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O Ministério do Trabalho 
divulgou nesta semana os 
dados de requerimentos de 
seguro-desemprego durante 
o mês de março. Com 1.637 

Estado anuncia abertura de licitação para 
concessão do aeroporto de Rio Preto

HOJE EM LIVE

Prazo para 
entrega de obra 
do Mercadão é  

prorrogadaPedidos de seguro-desemprego somam 
maior número desde outubro

Arquivo DHOJE

COLAPSO Santa Casa de Rio Preto tem estoque apenas para três dias de medicamentos usa-
dos no tratamento de pacientes internados com Covid, alerta federação dos hospitais. Pág.A5

solicitações, sendo que 1.454 
foram pela Web, São José do 
Rio Preto registrou o seu maior 
índice desde o mês de outubro, 
quando teve 1.734 pedidos. 

Em comparação com o mês de 
fevereiro, houve um aumento 
de 6,6% e uma diminuição de 
9% comparado com março do 
ano passado.   Pág.A2

Aeroporto de Rio Preto aparece na lista de unidades que estarão no pacote de concessão do Estado

O governador João Doria 
(PSDB) autorizou a abertura 
de licitação para a concessão 
dos serviços de operação, 
manutenção, exploração e 
ampliação da infraestrutura 
aeroportuária dos 22 aero-
portos estaduais, entre eles 
o aeroporto de Rio Preto. De 
acordo com o decreto, estudos 
técnicos contemplam a reali-
zação de cerca de R$ 447,84 
milhões em investimentos nos 
aeroportos que abrangem 22 
municípios paulistas. Pág.A3

Vendedor é preso 
pela segunda 
vez no ano por 
agredir mulher
Policiais militares foram acio-

nados na madrugada desta 
terça-feira à 1h20 após uma 
ocorrência de violência domésti-
ca. Em depoimento a enfermeira 
disse que o agressor teria sido 
preso em janeiro de 2021 após 
agredi-la e que foi liberado 45 
dias depois sendo que nesta 
quarta-feira ele teria a agredido 
novamente sem motivo. Pág.A4

PM detém jovens 
com arma usada 

em tentativa 
de homicídio

Durante a abordagem, poli-
ciais suspeitaram que o adoles-
cente de 17 anos seria o autor 
dos disparos de arma de fogo 
contra um jovem de 18 anos, 
crime ocorrido na última segun-
da-feira (12) no Vila Toninho. 
O menor confessou ter condu-
zido a moto do crime, mas que 
os disparos foram efetuados 
pelo seu parceiro. A arma foi 
apreendida.   Pág.A4

Aulas presenciais em escolas 
estaduais têm baixa adesão 

Pág. A2

Terceirizada 
da prefeitura 
dá calote em 
funcionários
Um grupo de trabalhadores 

terceirizados que eram ligados 
à empresa Prime que prestava 
serviços a Prefeitura de Rio Preto 
fez um protesto na manhã desta 
quarta-feira (14). Eles cobram 
um posicionamento da adminis-
tração municipal por conta de 
estarem com os salários e outros 
benefícios do mês de março em 
atraso.     Pág.A3

Ladrões fazem 
caminhoneiro 
refém durante 

assalto na região
na cidade de Cosmorama 

um carro modelo HB20 se 
aproximou de seu caminhão, 
momento em que o passageiro 
ao lado do motorista apontou 
uma arma na direção de vítima e 
exigiu que ele estacionasse. Por 
medo o motorista obedeceu.  O 
motorista teve suas mãos amar-
radas e foi colocado dentro do 
porta-malas do carro em seguida 
sendo ameaçado de morte com 
a arma em sua testa. Pág.A4

Pág. A3

Reeleição para 
presidente mudou 
o rumo da política 

nacional

A decisão foi publicada na 
edição desta quarta-feira do 
Diário Oficial do Município. Com 
as alterações, o novo prazo 
para conclusão da obra será 
15 de agosto, inicialmente a 
administração municipal esti-
mou que obra estaria concluída 
em 30 de novembro do ano 
passado.   Pàg.A3

Arquivo DHOJE
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Como mudanças estratégicas 
contribuem para crescimento 

na advocacia
As relações de trabalho vêm 

passando por mudanças nos úl-
timos anos e o uso da tecnologia 
está diretamente relacionado 
aos nossos cenários. A pande-
mia de COVID-19 acelerou mui-
tas mudanças e organizações 
no meio corporativo – e o no 
âmbito da sociedade Aparecido 
Inácio e Pereira Advogados As-
sociados (AIP) isso também está 
acontecendo.

No ano em que a marca 
completa 30 anos de existência, 
vivemos a consolidação das 
mudanças mais significativas desde a nossa fundação. Todas 
são, felizmente, muito positivas. Alteração na sede, abertura de 
sociedade são algumas delas, mas outras adaptações vêm sendo 
feitas de modo a posicionar o AIP no mercado do Direito.

