefeitura em 
2019 para a contratação de 
profissionais de nível superior, 
tais como, médicos, enfer-
meiros, agentes da vigilân-
cia sanitária, dentistas, além 
profissionais de nível médio 
para os cargos de técnico de 
enfermagem, técnico em radio-
logia, dentre outros, e agente 
de saúde.

Ao todo são 267 profis-
sionais, sendo 163 de nível 
superior, 44 de nível médio e 
60 agentes de saúde.

Segundo Aldenis, a convo-
cação do novos aprovados no 
concurso público está impedida 
por orientação da Procuradoria 
Geral do Município (PGM), que 
entende que legislação federal 
que garantiu o repasse de re-
cursos financeiros impede as 
contratações.

“Esse é um assunto que 
não cabe decisão da secreta-
ria de Saúde, esse tema está 

totalmente vinculado a PGM 
que analisa alternativas para as 
contratações”, afirmou.

Se existe impedimento legal 
para a contração dos aprova-
dos no concurso, o secretário 
ressalta que mesmo com a 
nomeação e posse dos apro-
vados a ampliação do quadro 
de servidores não resultaria 
em ampliação da linha de 
frente para enfrentamento da 
covid-19.

“Nesse momento estamos 
precisando de profissionais ex-
perientes para assumir a linha 
de frente da covid, mesmo com 
as nomeações como eu pego 
um médico da saúde da família 
e coloco para atuar dentro de 
uma UTI sem a pratica neces-
sária”, afirmou o secretário du-
rante reunião com vereadores 
nesta sexta-feira.

O concurso que foi realizado 
em 2019, teve o resultado final 
dos aprovados divulgados entre 
janeiro e março de 2020, pouco 
antes do início da pandemia da 
covid-19.

Aprovados no concurso ini-
ciaram nos últimos dias uma 
campanha com o objetivo de 
sensibilizar os vereadores para 
que o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) chame os aprovados 

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br
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EM SABATINA

SAÚDE

Comércio terá mais tempo para pagar taxa

para posse imediatamente.
“Como é de conhecimen-

to público, o Município de 
São José de Rio Preto possui 
grave déficit de profissionais 
para atuar na linha de frente 
no combate à pandemia de 
covid-19 e ao mesmo tempo 

Secretário Aldenis Borim, da Saúde

tem capacidade de aumento do 
sistema de saúde e contratação 
de profissionais, aprovados no 
concurso público desde o ano 
de 2019 e negligenciado pela 
Prefeitura”, diz uma internauta 
que encaminhou a mensagem 
ao DHoje.

Divulgação

Contra ‘distritão’
Está em discussão na Câmara Federal a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC/2011) que cria o “distritão”, sistema que 
acaba com as eleições proporcionais. A proposta prevê ainda 
a instituição do distrito simples, que permite que os Estados 
sejam divididos em regiões. São Paulo, por exemplo, teria 17 
regiões. Tanto no “distritão” como no distrito simples, caso a 
PEC seja aprovada, seriam eleitos os candidatos mais votados, 
como se fosse eleição majoritária.  O vice-presidente nacional 
do Patriota, Ovasco Resende (foto), diz que o partido, que tem 
cinco deputados federais, é contra a aprovação da PEC: “É um 
perigo acabar com as eleições proporcionais, porque o País 
tem características subdesenvolvidas”, diz, acrescentando que 
o pluripartidarismo é essencial para a democracia.

Proporcional
Ovasco Resende, também 

presidente estadual do Patrio-
ta, diz ainda que o sistema 
proporcional é o mais viável 
para o eleitor escolher depu-
tados federais, estaduais e ve-
readores. “Não tenha dúvida, 
não é perfeito, mas fica mais 
próximo para dar condição de 
renovação das lideranças”, 
diz. Segundo ele, a PEC não 
tem como prosperar, porque 
a atual bancada da Câmara 
Federal foi eleita no sistema 
proporcional, em 2018.

Tropa de choque
João Paulo Rillo (PSOL, foto) rechaçou a iniciativa de Júlio 

Donizete (PSD), Odélio Chaves (PP) e Bruno Moura (PSDB) por 
terem pedido ao Conselho de Ética a sua punição. O psolista 
chamou o grupo de vereadores, que votou contra ao projeto que 
criava o Conselho de Gênero Sexual, de “canalhas”.  A proposta 
do Executivo foi arquivada por 12 votos contra e dois favoráveis, 
o dele e de Renato Pupo (PSDB). Segundo João Paulo, os três 
vereadores fazem parte da “tropa de choque” do governo Edinho 
Araújo (MDB), na Câmara. “É mais uma ação orquestrada para 
desviar o foco das denúncias que fazemos”, diz. “Nosso mandato 
discute a cidade e isso, certamente, incomoda”, acrescentou.

Mal avaliado
Ao fazer uma análise do 

governo João Doria (PSDB) no 
combate a pandemia do novo 
coronavírus, o presidente na-
cional do PSD, Gilberto Kassab, 
disse que o desempenho do 
tucano “está sendo mal avalia-
do”, como apontam as pesqui-
sas. Segundo ele, as medidas 
restritivas impostas pelo gover-
nador – mesmo sendo duras 
para as atividades econômicas 
– são essenciais para frear o 
avanço da covid-19. O tucano 
anda no fio da navalha!

Fase vermelha
Sobre a decisão de o go-

verno do Estado impor a fase 
vermelha para frear a co-
vid-19, o prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) disse, em nota, acre-
ditar na redução da infecção e 
da diminuição dos índices do 
uso de leitos de enfermaria e 
de UTI. “Aos poucos, iniciemos 
a retomada da economia, sem 
deixar de cumprir as regras 
sanitárias: distanciamento so-
cial, o uso de máscara, álcool 
em gel e, se possível, ficar em 
casa”, pontuou.

Troca-troca
O processo eleitoral de 

2022 parece distante, mas 
nos bastidores já está ferven-
do. Se a legislação eleitoral 
não for alterada, será a primei-
ra eleição para deputado que 
não haverá coligação entre os 
partidos. Isso tem deixado os 
parlamentares preocupados 
com a formação das chapas. 
Como querem garantir a ree-
leição, haverá troca-troca de 
siglas. As eleições para vere-
ador de 2020 serviu de lição 
para muitos partidos.

Chumbo grosso
Jairo Souza Santos Júnior, 

o Dr. Jairinho, pode pôr a 
barba de molho por que de 
agora em diante vai enfrentar 
chumbo grosso. Acusado de 
ter matado o enteado Henry 
Borel, de 4 anos, o vereador 
vai ter o mandato cassado 
pela Câmara do Rio, além de 
já estar sendo investigado pelo 
Conselho Regional de Medici-
na e tudo caminha para ter o 
seu registro profissional extin-
to. A pena prevista também 
não será generosa, 30 anos.

Dois cenários
O Ipespe divulgou pesquisa 

de intenção de voto ontem 
sobre prováveis candidatos ao 
governo do Estado. No cenário 
1, Fernando Haddad (PT) apa-
rece em primeiro com 20%, 
seguido de Márcio França 
(PSB), 18%, e Geraldo Alck-
min (PSDB), 17%. No cenário 
2, sem Haddad, Alckmin está 
em primeiro com 17%, seguido 
por França, 17%, e Guilherme 
Boulos (PSOL), 16%. A situa-
ção do governador João Doria 
(PSBB) é desanimadora, 8%.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Borim diz que marcar paciente com pulseira é discriminatório

O secretário de Saúde, Al-
denis Borim, classificou como 
discriminatório a imposição 
de utilização de pulseiras 
coloridas para identificar pa-
cientes com casos suspeitos 
ou confirmados de covid-19. A 
declaração foi durante reunião 
com os vereadores, organiza-
da pela Comissão Permanente 

de Saúde do legislativo.
Segundo o secretário, o 

tema nunca foi discutido entre 
os membros do Comitê de 
Enfrentamento da Covid-19 no 
município, mas com a avanço 
do vírus pretende levar o tema 
para análise do grupo.

“Nunca foi discutido no 
Comitê o uso de identificação, 
eu vou colocar em discussão 
o que o comitê acha, embora 

considere que seja discrimi-
natório, estamos vivendo um 
momento de guerra e talvez 
tenhamos que discutir situa-
ções que vão contra o nosso 
perfil, mas eu vou colocar 
esse assunto em discussão”, 
afirmou.

O tema foi trazido pelo vere-
ador Renato Pupo (PSDB) que 
lembrou que outros municípios 
já estão adotando a medida, e 

que lamentavelmente ainda se 
encontra pessoas com diag-
nóstico positivo circulando por 
locais públicos. “Me contaram 
de um caso no Plantão Policial 
e eu presenciei aqui no distrito 
que eu trabalho onde a pessoa 
pediu prioridade, pois estava 
com covid-19, infelizmente 
muitas pessoas ainda não tem 
a noção exata da gravidade do 
vírus”, afirmou.

Thiago PASSOS

Pupo é o primeiro vereador 
vacinado contra Covid

O vereador Renato Pupo 
(PSDB) é primeiro parlamentar 
de Rio Preto a receber a vacina 
contra o covid-19, ele recebeu 
a primeira dose da Coronavac 
na última quinta-feira.

O parlamentar foi imuniza-
do após o governo estadual 
dar início da vacinação dos 
profissionais das forças de 
segurança de todo o Estado de 
São Paulo contra o coronavírus.

“É uma sensação de se-
gurança, nós estamos traba-
lhando todos os dias, desde o 
início da pandemia, o trabalho 
policial é atividade essencial 
e a vacinação é fundamental 
para garantir a segurança dos 
policiais, posse descrever que 
é uma sensação de alivio, de 
saber que agora estamos sen-
do imunizados”, relatou.

Quem vive a expectativa 
pela imunização nas próximas 
semanas é o vereador Paulo 
Paulera (PP) que completa 

64 anos no próximo dia 11 de 
abril. Nesta sexta-feira o vice 
governador, Rodrigo Garcia 
(DEM) anunciou que na próxi-
ma segunda-feira começam a 
ser vacinados os idosos com 
67 anos completos, em Rio 
Preto o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) antecipou a vacinação 
para este sábado no Recinto 
de Exposições.

Nascidos em 1959, os 
vereadores Pedro Roberto (Pa-
triota) e Jean Charles devem 
ser os próximos imunizados, 
após Pauléra. Depois recebem 
a vacina por ordem de nasci-
mento os vereadores Cláudia 
de Giuli (1966), Jorge Menezes 
(1965), Celso Peixão (1961), 
Rossini Diniz (1973), Júlio Do-
nizete (1976), João Paulo Rillo 
e Odélio Chaves (1977), Karina 
Caroline e Anderson Bran-
co (1978), Francisco Junior 
(1980), Robson Ricci (1983), 
Bruno Moura (1986) e o caçula 
dos parlamentares Bruno Mari-
nho (1990).

Thiago PASSOS
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Baep prende acusado de tráfico 
com drogas, armas e munições
Durante o patrulhamento 

nesta quinta-feira (8) pelo 
bairro Solo Sagrado, policiais 
militares da equipe da BAEP 
avistaram, às 10h, quatro 
pessoas conversando em 
frente a uma residência, que 
fugiram ao notarem a aproxi-
mação da viatura. 

Ao sair para a calçada da 
casa, o proprietário foi ques-
tionado sobre o que acontecia 
no local. Ainda foi observado 
que havia um rolo de plástico 
filme e sujeira de drogas em 
uma mesa na área externa 
da casa. 

Interrogado desta vez so-
bre a presença de drogas 
ilícitas o acusado acabou 
confessando que sobre o 
lustre acima da mesa esta-

vam escondidas 36 pedras de 
crack, três porções de maco-
nha e quatro cartuchos de um 
revólver. Em uma busca no 
local foi encontrada dentro de 
uma mochila uma pochete que 
continha R$1.019. 

Ele acrescentou que estava 
comercializando as drogas pois 
não conseguia emprego por 
ter saído da cadeia há cinco 
meses e que os cartuchos 
eram de um revólver que ele 
escondia na casa de sua mãe. 

Os policiais foram levados 
até o novo local onde a arma 
estava escondida no forro da 
casa com mais seis cartuchos. 

Ele foi levado para a dele-
gacia onde após o registro do 
boletim de ocorrência foi preso 
e encaminhada para a DEIC 
onde ficará à disposição da 
justiça. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br
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FLAGRANTE

Baep prede acusado de tráfico com drogas, armas e munições

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) foi acionada às 2h30 
da madrugada desta sexta-fei-
ra devido a um ajudante de 31 
anos ter danificado uma porta 
da UBS Solo Sagrado. 

Ao chegarem no local os 
guardas encontraram a porta 
quebrada e o acusado ainda 
no interior da unidade de 
saúde demonstrando estar 
alterado. 

Interrogado sobre o motivo 
do seu ato o ajudante disse ter 
buscado o local para ser aten-
dido, afirmando ter quebrado 
a porta ao força-la para tentar 
entrar pela ala de COVID-19 
e não a entrada normal, mas 
que não o fez por maldade, 
logo acrescentando estar ar-
rependido. 

O acusado foi levado para a 
delegacia onde após o registro 
do boletim de ocorrência sobre 
dano qualificado sua prisão foi 
declarada preventiva. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Paciente quebra 
porta de UBS e 

acaba preso
Da REDAÇÃO 

SOLO SAGRADO

ALEX LODETTI DE MACEDO – Faleci-
do aos 39 anos de idade, natural de São 
José do Rio Preto/SP, era solteiro. Seu 
sepultamento deu-se no dia 09/04/2021 
às 15:30. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.      

JOANA MARIA DE CARVALO DE OLI-
VEIRA – Falecida aos 62 anos de idade, 
natural de Pereira Barreto/SP, era casada 
com Antonio Luis de Oliveira. Deixou 
seus fi lhos Jessica, Jefferson Luis. Seu 
sepultamento deu-se no dia 09/04/2021 
às 17:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Municipal de Cedral.         

AUREA DOS SANTOS CUBO – Fa-
lecida aos 75 anos de idade, natural de 
Mirassol/SP, era casada com Alcides 
Cubo. Deixou seu fi lho Agostinho. Seu 
sepultamento deu-se no dia 09/04/2021 
às 10:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Ressurreição.           

NELSON LUIS TAINO – Falecido aos 
62 anos de idade, natural de Catanduva/
SP, era divorciado. Deixou seus fi lhos 
Allan, Simone Fernanda, Nelson Junior, 
Luis Felipe. 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.  

  FALECIMENTOS

GOLPE
Professora atende falsa funcionária de 
banco, passa senha e perde R$ 11 mil

Uma professora de 36 
anos procurou a Central de 
Flagrante na última quinta-
-feira (8) por volta das 19h30 
informando que foi vítima 
de um golpe de uma falsa 
funcionária do banco Caixa 
Econômica Federal. 

De acordo com sua decla-
ração, durante a manhã ela 

teria recebido uma ligação de 
uma mulher se identificando 
como funcionária da Central 
de Segurança da Caixa que 
perguntou se a vítima teria 
realizado uma transação feita 
pelo próprio aparelho celular, 
sendo negado pela vítima. 

A funcionária então a 
orientou sobre um processo 
de segurança para a mudan-
ça do ID do celular e durante 
a ação a professora suspeitou 
da ligação, porém permane-
ceu fazendo o que era pedido 
por medo de realizarem mais 
transferências de dinheiro.  

Após responder uma men-

Da REDAÇÃO 

Caso foi registrado na 
Central de Flagrantes

Arquivo DHOJE

CONFESSOU ROLEZINHO

PM prende vendedora 
por tráfico com 

cocaína em casa

Policiais militares que es-
tavam em diligência às 2h da 
madrugada desta sexta-feira 
prenderam uma vendedora 
de 20 anos que escondia 18 
porções de cocaína dentro de 
sua casa. 

Durante a patrulha os poli-
ciais observaram a vendedora 
dirigindo um carro na contramão 
onde haviam mais dois passa-
geiros, sendo este o motivo da 
abordagem. Nada de ilícito foi 
encontrado no carro, porém ao 
questionarem a vendedora so-
bre drogas ela confessou estar 

guardando entorpecentes em 
sua residência. 

Os policiais foram levados até 
o local onde foram encontradas 
18 porções de cocaína e R$300 
que segundo a acusada seria lu-
cro do tráfico dos entorpecentes. 
Ela acrescentou que sua irmã 
está gravida e usaria o dinheiro 
para comprar roupas para o seu 
sobrinho. 

As drogas foram apreendidas 
e a vendedora levada para a 
delegacia onde após a análise 
de todas as versões do ocorrido 
foi presa em flagrante sendo 
convertida em prisão preventiva. 
(Colaborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Ação ocorrerá na próxima semana

Divulgação
Ação na SP 310 mira 
ciclistas e pedestres

Com o objetivo de cons-
cientizar as pessoas sobre 
a importância da travessia 
segura para evitar atropela-
mentos, a AB Triângulo do 
Sol realizará ações educativas 
para pedestres e ciclistas, em 
São José do Rio Preto, nas 
proximidades de passarelas 
da rodovia Washington Luís 
(SP-310).   

Durante as atividades, 
equipes da concessionária 
distribuirão lanches e mate-
riais informativos sobre boas 
práticas no trânsito, e ainda 
lembrarão os cuidados pesso-
ais para prevenir a covid-19. 
Técnicos de enfermagem 
medirão a temperatura dos 
participantes e reforçarão a 
importância do uso da másca-
ra, do distanciamento social e 
da higienização das mãos. To-

das as abordagens serão feitas 
seguindo rígidos protocolos de 
segurança. 

E para enfatizar as orienta-
ções de travessia segura, entre 
12 e 16 de abril, a AB Triângulo 
do Sol veiculará mensagem so-
bre o tema nos letreiros eletrô-
nicos das rodovias: Pedestres e 
ciclistas, utilizem as passarelas 
e preservem suas vidas. 