Temos passado por uma revisão geral e implementação de 
um estruturado plano de carreira para as áreas técnica e admi-
nistrativa. Além disso, há a instauração dos primeiros comitês de 
gestão, que envolvem profissionais técnicos e administrativos. 
Outros reforços no negócio, como a contratação de consultorias 
especializadas nas áreas financeira, marketing jurídico, recru-
tamento e seleção e assessoria de imprensa têm sido muito 
importantes no processo de consolidação do propósito da socie-
dade. A prestação de serviço diferenciado e de excelência aos 
clientes servidores públicos, trabalhadores em geral, sindicatos 
e associações é a prioridade.

Novos cenários exigem adaptações. Desde que 2021 come-
çou, iniciamos a implantação de um novo projeto de adequação 
de todo o escritório às regras impostas pela nova Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). Saber se adaptar às mudanças nos 
tira do lugar comum e nos leva a um local de incertezas, de ris-
cos, ao mesmo tempo em que traz novos desafios. É algo que 
gera desenvolvimento e nos permite identificar falhas e explorar 
novas oportunidades.

Desenvolvimento e pessoas
A abertura da sociedade neste momento sinaliza um im-

portante passo para a sustentabilidade e perenidade da marca 
Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados. É com esse 
espírito de inovação, de desenvolvimento, de melhoria contínua 
que celebramos nosso aniversário de 30 anos.

Com forte cultura participativa, nossa sociedade busca enco-
rajar a colaboração e inclusão de forma que aqueles que estão 
conosco se identifiquem e contribuam com o propósito da empre-
sa. Acreditamos que cada um oferece a parte do conhecimento 
e competências de que dispõe – a soma dessas habilidades é 
atribuída aos nossos melhores resultados.

Somos um escritório plural, com profissionais de diferentes 
áreas, gerações e perfis. Algo que integra de maneira mais 
ampla as equipes, propiciando desenvolvimento e equilíbrio de 
competências.

E assim seguimos trabalhando, aprimorando práticas antigas, 
imprimindo novas formas de trabalho com uso de tecnologia e 
otimizando recursos disponíveis. O objetivo é atender cada vez 
melhor as necessidades de nossos clientes, desenvolvendo novas 
parcerias e lideranças, sempre alinhado ao propósito e estratégia 
da sociedade.

*Dra. Francys Mendes Piva é gerente do corpo técnico 
do escritório Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associa-
dos. É bacharela em Direito pela Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, desde 1999, especialista em Administração 
de Contencioso de Massa pela Fundação Getúlio Vargas, 
desde 2013, e inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil 
sob o nº 227.762-B.

ARTIGO 

ESCOLAS Estado abre aulas presenciais 
com baixa procura de alunos

De acordo com o decreto 
estadual, as Escolas Estaduais 
podem voltar a partir desta 
quarta-feira (14) com as au-
las presenciais respeitando 
os 35% dos matriculados e 
dando preferência para os 
alunos em que a defasagem 
no aprendizado, os que ne-
cessitam da alimentação dada 
pela escola, que estejam em 
fase de alfabetização ou, ain-
da, aqueles que são filhos de 
profissionais da saúde. Estes 
são os que têm preferência 
para as aulas presenciais.

O DHoje entrou em conta-
to com oito Escolas Estaduais 
e todas elas registraram nú-
mero baixo de alunos neste 
primeiro dia. A Escola Estadu-
al Leonor da Silva Carramona 
(foto), recebeu, no período da 
manhã, apenas 20 alunos; na 
Escola Professor Jamil Kahuan 

foram sete alunos; no Cardeal 
Leme em torno de 40 alunos; 
no Justino Jerry Faria nenhum 
aluno; na Escola Alberto An-
daló cerca de dez alunos; na 
Escola Deputado Bady Bassit 
nenhum aluno e na Escola 
Dinorah do Vale também ne-
nhum aluno.

Na Escola Estadual Deputa-
do Bady Bassit, que abriu, mas 
não recebeu nenhum aluno, 
a funcionária informou que os 
alunos que tiverem condições 
devem dar preferência para 
continuar com as aulas re-
motas. “Vamos oferecer uma 
marmita por aluno, de forma 
agendada, ou o aluno poderá vir 
se alimentar na escola”, explica.

A mesma situação aconte-
ce na Escola Estadual Dinorah 
do Vale, que também abriu, 
mas nenhum aluno foi para 
a aula presencial. “Abrimos 
a escola, mas não apareceu 
ninguém. A prioridade é para 

alunos que estejam em fase 
de alfabetização, filhos de 
funcionários da saúde, e os 
que precisam de alimenta-
ção. Muitos alunos e pais 
de alunos estão com medo, 
até porque, aqui na escola 
tivemos dois casos de Covid 
em alunos do oitavo ano (14 
anos de idade)”, conta funcio-
nária. Ambas preferiram não 
se identificar.

As aulas presenciais são 
opcionais. Os alunos que 
preferirem, podem continuar 
acompanhando as aulas pela 
internet que não serão preju-
dicados.

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria 
da Diretoria de Ensino para 
questionar se esta baixa ade-
são já era esperada e se há 
previsão de aumentar o leque 
de alunos atendidos para as 
aulas presenciais, mas não 
obtivemos resposta.

Andressa ZAFALON 

Saída dos alunos da Escola Estadual Professor Leonor da Silva Carramona

Andressa ZAFALON

GESTÃO SANTA CRUZ
Procon treina servidores para 

atendimento humanizado

A Escola de Gestão da Pre-
feitura de Rio Preto (EGP) iniciou 
nesta quarta-feira, 14, o curso de 
atendimento humanizado com 
22 colaboradores do Procon, 
entre servidores e estagiários. O 
objetivo do treinamento é ofere-
cer atendimento eficiente, com 
qualidade e agilidade, mas sem 
deixar de lado a empatia.

A responsável por ministrar 
o tema é a Educadora Interna 
Maria Helena Paz, que é servido-
ra municipal desde fevereiro de 
2019. Ela é bacharel em ciências 
contábeis e tem licenciatura 
plena em pedagogia. Também é 
pós-graduada em planejamento, 
implementação e gestão de cur-
sos à distância; psicopedagogia; 
gestão escolar e alfabetização; e 
letramento.

Carlos Fett, coordenador 
acadêmico da EGP, ressalta que 
“o setor público enfrenta os de-
safios de melhorar a qualidade 

de seus serviços, aumentar a 
satisfação dos usuários e instituir 
um atendimento de excelência 
ao público. Por isso, este tema 
é primordial”.

Esse entendimento também 
é compartilhado pelo diretor do 
Procon, Jean Dornelas. “Nós 
recebemos, na nossa unidade, 
pessoas com diferentes tipos de 
carências. Pode ser uma carência 
econômica, mas também de in-
formações. Normalmente, quem 
chega ao Procon já está passan-
do por uma situação complicada 
e extremamente desgastante, 
que é um desacordo na relação 
de consumo. O atendimento hu-
manizado é fundamental”, disse.

O treinamento terá carga-ho-
rária total de 20 horas, em en-
contros de uma hora e meia, às 
quartas e sextas. “Organizamos 
as aulas de maneira que não 
comprometa nosso atendimento 
que, em função da pandemia, 
segue de maneira remota”, ex-
plicou Dornelas.

Da REDAÇÃO

Centro Social oferece vagas 
para crianças de 6 a 14 anos 

O Centro Social Santa Cruz 
em parceria com a Secretaria 
da Educação abriu vagas para 
o projeto Programação Espe-
cial da Pandemia, feito para 
crianças de 6 a 14 anos.

As matrículas estão aber-
tas até preencher todas as 
15 vagas que restaram. O 
projeto conta com aulas onli-
ne e presenciais que vão das 
13h às 17h, todos os dias. A 
programação oferece aulas de 
informática, judô, arte, dança, 
recreação e lazer, jogos de ta-
buleiros, orientação de estudo 
e leitura.

Por conta da fase emer-
gencial, algumas aulas foram 
suspensas e houve também 
uma redução de jornada e 
de oficinas. A programação 
online funciona até voltar às 

aulas presenciais, neste perí-
odo as aulas de orientação de 
estudo e lazer são agendadas 
pois somente 3 crianças po-
dem ser atendidas por cada 
professor nessa fase.

“Este projeto da interação 
foi uma ação que desenvol-
vemos pois tivemos muitos 
relatos de pais sobre mudan-
ça de comportamento dos 
filhos como crise de ansie-
dade, depressão, alteração 
de humor, a ideia surgiu para 
que eles interajam e matem 
a saudade dos amiguinhos”, 
relata Juliane Doho, pedagoga 
do projeto.

Para saber mais entre em 
contato com o Centro Social 
Santa Cruz pelo telefone (17) 
3232-2678 ou (17) 99636-
1407. 

(Colaborou Maria Paula 
de ANDRADE)

Da REDAÇÃO

Número de pedidos de 
seguro-desemprego é 
o maior desde outubro
O Ministério do Trabalho 

divulgou nesta semana os 
dados de requerimentos de 
seguro-desemprego durante 
o mês de março. Com 1.637 
solicitações, sendo que 1.454 
foram pela Web, São José do 
Rio Preto registrou o seu maior 
índice desde o mês de outubro, 
quando teve 1.734 pedidos. 
Em comparação com o mês de 
fevereiro, houve um aumento 
de 6,6% e uma diminuição de 
9% comparado com março do 
ano passado.