Não são só motoristas 
que precisam ficar atentos e 
respeitar as leis de trânsito. 
Pedestres e ciclistas também 
devem assumir comporta-
mentos seguros para evitar 
acidentes. Em 2020, a AB 
Triângulo do Sol registrou 31 
atropelamentos, nas rodo-
vias sob concessão. Foram 
27 acidentes com pedestres 
e quatro com ciclistas. No 
primeiro trimestre de 2021, 
foram registrados três atro-
pelamentos, dois envolvendo 

Da REDAÇÃO pedestres e um com ciclista. 
Conduzir bicicletas requer 

habilidade e prudência. Se 
por um lado elas oferecem 
vantagens econômicas e de 
mobilidade, por outro o con-
dutor fica mais vulnerável. 
Por isso, os ciclistas devem 
sempre optar pela segurança 
e proteger suas vidas

A programação conta com 
o apoio da Agência de Trans-
porte do Estado de São (Ar-
tesp) e da Polícia Militar Ro-
doviária. 

SERVIÇOS: 

 13/04, terça-feira, das 
16h30 às 17h30 – na passa-
rela localizada no km 440,700;

 15/04, quinta-feira, 
das 16h30 às 17h30 – na 
passarela localizada no km 
435,600.

Arquivo DHOJE

Na peerseguição, PM deteve mecânico sem CNH

sagem eletrônica que pedia 
sua senha digital a vítima 
teve a internet interrompida 
e apenas ao chegar em casa 
e acessar seu extrato bancá-
rio notou que R$11.499,99 
foram retirados de seu saldo 
em quatro transferências. 

Em contato com a ge-
rente do banco as devidas 
providências foram tomadas 
e a vítima foi orientada a 
comparecer a central para 
realizar o registro do boletim, 
estando ciente de suas pos-
sibilidades penais.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

PREVENÇÃO

PM dispersa aglomeração de motos 
e detém mecânico sem CNH

Após avistar uma aglome-
ração de motos por volta das 
23h20, um policial militar que 
estava em diligência no bairro 
Santo Antônio nesta quinta-feira 
(8) seguiu um mecânico de 20 
anos que estava dirigindo sem 
CNH. 

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, assim 
que o policial ligou a sirene da 
viatura todas as motos, que 
estavam com acompanhantes 
na garupa aglomeradas, fugi-
ram. A PM seguiu uma delas, 
modelo Titã. 

A perseguição durou por 
vários bairros, o mecânico avan-

çou em sinais de pares e realizou 
algumas manobras perigosas até 
a região da Cidade Jardim onde 
ica sua residência, momento em 
que foi realizada a abordagem. 

Em seu depoimento o mecâ-
nico disse ter fugido da viatura 
por estar dirigindo sem CNH, que 
perdeu por exceder o número de 
pontos por multa. Foi informado 
que a moto pertence a uma 
vendedora de 20 anos amiga 
do acusado, que afirmou ter 
emprestado a moto. 

O homem foi levado para a 
UPA Vila Toninho por apresentar 
ferimentos no joelho esquerdo 
devido à queda e o veículo de-
volvido a sua proprietária. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO 



A-5Jornal
São José do Rio Preto, sábado
10 de abril de 2021COTIDIANO

A cura e a prevenção

Mudança de decubito  prona ou ventral para sars, mers-cov, 
sars-cov2, pneumonia e outros . Favorece a cura e a prevenção. 

A fisioterapia sempre utilizou as técnicas de mudanças de 
decúbito (Posição do corpo que está deitado) , em pacientes 
acamados , principalmente passivos ( que não conseguem se 
mover sozinhos ), pois , mudar as posições do corpo interfere 
na distribuição da ventilação e perfusão pulmonares, resultando 
numa diminuição do “shunt” arteriovenoso e melhora dos níveis 
de oxigenação sangüínea. 

Não é só o pulmão que a mudança de decúbito favorece de 
maneira significativa o corpo como um todo,  é um dos cuida-
dos ao paciente  acamado que deve ser feito com atenção, em 
especial quando   é dependente. É fundamental para prevenção 
de úlceras de pressão e, aliado a outras práticas, contribui para 
a qualidade de vida dos assistidos com redução da mobilidade, 
facilita a expectoração de secreção traqueal e brônquica; Impedi 
o aumento de secreção pulmonar e melhora a troca gasosa. 

A posição prona é uma manobra utilizada para combater a 
hipoxemia nos pacientes com síndrome do desconforto respi-
ratório agudo ( Sars cov-2).Apesar de hoje ser considerada um 
modo eficaz de melhorar a oxigenação, os mecanismos fisio-
lógicos que levam à melhora da função respiratória ainda não 
estão completamente esclarecidos pela ciência . 

Existem algumas posições que favorecem a distribuição do 
ar e sua troca gasosa nos alvéolos . Na verdade para pacientes 
acabados a melhor posição é não ficar em uma posição só. Deve 
ser rotativo e trocar a cada 2 horas . Somos feitos de subs-
tâncias que se movem dentro do corpo e precisamos favorecer 
este processo ,fazendo uma espécie de drenagem metabólica 
natural , para isso , a mudança de postura é um dos melhores 
tratamentos principalmente para qualquer pessoa acamada e 
também para  as  que não estão acamados  , porém , possuem 
alguma doença( patologia ) pulmonar como mers -cov , sars 
, sars-cov-19, pneumonia , entre outras do pulmão , doenças 
cardíacas , músculo - esquelética , hepática , etc...Ficar  em 
diversas posições favorecem o tratamento de forma significa-
tiva , pois , quando o retorno venoso é melhorado ,  a troca 
gasosa é favorecida , o oxigênio é difundido entre os órgãos de 
maneira eficaz e então todo o metabolismo em sintonia haverá 
um processo de restauração muito mais rápido , que favorece 
inclusive a ação medicamentosa se for o caso . 

Veja todas as posições que podem ser utilizadas a cada 2 
horas: 

Decúbito ventral ou pronada
O decúbito ventral ou posição prona acontece quando o 

corpo está deitado em uma superfície, mas com a face e a 
região do abdômen voltada para baixo. Em termos populares, é 
o mesmo que dizer que a pessoa está deitada “de barriga para 
baixo” ou “de bruços”.

Decúbito dorsal ou supinada 
Ao contrário do item anterior, o decúbito dorsal ou posição 

supina é quando o corpo está deitado com a face para cima. 
Pode-se dizer que essa é a postura de descanso ou repouso 
mais tradicional.

Decúbito lateral ou lado 
Essa é a posição na qual o corpo está deitado de lado, virado 

para a esquerda ou para a direita. A postura mais recomendada 
pelos especialistas para ter uma boa noite de sono é justamente 
a de decúbito lateral, com um travesseiro entre os joelhos.

Posição de litotomia
A litotomia ocorre na situação em que o corpo está deitado 

com a face voltada para cima, mas com os pés elevados e com 
uma flexão de 90 graus do quadril e joelho. Uma maneira fácil 
de entender essa posição é pensar em alguém deitado no chão 
com as pernas apoiadas em uma cadeira.

Há quem chame a litotomia de posição ginecológica, pois 
alguns obstetras colocam as mulheres grávidas nessa disposição 
para fazer o parto.

Posição de Trendelemburg
A posição de Tredelemburg acontece quando a pessoa está 

deitada sobre uma maca, com a face para cima e uma inclinação 
para baixo de aproximadamente 40 graus. Ou seja, os membros 
inferiores ficam mais altos que a cabeça.

Fowler - posição 
E um posicionamento em que o paciente é colocado em 

decúbito dorsal com a cabeça mais alta que os pés.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, espe-
cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall @espa-
coanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Divulgação

EFEITO PANDEMIA

A região de São José do 
Rio Preto registrou neste mês 
março um número de mortes 
superior ao de nascimentos. 
Segundo os dados da Arpen-SP 
(Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais do Estado 
de São Paulo) foram 911 óbitos 
no terceiro mês deste ano contra 
825 nascimentos.

O levantamento levou em 
conta 16 municípios da região: 
Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, 
Ipiguá, Mendonça, Mirassol, 
Mirassolândia, Monte Aprazí-
vel, Nova Granada, Olímpia, 
Potirendaba, Rio Preto, Tanabi, 
Ubarana, Uchoa e Urupês.

O número de mortes cresceu 
em 72,3% em comparação com 
março de 2019, quando os mu-
nicípios registraram 529 óbitos. 
“Esse só pode ser associado 
a Covid-19. Os números são 
bem consistentes no Estado 
de São Paulo como um todo. 
Infelizmente, pelo que estamos 
acompanhando nesta primeira 
semana de abril, a tendência 
é que o índice de óbitos con-
tinue maior”, explicou Andreia 
Ruzzante Gagliardi, diretora de 
comunicação da Arpen-SP.

Os municípios que tiveram 

Região registra
mais mortes que 

nascimentos em março

mais óbitos do que nascimentos 
em março foram Ipiguá, Monte 
Aprazível, Nova Granada, Potiren-
daba, Rio Preto, Tanabi, Uchoa e 
Urupês.  No caso específico de 
Rio Preto, o aumento do número 
de mortes é de 82,6% quando 
comparado com 2019.