Dentre os 1.637 pedidos 
do benefício, 912 ocorreram 
na primeira quinzena do mês. 
Esse foi o índice mais alto 
em 15 dias desde a segunda 
quinzena de julho, quando 
houve 1.098 solicitações. No 
total acumulado de 2021 já 
são 4.609 requerimentos, 
15,4% a menos do que no ano 

passado.
“Infelizmente é um número 

que reflete o movimento de 
desligamento que ocorreram 
no mês de fevereiro. Esse au-
mento também significa que 
muitas pessoas que foram 
demitidas não conseguiram ser 
reinserir no mercado de traba-
lho. Claro que há exceções, 
como casos em que a pessoa 
para não ser registrada, mas a 
maioria não conseguiu retomar 
o emprego”, comentou o eco-
nomista José Mauro da Silva.

No Estado de São Paulo 
foram contabilizados 308.078 
pedidos de seguro-desempre-
go, sendo a maioria feita por 
homens na faixa dos 30 a 39 
anos. No Brasil o número de 
requerimentos registrados é de 
1.072.359.

Tem direito ao seguro-de-
semprego todo o trabalhador 
que atuou em regime CLT e foi 
dispensado sem justa causa, 
inclusive em casos de dispensa 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

indireta , que é quando há falta 
grave do empregador sobre o 
empregado, configurando mo-
tivo para o rompimento do vín-
culo por parte do trabalhador. 

Foram 1,6 mil pedidos durante o mês de março

Não é permitido receber qual-
quer outro benefício trabalhista 
em paralelo ao seguro nem 
possuir participação societária 
em empresas.

Divulgação
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APÓS INCÊNDIO

Prazo para entrega de obra é 
prorrogado e valor cresce 25,8% 

A prefeitura prorrogou por 
mais 90 dias o prazo de conclu-
são das obras de revitalização 
do Mercado Municipal, além 
disso, a secretaria de Obras 
concedeu aditivo contratual de 
13,632% e suprimiu 1,22% do 
total do contrato.

Com isso, as obras de revi-
talização do Mercado Municipal, 
que inicialmente foram esti-
madas em R$ 4.360.930,15 
atualmente tota l i zam R$ 
5.488.435,55, sendo ampliado 
em 25,8 % após cinco aditivos 
contratuais.

A decisão foi publicada na 
edição desta quarta-feira do 
Diário Oficial do Município. Com 
as alterações, o novo prazo para 
conclusão da obra será 15 de 

agosto, inicialmente a adminis-
tração municipal estimou que 
obra estaria concluída em 30 de 
novembro do ano passado.

Em 29 de março, o vereador 
Robson Ricci (Republicanos) 
utilizou seu perfil no Facebook 
para questionar a celebração de 
termos aditivos com ampliação 
dos valores contratuais e am-
pliação do prazo. Segundo ele as 
alterações não estariam relacio-
nadas com “surpresas de obra”, 
visto que parte dos acréscimos 
foram utilizados para mudança 
no descritivo de pisos e azulejos.

“Porque a substituição de 
pisos não foi prevista na licitação 
inicial, porque não fizeram a 
inclusão das testeiras de metal, 
será que não sabiam que o proje-
to precisava disso? O mercadão 
é um patrimônio que merece o 

Thiago PASSOS 

MERCADÃO

Doria autoriza concessão do 
aeroporto de Rio Preto

O governador João Doria 
(PSDB) autorizou a abertura de 
licitação para a concessão dos 
serviços de operação, manu-
tenção, exploração e ampliação 
da infraestrutura aeroportuária 
dos 22 aeroportos estaduais, 
entre eles o aeroporto de Rio 
Preto. O Decreto 65.622 foi 
publicado na edição do Diário 
Oficial do Estado desta quarta-
-feira, 14 de abril.

De acordo com o decreto, 
estudos técnicos contemplam 
a realização de cerca de R$ 
447,84 milhões em investi-
mentos nos aeroportos que 
abrangem 22 municípios pau-
listas.

O aeroporto Professor Eri-
belto Manoel Reino de Rio 
Preto lidera o Bloco Noroeste, 
que é composto por 11 unida-
des aeroportuárias, e que tem 
também os aeroportos comer-
ciais de Presidente Prudente, 
Araçatuba, Votuporanga, Barre-
tos, Dracena, Tupã, Presidente 
Epitácio, Andradina, Assis e 
Penápolis.

Já o Bloco Sudeste também 
é composto por 11 unidades, 
cujo principal é o aeroporto de 
Ribeirão Preto, Doutor Leite 
Lopes. As demais unidades 
são: Bauru, Marília, Sorocaba, 
Araraquara, São Carlos, Franca, 
Guaratinguetá, Registro, Avaré 
e São Manuel.

Segundo o governo do esta-
do, do total de aeroportos que 
serão concedidos a iniciativa 
privada nove têm serviços de 
aviação comercial regular e 13 
são destinados à modalidade 
executiva.

A estimativa é que antes da 
pandemia, os dois grupos movi-
mentavam 2,4 milhões de pas-
sageiros por ano, considerando 
embarques e desembarques.

Atualmente os aeroportos 
são operados e administrados 
pelo Departamento Aeroviário 
do Estado de São Paulo (Da-
esp), órgão vinculado à Secre-
taria de Logística e Transpor-
tes. O processo licitatório será 
conduzido pela Secretaria de 
Governo, por meio da Agência 
de Transporte do Estado de São 
Paulo (ARTESP).

Poderão participar da li-
citação empresas nacionais 
ou estrangeiras, consórcios, 
instituições financeiras e fun-
dos de investimentos. Além da 

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

LICITAÇÃO

apresentar a melhor proposta de 
outorga fixa, o vencedor terá de 
comprovar qualificação técnica 
em gestão aeroportuária, seja 
da própria empresa ou con-
sórcio, ou de pessoas de sua 
equipe ou mesmo por meio de 
subcontratação qualificada.

O Decreto admite que um 
mesmo interessado, ou um 
mesmo consórcio, ofereça pro-
postas para ambos os blocos de 
aeroportos.

O processo de licitação se 
dará na modalidade de leilão 
simultâneo dos Blocos Noro-
este e Sudeste, a ser realizado 
em sessão pública, por meio 
da apresentação de propostas 
econômicas em envelopes fe-
chados, com previsão de ofertas 

Doria autorizou abertura do processo de licitação do aeroporto de Rio Preto

de lances em viva-voz nos casos 
estabelecidos pelo edital.

A licitação dos 22 aeroportos 
faz parte do “plano de retomada 
econômica” anunciado pelo go-
vernador João Doria em outubro 
de 2020. A estimativa é que a 
concessão dos aeroportos re-
gionais traga para os cofres do 
estado US$ 80 milhões.

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM), secretário de 
Governo e presidente do Conse-
lho Gestor de PPPs, apresenta 
detalhes do edital da licitação, 
durante videoconferência, às 
12 horas com a participação do 
prefeito Edinho Araújo (MDB). A 
reunião será transmitida ao vivo 
no canal do Youtube do Governo 
do Estado de São Paulo.

Arquivo DHOJE

Outro rumo
Se o então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 

foto) não tivesse conseguido aprovar à reeleição em 1997, a 
situação política brasileira, hoje, seria outra? É bem provável, 
porque sem reeleição, a disputa pela Presidência da República 
poderia ter tomado outro rumo. Se não tivesse reeleição, o tu-
cano José Serra era forte candidato para vencer as eleições em 
1998. No segundo mandato, FHC não teve bom desempenho 
e abriu espaço para Lula da Silva (PT) derrotar José Serra, em 
2002. Como tudo enredou a favor, Lula se reelegeu em 2006 
e fez a sua sucessora Dilma Rousseff (PT), em 2010. Usando 
a máquina do governo, Dilma se reelegeu em 2014, ficando 
no governo até 31 de agosto de 2016, quando recebeu o im-
peachment. Com mandato de quatro anos, portanto, a história 
poderia ser outra!

Reeleição
Durante as negociações 

com o Congresso para aprovar 
a reeleição para presidente da 
República, em 1997, o então 
deputado José Genoíno (PT), 
em entrevista na Câmara de 
Rio Preto, se posicionou con-
tra a alteração do processo 
eleitoral. O petista disse, à 
época, que era estelionato 
eleitoral. A reeleição foi apro-
vada e acabou abrindo a por-
teira para o PT ficar por mais 
de 14 anos no poder, com 
Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Atraso de salários
Um grupo de trabalhadores da empresa Prime, que presta 

serviços terceirizados à Prefeitura, cobrou ontem do Executivo o 
pagamento de salários atrasados. Liderados pelo presidente da 
Câmara, Pedro Roberto Gome (Patriota, foto), o grupo alegou na 
Secretaria de Administração que não tem dinheiro para comprar 
alimentos e nem para pagar o aluguel. O assessor da pasta, 
Fábio Gazzola, disse que a Prefeitura cobrou da empresa a rela-
ção de funcionários, cartão de ponto com o intuito de efetuar o 
pagamento. Como subsidiária, a Prefeitura é obrigada a pagar os 
trabalhadores. “É preciso dar um basta nessa relação de calote”, 
diz o patriota, afirmando que é recorrente calote envolvendo as 
terceirizadas.

Rabo preso
A tropa do PT está pre-

ocupada que nova decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), em relação ao julga-
mento das pendengas judiciais 
contra o ex-presidente Lula 
da Silva (PT), possa dificultar 
a sua candidatura para presi-
dente da República, em 2022. 
Dependendo da decisão do 
Supremo – se as provas colhi-
das pela 13ª Vara de Curitiba 
forem mantidas – os proces-
sos poderiam ser agilizados 
na Justiça Federal de Brasília.

Terceira via
O ex-senador Aloysio Nu-

nes disse que os governadores 
tucanos João Doria e Eduardo 
Leite, de São Paulo e do Rio 
Grande do Sul, respectivamen-
te, têm condição de disputar 
as eleições presidenciais, em 
2022, como representante 
da terceira via, numa disputa 
contra Jair Bolsonaro (sem 
partido) e Lula da Silva (PT). 
O tucano citou ainda, em 
entrevista à CBN, Ciro Gomes 
(PDT) e o ex-ministro da Saúde 
Henrique Mandetta (DEM).