Outro fator observado é a 
queda no número de nascimen-

tos. Se em março de 2019 a 
região ganhou 876 vidas, em 
2021 foram 825 nascimentos, 
uma diminuição de 5,8%. “A 
diminuição de nascimentos já 
vem sendo acompanhada ao 
longo dos anos, mas se não 
fosse a Covid-19 continuaria 
sendo maior do que o número de 
óbitos. Vale ressaltar que alguns 

nascimentos, principalmente de 
cidades pequenas, muitas vezes 
são registrados no município do 
hospital em que ela nasceu e não 
necessariamente na cidade em 
que mora”, comentou Andreia.

No acumulado do ano, a re-
gião segue com mais nascimen-
tos do que óbitos, com 2.375 
novas vidas e 2.091 perdas.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

PARA HOJE

Durante a coletiva desta 
sexta-feira (9), a Secretaria 
de Saúde de Rio Preto infor-
mou que vai antecipar a va-
cinação contra a Covid-19 
de professores e idosos de 
67 anos para este sába-
do (10). Anteriormente, o 
início havia sido divulgado 
para segunda-feira (12).

Os profissionais de edu-
cação serão vacinados ex-
clusivamente no Complexo 
Swift, das 8h às 17h. Vale 
ressaltar que não será no 
modelo drive-thru. Para 
ser vacinada, a pessoa 
deve preencher 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 identida-
de com foto e CPF. Sem os 
documentos e o compro-
vante, as doses não serão 
aplicadas.

Já os idosos de 67 anos, 
a vacinação será realizada 
no drive-thru do Recinto 
de Exposições, das 8h às 
17h. A partir de segunda-
-feira (12), idosos de 72 a 
74 anos também poderão 
comparecer para tomar a 
segunda dose da vacina. A 
imunização em idosos de 
65 e 66 anos está prevista 
para o dia 21 de abril.

Rio Preto antecipa 
vacinação de 
professores

Vinicius LIMA 

Vinicius LIMA

COVID
Saúde diz que lockdown derrubou 

em 87% confirmação de casos
A Secretaria de Saúde apre-

sentou nesta sexta-feira (9) 
um balanço do impacto do 
lockdown na transmissão de 
casos de Covid-19. Segundo 
os dados, média de casos leves 
confirmados que era de 496 no 
dia 15/03, caiu para 62 no dia 
06/04, uma redução de 87,5%.

O número de notificações 
também reduziu em 50% no 
mesmo período. “O efeito do 
lockdown não é momentâneo. 
Tem que ter a diminuição de 
circulação, para depois diminuir 
o número de caso e conse-
quentemente as internações”, 
afirmou o secretário de saúde, 
Aldenis Borim.

O secretário ainda justificou 
a adoção do lockdown com 
base no número de interna-
ções, que chegou a 1.461 no 
mês de março, mais do que o 
dobro do mês de agosto, quan-
do ocorreu o pico da primeira 
onda. “Na metade de março já 
tínhamos mais internações que 
o mês de agosto inteiro, quando 
propusemos o lockdown. Se 
não tivéssemos feito nada o nú-

mero de casos ia disparar, pois 
a transmissibilidade aumenta”, 
afirmou Borim.

A média móvel de óbitos 
continua alta, com 17 fatali-
dades por dia. “O número de 
óbitos é sempre o último a 
cair. Temos uma leve tendência 
de diminuição, mas a média é 
a alta. No entanto, a maioria 
dessas mortes são de pacientes 
internados antes do lockdown 
ou durante. Nós temos a expec-
tativa de que esse número de 
óbitos venha a cair”, comentou.

Casos- Nesta sexta-feira 
(9), a Saúde confirmou mais 
372 casos de Covid-19, tota-
lizando 59.916 casos desde 

Vinicius LIMA

o início da pandemia. Além 
disso, mais 19 óbitos foram 
computados, chegando a 
1.655 mortes. O número de 
curados é de 52.698.

Atualmente, Rio Preto 
conta com 904 pacientes 
internados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
sendo 455 na UTI e 449 na 
enfermaria. Destes casos, 
523 são residentes de Rio 
Preto e 381 de outros muni-
cípios da região. Com relação 
aos casos confirmados de Co-
vid-19, são 710 internações, 
com 406 na UTI e 304 na 
enfermaria. A taxa de ocupa-
ção na cidade é de 97% e na 
região de 91%.

ADAPTAÇÃO
Unidades respiratórias começam 
fazer hemodiálise em pacientes

Começou nesta quinta-feira 
(8) a realização de hemodiálise 
dentro das Unidades de Supor-
tes Respiratórias de Rio Preto.

Conforme anunciado pelo 
DHoje na semana passada, 
esse procedimento passaria a 
ser realizado nas três unidades 
– Upa Jaguaré, Fraternidade e 
Santo Antônio. A primeira foi 
na UPA Jaguaré, que começou 
nesta quinta (8) e a previsão 
é de que nesta sexta-feira (9) 
passe a funcionar também na 
UPA Santo Antônio. A Unidade 
do bairro Fraternidade ainda 
não tem data certa para co-
meçar.

O objetivo, de acordo com a 
Secretaria da Saúde, é que os 
pacientes que necessitem do 
tratamento de diálise não pre-
cisem mais buscar atendimento 
nos hospitais, se tratando da-
queles que já estão internados 

nas Unidades Respiratórias. 
“O objetivo é agilizar o aten-
dimento, até porque não há 
vagas nos hospitais. Quando 
um paciente precisa de fazer 
hemodiálise temos que pedir 
vagas e aguardar. A demora no 
procedimento pode acarretar 
uma piora no quadro clínico, 
por isso, levamos este serviço 
para as Unidades Respirató-
rias”, afirma Soraya Andrade, 
responsável pela saúde básica 

Andressa ZAFALON 

de Rio Preto.
A hemodiálise é um procedi-

mento que realiza exatamente 
a função do rim em nosso 
corpo, retirando as substâncias 
tóxicas, água e sais minerais 
pelo auxílio de uma máquina. 
Naturalmente, os rins é que 
fazem este papel importante 
no corpo humano, limpando e 
eliminando por meio da urina, 
as substâncias ruins do orga-
nismo.

Divulgação

Divulgação
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O LUXO É UMA QUESTÃO DE DINHEIRO, A ELEGÂNCIA É UMA 
QUESTÃO DE EDUCAÇÃO, A CLASSE É UMA QUESTÃO DE BERÇO!

Sorria, beba muita água e seja feliz!
OSVALDO (JUNIOR) Mar-

ques Pinto ganhou bolo e do-
cinhos para comemorar seus 
55 anos da querida esposa 
Regina Semenzato, na noite 
da última quarta-feira.

REQUISITADO DJ PAUL 
assumiu seus 4,1 anos, no 
último sábado, mas, não 
deu para comemorar com os 
amigos, devido à pandemia.

O EMPRESÁRIO Gilberto 
e Julieta (Juju) Mussi Passo-
longo capricharam no almoço 
de Páscoa, tudo como manda 
o fi gurino, em sua residência 
no Condomímio Dahma 1.

DRA. HELIDE Borduqui 
Colombo, esposa do médi-
co Paulo Colombo, ganhou 
idade nova ontem, em clima 
de isolamento social, em sua 
residência

O GRUPO MULHERES do 
Brasil Núcleo Rio Preto, que 
tem à frente as lideres Sueli 
Noronha Kaiser, Karina Caldo 
e Kelly Jordânia Fachinet-
ti, lancou nesta semana, a 
Campanha Caixa Solidária. 
Elas vão deixar caixas em 
empresas, consultórios, lojas, 
entre outros estabelecimen-
tos para a doação de alimen-
tos não perecíveis, que serão 
distribuídos às instityuções 
que estão atendendo famílias 
carentes.   

MATHEUS MIRANDA, fi lho 
de Sandro e Rita Miranda, 
está super feliz, assumiu 
seus 18 anos. Parabéns!

NO COMANDO do pre-
sidente e deptado federal 
Luiz Carlos Motta, ontem, 
foi comemorado os 82 anos 
de fundação da FECOMER-
CIÁRIOS – Federação dos 
Comerciários do Estado de 
São Paulo. Aplausos!  

QUE BOM! Feiras Livres 
retornaram a funcionar em 
bairros de Rio Preto. Mas, 
nada, de comer pastel e sal-
gados no local.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

KiberamarpKiberamarp

Lançamento 2
Por meio de contos e crônicas, o autor aborda as 
mazelas vividas especialmente pelos brasileiros 
durante a maior crise sanitária mundial. Com 
prefácio de Adalberto Monteiro, o livro está à 
venda com desconto promocional pelo portal 
Observador Legal.

Novo louro José
Assim que terminar o BBB21, 
o programa Mais Você com a 
apresentadora rio-pretense Ana 
Maria Braga irá apresentar o 
substituto de Louro José. O novo 
mascote do programa deverá 
também ser um papagaio e 
filho do antecessor. A decisão 
de ter um substituto enfrentou 
a lgumas bar re i ras  todas 
superadas. A emissora também 
está fazendo testes para quem 
ficará por trás do mascote

DiáriodoBob
Tecla macambúzia. Ao destacar na coluna de terça-feira, 

os aclamados diretores e conselheiros da chapa única pra ad-
ministrar a UNIMED, a tecla da vogal “A” saiu em velocidade 
e acabou ocupando a raia da vogal “O”. E foi por conta desse 
deslize que o nome de um dos conselheiros saiu equivocado. 
Com a devida vênia fazemos hoje a correção: o nome correto é 
ATÍLIO Maximino Fernandes. Carta aberta. O nosso ex-minis-
tro da Justiça Aloysio Nunes Ferreira, acompanhado de outros 
colegas que ocuparam o mesmo cargo, assinam em conjunto 
carta aberta pedindo que o Supremo e o Congresso tratem de 
agir, com urgência, para barrar medidas de descontrole armado 
(entram em vigor no próximo dia 12). No documento constam as 
assinaturas de Eugênio Aragão, José Carlos Dias, José Eduardo 
Cardozo, José Gregori, Miguel Reale Jr., Milton Seligman, Raul 
Jungmann, Tarso Genro e Torquato Jardim. Acredite se quiser. A 
continuar o país com medidas meia-boca para combater a pan-
demia, chegaremos em julho com o índice de cinco mil mortos 
por dia. Crime de perseguição. Pra quem ainda não sabe é bom 
ficar sabendo que o tal “Stalking” acaba de virar lei sancionada 
pelo presidente Bolsonaro e já foi publicada no Diário Oficial, 
no começo deste mês. A pena prevê reclusão de seis meses a 
dois anos e multa. “Perseguir” significa causar aborrecimento, 
importunar, incomodar, torturar ou até mesmo aplicar violência. E 
são nesses casos que a lei prevê a configuração do crime. Já tem 
gente trocando de itinerário. Certo ou não? O vereador Bruno 
Moura conseguiu o que queria, ao propor que as empresas que 
prestarem serviços ao Município sejam obrigadas a estabelecer 
cota de 1% das vagas para contratar moradores de rua. Um 
projeto louvável. No entanto, é preciso destacar que o mora-
dor de rua que for empregado, precisará de um comprovante 
de endereço e, assim, declarará que tem residência fixa  e não 
mora na rua - logo, não poderá se valer da cota para preencher 
a vaga. Mantra pessoal. Há mais de um ano sentimos falta...
falta de gente, falta dos amigos e das viagens. Sentimos falta 
até mesmo de quem sempre faltava as nossas festas. Falta das 
ruas, das confusões e das contusões nas “peladas” do quintal da 
escola, da pipoca do cinema. Sentimos falta de fazer planos, 
falta do abraço apertado e do tempo que ninguém precisava de 
máscara. Tudo isso vai passar. Mas, pra isso tem uma coisa 
que nunca pode faltar:- O AR. Respire fundo que o ar é o sopro 
de Deus e o milagre da VIDA!! Ponto e basta!

Tiro pra todo lado 
O advogado Rogério Vinicius, 
que já foi presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, entrou com 
ações judiciais atirando para 
todo lado contra o sistema de 
saúde municipal em tempos de 
pandemia. Segundo ele, que foi 
candidato derrotado a prefeito, 
praticamente tudo o que Aldenis 
Borim pôs a mão enquanto 
secretário da saúde presta. Por 
enquanto, a Justiça tem imposto 
mais marcas de derrotas no 
currículo do rapaz,  que parece 
não estar disposto a arrefecer e, 
mais uma vez, vai atirando sem 
direção precisa. 

Lançamento
O jurista rio-pretense Durval de Noronha Goyos 
Jr. retoma heterônimo de António Paixão e lança 
no dia 15, próxima quinta-feira, o livro “Annus 
Horribilis – 2020 – Escritos da Barrica”, pela 
editora Observador Legal. A obra tem como pano 
de fundo a pandemia do coronavírus.

Padrão nacional 
Com as mudanças no primeiro 
escalão nesses dias Bolsonaro 
atinge a marca de 23 trocas 
na equipe em dois anos e três 
meses de governo. Foram 17 
demissões de ministros e seis 
remanejamentos. No mesmo 
período, Dilma substituiu 22 
ministros; Lula fez 13 mudanças 
e Fernando Henrique, 8.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

55 anos de formado

Após 55 anos de formado, o conceituado 
oftalmologista Dr.  Benedito Alves Delsin 
resolveu mudar o foco de suas atividades 
médicas. Quer se dedicar às funções 
administrativas no hospital em que é sócio 
fundador e ter mais tempo com a bonita 
netinha Sofia. Quem cuidará de sua vasta 
legião de pacientes é seu filho Dr. Rafael 
Delsin.

O médico João Gomes Netinho e Alice Netinho. Ele foi o 
aniversariante desta semana. Parabéns!  

Henrique Lois Marchioni em relax 
total e drink

Patinação
Raquel Calil e alguns amigos 
estão mantendo o corpo em 
forma nesta pandemia, e com 
todos os cuidados. A galerinha 
participa quase todos os dias 
do Grupo de Patinação de S. 
J. do Rio Preto, com todos os 
acessórios, como manda o 
figurino, para evitar acidentes. 
A moçada está adorando.  
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE
EMPENHO 5993/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 6110/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ESSENZA SEGURANÇA PATRIMONIAL 
EIRELI
ATA/0458/19
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
regularizar os pagamentos aos colaboradores e apresentar 
os devidos comprovantes no prazo de 24 horas úteis, im-
preterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
MULTA
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 5452/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a en-
trega total do empenho supramencionado, conforme solicita-
ção do setor de almoxarifado, DECIDO: com fundamento no 
Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  
IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, 
multa de 20% do valor referente ao atraso das obrigações 
contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no 
agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHOS 5846/21 E 5847/21
CONTRATADA: VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP
EMPENHO 5843/21
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
EMPENHO 5925/21
TRIOMED COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E ASSISTEN-
CIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 6286/21
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHOS 5848/21 E 5849/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades adminis-
trativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  V do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, MULTA de 30% do valor refe-
rente ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do 
contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
ADVERTÊNCIA E MULTA