Puxão de orelha
João Paulo Rillo (PSOL) tem 

apresentado requerimentos 
com frequência para convocar 
a secretária da Educação, Fa-
biana Zanquetta, a fim de dar 
explicações sobre assuntos re-
lacionados a pasta. Até agora 
a maioria dos pedidos foi blin-
dados pelo plenário da Casa. 
Agora, deixar professores e 
alunos da educação especial 
fora da etapa de vacinação 
contra a covid-19, portanto, a 
secretária merecia um ‘puxão-
zinho’ de orelha!

Defende
A Prefeitura defendeu a per-

manência da homenagem ao 
empresário J. Hawilla (morreu 
em 2018), com a denominação 
do nome dele ao Anel Viário 
da cidade. A ação popular 
pedindo para retirar o nome 
do empresário foi apresentada 
pelo estudante Leonardo Lo-
pes Rodrigues, que alegou o 
envolvimento do empresário no 
escândalo de propina da FIFA. 
O juiz Adilson Araki Ribeiro abriu 
prazo para Rodrigues contestar 
a defesa da Prefeitura. 

Chacota
Ao anunciar que a França 

suspendeu voos para o Brasil 
devido a nova variante do 
vírus, o primeiro-ministro fran-
cês, Jean Castex, fez chacota 
contra o governo brasileiro, 
que defende o tratamento 
precoce com hidroxicloroqui-
na contra a covid-19. Como 
a declaração foi feita no par-
lamento, o ministro arrancou 
longa gargalhadas dos parla-
mentares. Chacota à parte, 
por aqui se criticar o remédio 
corre o risco de apanhar.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

A Emurb (Empresa Muni-
cipal de Urbanismo) ampliou 
em 60 dias o período de sus-
pensão dos pagamentos de 
permissionários do Terminal 
Rodoviário, que estão com as 
atividades paralisadas após 
incêndio em 23 de janeiro 
que destruiu o Shopping Azul 
e gerou danos estruturais no 
prédio.

Inicialmente a empresa ha-
via estipulado que a suspensão 
seria de 120 dias, com o novo 
prazo passa a ser de 180 dias, 
vigorando entre 24 de janeiro 
e 23 de julho. Em fevereiro, 
quando anunciou a primeira 
suspensão a Emurb informou 
que o prazo seria para que em 
conjunto com as secretarias de 
Obras e Desenvolvimento Eco-
nômico fosse avaliado outro 
local no terminal para alocação 
dos estandes

“Com a decisão, eles fi-
carão isentos de quaisquer 
taxas ou pagamentos à Emurb 
com data retroativa à noite do 
incêndio. Os permissionários 
já estão retirando – de forma 
agendada e assistida – as 
mercadorias do prédio”, disse 
a Emurb em 23 de fevereiro.

Emurb prorroga 
suspensão de 

pagamentos para 
permissionários 

da rodoviária

Thiago PASSOS 

nosso respeito, ficou me pergun-
tando quantos leitos daria para 
criar, quantas cestas básicas 
poderiam ter sido compradas se 
não tivéssemos esses aditivos”, 
relatou o vereador ao questionar 
os aditivos após resposta da 
administração municipal.

Em reposta ao Requerimento 
encaminhado por Ricci em feve-
reiro o secretário Israel Cestari 
afirmou que “existem interferên-
cias que não estavam previstas 
inicialmente”, ressaltando que 
as alterações são previstas na Lei 
das Licitações e que a medida 
visa evitar a realização de um 
novo processo licitatório.

O DHoje questionou a secre-
taria de Obras sobre os novos 
aditivos publicados nesta quarta, 
mas até o fechamento desta 
edição não obteve resposta.

Terceirizada deixa funcionários 
sem salários e provoca protesto

Um grupo de trabalhado-
res terceirizados que eram 
ligados à empresa Prime que 
prestava serviços a Prefeitura 
de Rio Preto fez um protesto 
na manhã desta quarta-feira 
(14). Eles cobram um posi-
cionamento da administração 
municipal por conta de esta-
rem com os salários e outros 
benefícios do mês de março 
em atraso.

Segundo Ana Laura, ex-fun-
cionária da Prime,  a maioria 
dos trabalhadores está há 
dois anos na empresa – que 
atrasava de forma constante 
o pagamento da cesta básica 
e neste período não pagou as 
férias dos funcionários, além 
da rescisão de contrato que 
não foi feita com nenhum 
funcionário.

São cerca de 130 funcio-
nários que atuam nesta tercei-
rizada a maioria deles na linha 
de frente em diversos setores 

da administração municipal. 
Um grupo de trabalhadores 

foi recebido na prefeitura onde 
foi passado que a administra-
ção está aguardando que a 
empresa encaminhe a nota fis-
cal do último mês de prestação 
de serviço para poder efetuar a 
liberação das verbas.