CONTRATADA: SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
EMPENHOS 13001/20 E 13002/20
Considerando que até o momento não foi realizada subs-
tituição total do item referente aos  empenhos supramen-
cionados, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei 
nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento 
contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de 
falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, 
II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV do 
contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA 
de 20% do valor referente ao atraso das obrigações contratu-
ais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar 
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o 
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
GF DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2018 – PROCESSO 
Nº 12.223/2018 – PRE/0159/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca der-
radeiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar 
com a prestação de serviço contratado, de modo a cumprir 
o estabelecido na Cláusula 4.2.1, 4.2.12 e 4.2.13 do Ins-
trumento de Contrato no prazo de 24 horas, frisando que o 
não atendimento desta notifi cação acarretará a aplicação 
das penalidades previstas no Instrumento de Contrato, entre 
elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. 
Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. Fabiana Zanquetta de Azevedo - 
Secretária M. Educação
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
PE N°248/2020 ATA/0629/20
Considerando a Lei 8.666/93, art. 55, XIII, bem como previ-
são contratual em sua cláusula 7ª, 7.3. Fica o representante 
legal da empresa supramencionada NOTIFICADO para apre-
sentar a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS 
AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO à 
esta S. M. Agricultura e Abastecimento, no prazo de 05 dias 
úteis, contados do recebimento desta, 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. - SMAA
EXTRATO 
13° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 257/18– Contrato: PRE/0103/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 78, XIV, da Lei 8.666/93, fi ca suspenso 
pelo prazo de 30 dias o contrato supramencionado. SME. 
Fabiana Z. de Azevedo.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 20-19 – Contrato COC/0007/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços 25-20 – Contrato TOP/0027/20
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 34/20 – Contrato PRE/0064/20
Contratada: Fernanda S. Custodio Fisioterapia Me
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 17/20 – Contrato PRE/0062/20
Contratada: Fernanda S. Custodio Fisioterapia Me
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de licitação Nº 33/2021; Contrato n° DIL/0017/21
CONTRATADA: MARA SILVIA PEZINATO EPP
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza predial em 
ambientes hospitalares tendo em vista a necessidade da 
ampliação da oferta de vagas em leitos para pacientes em 
decorrência da disseminação do “CORONAVIRUS” para 
atendimento aos pacientes que se encontram internados e 
em atendimento devido COVID-19”. Valor: 228.000,00. Pra-
zo de Vigência 180 dias - SMS
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 37/2021
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA 
OBJETO: Aquisição de 5.650 ampolas (4ML) de norepinefri-
na 2mg/ml hemitartarato ampola 4 ml, para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” 
no município. Empenho n° 7061/2021 - Valor: 49.720,00. 
Entrega Imediata - SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 501/2020
ATA Nº 0293/21
CONTRATADA: SEATLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de climatizador e vaporizador indus-
trial – Valor Unitário - Item 02 - R$2.000,00 - SME – Fabiana 
Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021
ATA Nº 0294/21
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos utilizados no 
atendimento ao COVID 19 – Valor Unitário - Item 06 - 
R$21,500 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021
ATA Nº 0295/21
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
OBJETO: Fornecimento de agulhas e cateter intravenoso – 
Valor Unitário - Item 06 - R$0,11 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021
ATA Nº 0296/21
CONTRATADA: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS 
CIRURGICOS S/A
OBJETO: Fornecimento de agulhas e cateter intravenoso – 
Valores Unitários - Item 01 - R$0,11; Item 02 - R$0,11; Item 
04 - R$0,10; Item 07 - R$0,11; Item 09 - R$0,11 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021
ATA Nº 0297/21
CONTRATADA: INJEX INSDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
OBJETO: Fornecimento de agulhas e cateter intravenoso 
– Valores Unitários - Item 03 - R$24,50; Item 05 - R$19,00 - 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2020
ATA Nº 0298/21
CONTRATADA: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN-
TOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas– Valor 
Unitário - Item 14 - R$0,0232 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E
 CONTRATOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
90/2021 – PROCESSO Nº 1894/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de pano multiuso 
para assistência da Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epí-
grafe para o dia 13/04/2021 às 10:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
45/2021 – PROCESSO Nº 1422/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 13/04/2021 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
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COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
24/2021 – PROCESSO Nº 1227/2021 
Objeto: aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e outros 
para estruturação da rede de serviços do sistema único de 
assistência social e atenção integral a primeira infância. 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 13/04/2021 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
87/2021 – PROCESSO Nº 1870/2021 
Objeto: registro de preços para aquisição de protetor solar 
com repelente para os agentes comunitários da saúde - 
DEVISA. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 13/04/2021 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
95/2021 – PROCESSO Nº 1917/2021 
Objeto: registro de preços para aquisição de cateter intrave-
noso e seringa. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 13/04/2021 às 15:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
102/2021 – PROCESSO Nº 1917/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de marmitex para 
o atendimento dos pacientes das unidades de pronto aten-
dimento (upas) e para as unidades de internação - covid. 
secretaria municipal de saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
12/04/2021 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 79/2021 – Processo 
1799/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
papelaria para as unidades da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. Sessão pública realizada on line com início dia 
25/03/2021, sendo adjudicados os itens as empresas decla-
radas vencedoras: ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 
ME - Item(ns) Empresas ALX COMERCIO DE PAPELARIA 
EIRELI ME (itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 
60, 96, 97, 108, 120), BALIPA PAPELARIA E PRESENTES 
LTDA. ME (itens 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 
101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131 e 132). O item 136 foi deserto e os itens 
19, 32, 33, 34, 68, 79, 98, 102, 133, 134 e 135 foram fracas-
sados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – 
Celia Candida Faria -.Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Helena Cristina Rozales da 
Silva Marangoni - Secretária Municipal de Assistência Social.
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 118/2021 – Processo n.º 
11040/2021
Objeto: registro de preços para fornecimento de marmitex 
em atendimento aos Centros de Atenção Psicossocial e 
CIAPS. Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que os valo-
res fi nais alcançados fi caram acima da estimativa do edital. 
Celia Candida Faria - pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 96/2021, PROCESSO 11.087/2021, objetivando o 
registro de preços para contratação de empresa para cha-
madas técnicas de serviços emergenciais em fogões indus-
triais, fornos, refrigeradores, freezer, lavadoras de roupas e 
centrais de água gelada em atendimento as unidades esco-
lares e demais locais da Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 27/04/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 142/2021, PROCESSO 11.233/2021, objetivando 
a aquisição de insumos e ferramentas para realização de 
reparos nos equipamentos de informática da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 27/04/2021, às 14:30h. e abertura a partir das 14:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 143/2021, PROCESSO 11.266/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de luvas descartáveis para 
utilização nas unidades  da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 28/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 146/2021, PROCESSO 11.268/2021, objetivando 
a aquisição de fone headset para a Secretaria Municipal 
de Fazenda. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 28/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 

disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 145/2021, PROCESSO 11.267/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
(refrescos e suco de frutas concentrado) para o abasteci-
mento do corpo de Bombeiros do município. Gabinete do 
Prefeito. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
28/04/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 141/2021, PROCESSO 11.262/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de gênero alimentício 
(leite longa vida) em atendimento ao consumo e preparo da 
alimentação do efetivo do Corpo de Bombeiros. Gabinete 
do Prefeito. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 26/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 139/2021, PROCESSO 11.230/2021, objetivando 
a contratação de empresa para fornecimento de postos de 
serviços terceirizados de encarregado de construção civil e 
manutenção, instalador de tubulações, jardineiro, pedreiro de 
edifi cações, pintor, serviços de mestre serralheiro, serviços 
gerais, técnico em elétrica e tratorista de roçadeira para a 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 26/04/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 70/2021 – Processo 
1714/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
pintura. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on line com início dia 26/03/2021, sendo adjudi-
cados os itens as empresas declaradas vencedoras: A.C.A. 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (itens 2, 15, 18, 20), 
FERNANDO ROGERIO MARTIN EPP (itens 5, 12), INDÚS-
TRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 4, 8, 9, 13, 22), L.F. 
GONÇALVES JÚNIOR TINTAS EIRELI ME (itens 1, 3, 6, 
11, 14, 16, 17, 19, 21), LUNAR COMÉRCIO DE SINALIZA-
ÇÃO VIÁRIA EIRELI  (item 7) e PONTO MIX COMERCIAL 
E SERVICOS EIRELI (item 10). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanqueta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 99/2021 – Processo 
1923/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus no-
vos para as viaturas do Corpo de Bombeiros. Gabinete do 
Prefeito. Sessão pública realizada on line com início dia 
01/04/2021, sendo adjudicados os itens as empresas decla-
radas vencedoras: CONSTANTINO PNEUS EIRELI (itens 
1, 2, 10, 14) e ZEUS COMERCIAL EIRELI (itens 3, 4, 5, 6, 
7, 11). Itens 08, 09 e 12: Fracassados. Item 13: Deserto. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. José Carlos Moreira – Chefe 
de Gabinete.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: W2I ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVI-
MENTO & CONSULTORIA DE NEGÓCIOS ELETRÔNICOS 
LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em pres-
tação de serviços para implantação de sistema integrado de 
automação de controle e fi scalização de bilhetes de embar-
que do Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel de São 
José do Rio Preto/SP, conforme especifi cações constantes 
do presente Termo de Referência. 
VALOR MENSAL: R$ 5.990,00 (Cinco mil e novecentos e 
noventa reais).
VALOR TOTAL: R$ 71.880,00 (Setenta e um mil e oitocentos 
e oitenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será por 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 021/2020; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.

São José do Rio Preto-SP, 17 de dezembro de 2020.
_________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

AVISO ÀS LICITANTES 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS - CONCORRÊNCIA Nº 
05/2020 – PROCESSO Nº 81/2020
Objeto:” Ampliação do prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 

município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços
RECORRENTES: KAIRÓS CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA
           ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI 
RECORRIDA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES –SeMAE
RECORRENTES:  CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA.
      CONCRETA CONSTRUÇÕES LTDA. 
RECORRIDA: ARION CONSTRUÇÕES E GERENCIAMEN-
TO DE OBRAS EIRELI EPP
 Recebo os Recursos interpostos pelas recorrentes, fi cando 
aberto o prazo às demais licitantes para fi ns de contrarra-
zões. 
S.J.Rio Preto, 09.04.2021 - Sonia M. F. S. Gomes – Presi-
dente da CL.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 13/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 15/2021
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e informática 
para serem utilizados nas unidades do Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Contratada: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE.
Ordem de Fornecimento nº 054/2021, recebida em 
22.03.2021. Valor: R$761,85.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 01, 02, 03, 04, 12 e 
13.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2021 – PROCESSO SICOM 
397/2021.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de manutenção com fornecimento de peças, materiais, 
serviço em guindaste tipo munck, modelo F10/2H, marca 
FACCHINI, acoplado ao Caminhão FORD, placa BNZ-0815, 
patrimônio 4020.
Por interesse da Administração para ampliação do prazo de 
envio das propostas, fi ca designado o dia 26.04.2021 a partir 
das 08h30 para a realização do pregão. 
S. J. Rio Preto, 09.04.2021 – Renato Eduardo de Freitas – 
Pregoeiro
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 25/2021, Pro-
cesso SICOM 3111/2020 objetivando a Aquisição de lacres e 
arruelas de vedação.
Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 23.04.2021, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 26.03.2021 – Leandro Garcia de Freitas – 
Gerente Comercial e de Relações com o Usuário – interino.
S. J. Rio Preto 09.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 013/2021 
Dispõe sobre a designação de 

agente de trânsito.  
O Engº Amaury 
Hernandes, Secretário 
Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, 
no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
          

RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuar como agentes da Autoridade de Trânsito no 
âmbito de sua competência no município de São José do Rio 
Preto, os seguintes policiais militares, objeto do Ofício nº. 17° 
BPM/I-082/400/21, expedido pelo respectivo Comandante. 
- Sd PM Ariana Paula Santana Sales, RE: 145744-6; e 
- Sd PM Luis Guilherme Silva Pavani, RE: 149390-6. 
Artigo 2º -Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 05 
de abril de 2021.  
      Registre-se;    
   Publique-se;    
   Cumpra-se. 