Segundo Sergio Paranhos, 
presidente do SETH (Sindicato 
dos Empregados em Turismo e 
Hospitalidade), o valor que a 
empresa tem que pagar para 
a rescisão dos trabalhadores é 
bem superior ao que a mesma 
tem que receber da prefeitura 
– o valor aproximado das resci-
sões vira em torno de R$ 700 
mil e a informação que eles têm 
é que a prefeitura teria ainda a 
pagar cerca de pouco mais de 
R$ 300 mil a empresa.

“Estamos buscando uma 
possibilidade jurídica para que 
a prefeitura faça um deposito 
judicial na conta dos trabalha-
dores para garantir parte dos 
salários”, salientou Paranhos.

Sérgio SAMPAIO

ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura – Em nota a pre-
feitura de Rio Preto informa que 
“até o momento não recebeu 
da empresa Prime qualquer 
documento ou nota fiscal para 
pagamento dos serviços pres-
tados junto ao Poder Público. 
Os valores estão retidos, aguar-
dando o envio da relação dos 
recolhimentos como salário, 
FGTS e aviso prévio que deverão 
ser pagos a cada colaborador. 
Assim que a documentação 
for enviada, o pagamento será 
liberado diretamente na conta 
dos prestadores de serviço”, 
finaliza a nota.

Empresa - A reportagem 
tentou contato com  os telefo-
nes disponíveis da assessoria 
jurídica da empresa e com o 
supervisor da Prime – o contato 
da jurídico informou que não 
presta serviços para a empresa 
desde meados do ano passado 
– e a supervisor não responder 
ao contato até o fechamento 
da matéria.
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Segundo as informações do 
boletim de ocorrência a Guarda 
Civil Municipal foi acionada nes-
ta terça-feira (13) por volta das 
18h após um auxiliar adminis-
trativo de 40 anos descumprir a 
medida protetiva registrada por 
sua ex-companheira, uma auxi-
liar administrativa de 36 anos. 

Ao chegarem no local foram 
recebidos pela vítima sendo 
informados que o agressor teria 
desrespeitado a medida prote-
tiva para ameaça-la de morte 
e ainda jogado sua moto para 
cima da auxiliar no intuito de 
atropela-la. 

O acusado foi encontrado 
em sua casa onde confessou 
o descumprimento pois ele e a 
vítima teriam reatado a relação 
e negou ter ameaçado ou ten-
tado a atropelar. 

Os envolvidos foram levados 
para a delegacia e o auxiliar 
administrativo foi preso por 
descumprimento da medida 
protetiva de urgência. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Mais uma 
medida protetiva 

desrespeitada
Da REDAÇÃO

VIOLÊNCIA

Vendedor é preso pela segunda 
vez este ano por bater na mulher

Policiais militares foram 
acionados na madrugada 
desta terça-feira à 1h20 
após uma ocorrência de 
violência doméstica, onde 
um vendedor de 38 anos 
agrediu e ameaçou de morte 
sua esposa, uma enfermeira 
de 29 anos. 

Ao chegarem no local eles 
encontraram a vítima na rua 
apresentando ferimentos em 
seu rosto, foram informados 
então que o marido da en-
fermeira teria a agredido e a 
ameaçado. 

O vendedor foi abordado 
dentro de sua casa, onde 
ele negou a agressão e disse 
não saber do paradeiro de 

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br
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REINCIDENTE

Caso deve ser condu-
zido pela Delegacia 
de Defesa da Mulher, 
em Rio Preto; acusado 
está preso novamente

sua esposa. Ambos os en-
volvidos foram levados para 
a delegacia. 

Em depoimento a enfer-
meira disse que o agressor 
teria sido preso em janeiro de 
2021 após agredi-la e que foi 
liberado 45 dias depois sen-
do que nesta quarta-feira ele 
teria a agredido novamente 
por motivos irrelevantes. 

O médico legista presente 
confirmou as agressões cor-
porais e o vendedor foi preso 
em flagrante por violência 
doméstica, lesão corporal e 
ameaça. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)

SAMUEL PEREIRA DA SILVA – Fa-
lecido aos 68 anos de idade, natural de 
Macaé/RJ, era divorciado. Deixou seus 
fi lhos Jackeline, Valeria, Wagner. Seu 
sepultamento deu-se no dia 14/04/2021 
às 09:30. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.          

WILSON PEREIRA DA SILVEIRA – 
Falecido aos 59 anos de idade, natural 
de Goianesia/GO, era viúvo. Deixou seus 
fi lhos Leonardo, Lais. Seu sepultamento 
deu-se no dia 14/04/2021 às 13:00. 
Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.          

MARLI DE FATIMA REVERSI – Fa-
lecida aos 57 anos de idade, natural de 
São José do Rio Preto/SP, era casada 
com Edilson Meneguim Fernandes. 
Deixou seus fi lhos Edilson Junior, Thiago 
Rodrigo. Seu sepultamento deu-se no dia 
14/04/2021 às 15:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.      