São José do Rio Preto, 08 de abril de 2021. 
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PORTARIA Nº 6683, DE 08 DE ABRIL DE 2021 

DESIGNA a COMISSÃO DE GESTORES DE CONTRATOS, surtindo os 
efeitos a partir  de 08 de abril de 2021, composta pelos servidores: 
CAROLINE GAGLIARDO DORDAN, Presidente; MARIANA DA CRUZ 
MACHADO RODRIGUES, Vice-presidente;  LEANDRO JOSÉ AREDE, 
DAVID AYMAR RONCONI BRUNO, ALESSANDRA NUNES LISBOA; e os 
servidores EDSON AUGUSTO MATSUCUMA e PAULO EDUARDO 
DUARTE, suplentes. 

 
PORTARIA Nº 6684, DE 09 DE ABRIL DE 2021. 

ENQUADRA os servidores ocupantes de cargos efetivos, a que fazem 
jus devido a Progressão por Merecimento, surtindo seus efeitos a partir 
30 de março de 2021, a seguir:  
DAVID AYMAR RONCONI BRUNO, Agente Legislativo, Referência CM-
1B, Padrão Técnico Administrativo 40h; 

ELISA SUEMI FUJIEDA, Telefonista, Referência CM-1B, Padrão Técnico 
Administrativo 30h; 

GILMAR SQUIVE, Operador de Câmera, Referência CM-1C, Padrão 
Técnico Administrativo 30h; 

HUGO FERREIRA ZACCARELLI, Interprete de Libras, Referência CM-1C, 
Padrão Técnico Administrativo 40h; e 

SIMONE DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA, Interprete de Libras, 
Referência CM-1C, Padrão Técnico Administrativo 40h. 

 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

                                                                                                                                                                                            DEPARTAMENTO DE PESSOAL      
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 15/2021 
ADITIVO Nº 07/2021 
CONTRATO N° 04/2020 
Contratada: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME. 
Objeto: Acréscimo, supressão quantitativa e reequilíbrio econômico ao Contrato nº 04/2020, 
que tem como objeto a aquisição de produtos de limpeza com entrega parcelada, por 12 
(doze) meses. 
Vigência: 08 de abril de 2021 a 09 de abril de 2021. Data da assinatura: 08 de abril de 
2021. Valor do acréscimo: R$77,45 (setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). 
Valor da supressão: R$12.286,34 (doze mil, duzentos e oitenta e seis e trinta e quatro 
centavos). Valor total do reequilíbrio econômico: R$452,20 (quatrocentos e cinquenta e 
dois reais e vinte centavos). Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de consumo. 
Base Legal: art. 65 da lei federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 09 de abril de 2021. 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
EXTRATO DE ADITIVO 
  
PROCESSO Nº 17/2021 
ADITIVO Nº 09/2021 
CONTRATO N° 05/2020 
Contratada: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI 
Objeto: Supressão quantitativa ao Contrato nº 05/2020, que tem como objeto o fornecimento 
de materiais de limpeza, com entrega parcelada, por 12 (doze) meses. 
Vigência: 08 de abril de 2021 a 09 de abril de 2021. Data da assinatura: 08 de abril de 
2021. Valor da supressão: R$150,00 (cento e cinquenta reais). Base Legal: art. 65 da lei 
federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 09 de abril de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO 
GOMES Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
 
 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licita-
ções e Contratos da Empro

CONTRATO Nº: 005/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: Griffon Brasil Assessoria Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em cap-
tação de leitura e envio de recortes eletrônicos de diários 
ofi ciais, visando o fornecimento de intimações/publicações 
em nome da CONTRATANTE.
VALOR: R$ 2.118,23 (dois mil, dcento e dezoito reais e vinte 
e três centavos)
VIGÊNCIA: 02 de maio de 2021 a 01 de maio de 2022. 
DATA DO CONTRATO: 08 de abril de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 09 de abril de 2021. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRE-
SENTANTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

NOS CONSELHOS DA RIOPRETOPREV
EDITAL nº. 05/2021

A Comissão Eleitoral da escolha dos representantes dos 
Servidores Públicos Municipais nos Conselhos da RioPre-
toPrev, mandato 2021/2022, vem tornar pública os inscritos 
para o pleito da Eleição do Conselho Municipal, eleições 
entre servidores inativos, e o Conselho Fiscal da Rio Preto-
Prev, eleições entre servidores ativos, do Município de São 
José do Rio Preto, com base na Lei Complementar nº 64/90, 
Lei Complementar nº. 139/2001 e a Lei Complementar nº 
626/2020:
1. Conselho Municipal de Previdência
a) Adriana Rambaiolo Tonin I RG: 15.625.495-5 
b) Merli Diniz I RG: 3.212.769
c) Rosycarmen Pontes Gestal Alvares I RG: 12.952.452-9 
2. Conselho Fiscal 
a) Aline Caroline Mancera de Carvalho Mendonça I RG: 
441699868-0 
b) Fernando Cesar Martin I RG 136871380
c) Maria Helena Milanez Ronchi I RG: 14722908-0
d) Rosimere Cleide Souza Desidério I RG: 273252860 
3. Indeferidos
a) Marcos Antônio Machado I RG: 17.621.641-8 – Conselho 
Fiscal
4. Prazo para impugnação
a) O prazo para apresentação dos recursos e impugnações 
será nos dias 12 e 13 de abril, até às 16h00.
b) O recurso será apresentado de forma eletrônica, através 
de formulário disponível endereço eletrônico disponível nos 
sites da ATEM e SSPM.
c) Os resultados quanto à análise dos recursos e impugna-
ções serão divulgados na data de 14 de abril de 2021 no 
Diário Ofi cial do 
5. Divulgação dos candidatos e campanha
a) A campanha realizar-se-á partir de 14 de abril de 
2021.
b) Será disponibilizado na página virtual das entidades 
a foto, nome e a identifi cação do candidato, através de vídeo 
(até 01 minuto de duração) ou texto a ser elaborado pelo 
próprio candidato.
c) Será publicado no Diário Ofi cial do Município divul-
gação das eleições com as fotos dos candidatos com as 
respectivas identifi cações e os cargos concorrentes.
d) Será permitido aos candidatos a produção e divulga-
ção de forma individual de sua candidatura através de todos 
os meios legalmente disponíveis e não proibidos, sendo 
vedado o oferecimento ou promessa de qualquer forma de 
retribuição ou remuneração pelo voto.
6. Os casos omissos serão discutidos e decididos pela 
Comissão Eleitoral.

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

Comissão Eleitoral

Lei n.º 2.582, de 08 de abril de 2021. 
 

“Altera a Lei n.º 2.547, de 15 
de abril de 2020 e dá outras 
providências”.  

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito 

Municipal de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei,  

 
Artigo 1.º - O artigo 1.º da Lei Municipal n.º 2.547/2020 

ficará com a seguinte redação: 
 
“Fica instituído o Conselho Municipal de Proteção e 

Defesa dos Animais, órgão de natureza consultivo, deliberativo e 
normativo, instrumento de políticas municipais de destinação e 
gerenciamento de receitas e meios para o desenvolvimento e 
execução de ações, voltadas à saúde, proteção, defesa e ao bem 
estar dos animais do Município de Cedral”. 

 
Artigo 2.º - O artigo 4º, Inciso II da Lei n.º 2.547/2020 

ficará com a seguinte redação: 
 
“1 (um) representante da Coordenadoria Municipal do 

Meio Ambiente ou Coordenadoria Municipal de Agricultura;” 
 
Artigo 3.º - O artigo 4º, inciso VIII da Lei n.º 2.547/2020 

ficará com a seguinte redação: 
 
“1 (um) representante de entidade e/ou pessoa que atue 

na proteção e defesa dos animais, legalmente constituído ou não;” 
 
Artigo 4.º - O artigo 4º, inciso IX, § 5 da Lei n.º 

2.547/2020 ficará com a seguinte redação: 
 
“Os membros listados no inciso VIII serão indicados 

juntamente com seus respectivos suplentes, em consulta pública, 
devidamente realizada e dada à devida publicidade a mesma em 
meio online ou escrito de ampla circulação, e indicados através de 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
10 de abril de 2021

ofício com cópia da respectiva ata ao chefe do executivo que 
nomeará quando possível”. 

 
Artigo 5.º - Esta Lei entrará 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 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na 

mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 

Lei n.º 2.583, de 09 de abril de 2021.  
“Dispõe sobre a retificação do 
Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – 
CACS/FUNDEB, criado pela Lei 
Municipal n.º 1.899, de 14 de 
março de 2007, e dá outras 
providências”.  
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que me confere a Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:  

Capítulo I 

Das Disposições Preliminares 
Art. 1.º - Fica retificado o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, no âmbito do 
Município de Cedral/SP, criado pela Lei Municipal n.º 1.899, de 14 
de março de 2007.  

Capítulo II 
Da composição 

Art. 2.º - O Conselho a que se refere o art. 1.º é 
constituído por 16 (dezesseis) membros titulares, acompanhados 
de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação 
a seguir discriminadas:  

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, 
dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação 
ou órgão educacional equivalente; 

b) 1 (um) representante dos professores da educação 
básica pública;  

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas 
básicas públicas;  

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-
administrativos das escolas básicas públicas;  

e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da 
educação básica pública;  

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação 
básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de 
estudantes secundaristas.  

g) 1 (um) representante do respectivo Conselho 
Municipal de Educação (CME);  

h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se 
refere a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus 
pares;  

i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade 
civil;  

j) 1 (um) representante das escolas indígenas; 

k) 1 (um) representante das escolas do campo;  
l) 1 (um) representante das escolas quilombolas. 
§1.º - Os membros titulares que serão indicados pelo 

conjunto dos estabelecimentos, farão o processo eletivo organizado 
para escolha do Presidente. 

§ 2.º - A indicação referida no caput deste artigo, para os 
mandatos posteriores ao primeiro, deverá ocorrer em até vinte dias 
antes do término do mandato vigente, para a nomeação dos 
conselheiros que atuarão no mandato seguinte. 

§ 3.º - Os conselheiros de que trata o caput deste artigo 
deverão guardar vínculo formal com os segmentos que 
representam, devendo esta condição constituir-se como pré-
requisito à participação no processo eletivo previsto no § 1.º. 

§ 4.º - São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb: 
I – Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 

terceiro grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito, e dos Secretários 
Municipais; 

II – Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de 
assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à 
administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem 
como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, 
desses profissionais; 

III – Estudantes que não sejam emancipados; e 
IV – Pais de alunos que: 
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre 

nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal; 
ou 

b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo 
Municipal.  

§ 5.º - Na hipótese de inexistência de estudantes 
emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as 
reuniões do conselho com direito a voz.  

§ 6.º - O presidente do conselho será eleito por seus 
pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função 
o representante do governo gestor dos recursos do Fundo no 
âmbito do Município. 

§ 7.º - As organizações da sociedade civil a que se refere 
este artigo:  

a) são pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos, nos termos da Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014;  

b) desenvolvem atividades direcionadas à localidade do 
respectivo conselho;  

c) devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 
(um) ano contado da data de publicação do edital;  

d) desenvolvem atividades relacionadas à educação ou 
ao controle social dos gastos públicos;  

e) não figuram como beneficiárias de recursos 
fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração 
da localidade a título oneroso. 

Art. 3.º - O suplente substituirá o titular do Conselho do 
FUNDEB nos casos de afastamentos temporários ou eventuais 
deste, e assumirá sua vaga temporariamente (até que seja 
nomeado outro titular) nas hipóteses de afastamento definitivo 
decorrente de: 

I – Desligamento por motivos particulares; 
II – Rompimento do vínculo de que trata o § 3.º, do art. 

2.º; e 
III – Situação de impedimento previsto no § 4.º, do art. 

2.° incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. 
§ 1.º - Na hipótese em que o conselheiro titular e/ou 

suplente incorrerem na situação de afastamento definitivo descrito 
no art. 3.º, a instituição ou segmento responsável pela indicação 
deverá indicar novos representantes para o Conselho do Fundeb. 

Art. 4.º - O mandato dos membros do Conselho será de 
4(quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato. 

§1.º - O primeiro mandato dos membros do Conselho 
terá validade até a data de 31/12/2022, sendo um mandato para 
regularização da nova lei. 

§2.º - A partir do dia 01/01/2023, o mandato será de 4 
(quatro) anos, sendo vedada a reeleição. 

Capítulo III 

Das Competências do Conselho do FUNDEB 
Art. 5.º - Compete ao Conselho do FUNDEB: 
I – Acompanhar e controlar a repartição, transferência e 

aplicação dos recursos do Fundo; 
II – Supervisionar a realização do Censo Escolar e a 

elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo 
Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo 
tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros 
que alicerçam a operacionalização do Fundeb; 

III – Examinar os registros contábeis e demonstrativos 
gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados 
ou retidos à conta do Fundo;  

IV – Emitir parecer sobre as prestações de contas dos 
recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente 
pelo Poder Executivo Municipal; e 

V – Aos conselhos incumbe, também, acompanhar a 
aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 
Educação de Jovens e Adultos - PEJA e, ainda, receber e analisar 
as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando 
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e 
encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE.  

VI – Outras atribuições que a legislação específica 
eventualmente estabeleça; 

Parágrafo Único. O parecer de que trata o inciso IV 
deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal 
em até trinta dias antes do vencimento do prazo para a 
apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas 
do Estado/Municípios. 

Capítulo IV 
Das Disposições Finais 

Art. 6.º - O Conselho do Fundeb terá um Presidente e 
um Vice-Presidente, ambos eleitos por seus pares.  

Parágrafo único - Estão impedidos de ocupar a 
Presidência e a Vice-Presidência os conselheiros designados nos 
termos do art. 2.º, alínea a, desta lei. 

Art. 7.º - Na hipótese em que o membro que ocupa a 
função de Presidente do Conselho do Fundeb incorrer na situação 
de afastamento definitivo previsto no art. 3.º, a Presidência será 
ocupada pelo Vice-Presidente. 

Art. 8.º - No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
instalação do Conselho do Fundeb, deverá ser aprovado o 
Regimento Interno que viabilize seu funcionamento. 

Art. 9.º - As reuniões ordinárias do Conselho do Fundeb 
serão realizadas trimestralmente, com a presença da maioria de 
seus membros, e, extraordinariamente, quando convocados pelo 
Presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um 
terço dos membros efetivos. 

Parágrafo único - As deliberações serão tomadas pela 
maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de 
qualidade, nos casos em que o julgamento depender de 
desempate. 

Art. 10 - O Conselho do Fundeb atuará com autonomia 
em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao 
Poder Executivo Municipal. 

Art. 11 - A atuação dos membros do Conselho do 
Fundeb: 

I – Não será remunerada; 
II – É considerada atividade de relevante interesse 

social; 
III – Assegura isenção da obrigatoriedade de 

testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão 
do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas 
que lhes confiarem ou deles receberem informações;  

IV – Veda, quando os conselheiros forem representantes 
de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, 
no curso do mandato: 

a) exoneração de ofício ou demissão do cargo ou 
emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do 
estabelecimento de ensino em que atuam; 

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função 
das atividades do conselho; e 

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de 
conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido 
designado. 

V – Veda, quando os conselheiros forem representantes 
de estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, 
atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. 

Art. 12 - O Conselho do Fundeb não contará com 
estrutura administrativa própria, devendo o Município garantir 
infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena 
das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da 
Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e 
composição. 

Parágrafo único - A Prefeitura Municipal deverá ceder 
ao Conselho do Fundeb um servidor do quadro efetivo municipal 
para atuar como Secretário Executivo do Conselho. 

Art. 1 - O Conselho do Fundeb poderá, sempre que 
julgar conveniente: 

I – Apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos 
de controle interno e externo manifestação formal acerca dos 
registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, 
dando ampla transparência ao documento em sítio da internet; 

II – Por decisão da maioria de seus membros, convocar 
o Secretário Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para 
prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução 
das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada 
apresentar-se em prazo não superior a trinta dias. 

III – Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, 
os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta 
ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:  

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras 
e serviços custeados com recursos do Fundo; 

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, 
as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na 
educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de 
estabelecimento a que estejam vinculados; 

c) documentos referentes a convênios do Poder 
Executivo com as instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos que são contempladas com 
recursos do Fundeb; 

d) outros documentos necessários ao desempenho de 
suas funções; 

IV – Realizar visitas e inspetorias in loco para verificar: 
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços 

efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo; 
b) a adequação do serviço de transporte escolar; 
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de 

bens adquiridos com recursos do Fundo. 
Art. 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios disponibilizarão em sítio na internet informações 
atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos respectivos 
conselhos de que trata esta Lei, incluídos:  

I – Nomes dos conselheiros e das entidades ou 
segmentos que representam;  

II – Correio eletrônico ou outro canal de contato direto 
com o conselho;  

III – Atas de reuniões;  
IV – Relatórios e pareceres; 
V – Outros documentos produzidos pelo conselho. 
Art. 15 - Durante o prazo previsto no § 3.º do art. 2.º, os 

representantes dos segmentos indicados para o mandato 
subsequente do Conselho deverão se reunir com os membros do 
Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando, para 
transferência de documentos e informações de interesse do 
Conselho. 

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando a Lei Municipal n.º 1.899, de 14 de março de 
2007. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de abril de 2021; 91.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS  
Prefeito Municipal  

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na 

mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 

 
Lei n.º 2.584, de 09 de abril de 2021. 

 
“Autoriza o Poder Executivo 
Municipal firmar convênio com 
o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São 
Paulo – DER/SP, e dá outras 
providências”. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER, que a 
Câmara Municipal de Cedral aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:  

 
Artigo 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 

a firmar Convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de São Paulo – DER/SP.  

 
Artigo 2.º - Fica o Poder Executivo Municipal, desde 

logo, autorizado a realizar as despesas decorrentes da sua 
participação na avença.   

 

Artigo 3.º - As despesas decorrentes do disposto no Art. 
2.º desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.  

 
Artigo 4.º - A presente Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de abril de 2021; 91.º 

Ano de Emancipação Político-Administrativa.  
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 
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Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 