ESMERALDA FLAQUETTE DOS 
SANTOS – Falecida aos 69 anos de 
idade, natural de São José do Rio Preto/
SP, era casada com Sebastião José dos 
Santos. Deixou seus fi lhos Alex Sandro, 
Alessandra. Seu sepultamento deu-se 
no dia 14/04/2021 às 15:00. Saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.          

PAULO SERGIO CASTRO – Falecido 
aos 62 anos de idade, natural de São 
José do Rio Preto/SP, era separado 
judicialmente. Seu sepultamento deu-se 
no dia 14/04/2021 às 17:00. Saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
Ressurreição.         

OSWALDO DE SIQUEIRA – Falecido 
aos 91 anos de idade, natural de São 
José do Rio Preto/SP, era viúvo. Deixou 
seus fi lhos Claudio, Cloves, Cleide, Clau-
diomir, Clorival. Seu sepultamento deu-se 
no dia 14/04/2021 às 16:00. Saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
Parque Jardim da Paz.           

WAGNER ADRIANO DA SILVA – 
Falecido aos 42 anos de idade, natural 
de Votuporanga/SP, era solteiro. Seu 
sepultamento deu-se no dia 14/04/2021. 
Saindo seu féretro do velório Capelas Pre-
ver Rio Preto para o cemitério Municipal 
de Votuporanga.           

LOURENÇO BASSUALDO – Falecido 
aos 80 anos de idade, natural de Garça/
SP, era casado com Neusa Carlota 
Bassualdo. Deixou seus filhos Silvia, 
Wesley. Seu sepultamento deu-se no dia 
14/04/2021 às 10:00. Saindo seu féretro 
do velório Municipal de Cedral para o 
cemitério Municipal de Cedral. 

  FALECIMENTOS

NO CPP

Agente acha 291 
porções de maconha 

ao lado do muro
Segundo as informações 

do boletim de ocorrência, ele 
estaria realizando uma ronda 
na área externa no Centro de 
Progressão Penitenciária nesta 
terça-feira (13) quando por 
volta das 17h localizou próxi-

mo ao muro duas sacolas que 
continham 291 porções de 
maconha. 

A droga foi apreendida e 
pesada sendo o agente orien-
tado a registrar um boletim de 
ocorrência para a investigação 
do caso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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77 ANOS
Vizinhos reclamam 

de mau cheiro e nora 
encontra aposentado 

morto em casa

Após vizinhos reclamarem 
de forte odor em residência 
na Avenida Major Lero, uma 
mulher de 46 anos encon-
trou seu sogro, de 77 anos, 
morto e em avançado estado 
de decomposição na última 
terça-feira (13) às 19h. 

Policiais civis foram acio-
nados para o local onde foram 
recebidos pela Polícia Militar 
e a nora da vítima. 

Em seu depoimento a mu-
lher disse ter sido informado 
sobre forte cheiro vindo da 
casa de seu sogro e que ele 
não era visto desde o último 
sábado (10) após os vizinhos 
terem comprados os seus 
medicamentos. 

Ao chegar no local a nora 
teria entregue a chave da 
residência para o Corpo de 
Bombeiros e encontraram 
portão da casa trancado. 

O corpo foi encontrado no 
quarto deitado no chão ao 
lado da cama, ainda com a 
máquina de inalação ligada, 
e já em fase de decomposi-
ção. Foi acionada a funerária 
de plantão para a retirada do 
corpo.  

A nora do aposentado 
acrescentou que seu sogro 
sofria de várias doenças como 
hipertensão, asma, bronquite, 
diabetes e herpes zoster. 

O jornal DHoje entrou em 
contato com o 7º Distrito Po-
licial para mais informações, 
porém não obteve comunica-
ção com o delegado respon-
sável pelo caso. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

VILA TONINHO PM detém jovens e 
apreende arma usada 

em tentava de homicídio
Durante patrulhamento nes-

ta terça-feira (13) às 19h no 
bairro Parque Cidadania, poli-
ciais militares abordaram dois 
adolescentes, um de 17 anos e 
outro de 15 anos, em atitudes 
suspeitas. 

Em revista pessoal foram 
encontrados com o adolescente 
mais velho um celular da marca 
Samsung e R$ 346, e com o 
segundo jovem estavam seis 
porções de maconha e um ce-
lular da marca Motorola. 

Durante a abordagem, poli-
ciais suspeitaram que o adoles-
cente de 17 anos seria o autor 
dos disparos de arma de fogo 
contra um jovem de 18 anos, 
crime ocorrido na última segun-
da-feira (12) no Vila Toninho. 

O menor confessou ter con-
duzido a moto do crime, mas 

que os disparos foram efetua-
dos pelo seu parceiro. Ele ainda 
acrescentou que por pedido do 
colega a arma usada estava 
guardada no guarda-roupa do 
seu quarto. Os policiais encon-
traram a arma na residência 
sendo esta identificada como 
um revólver calibre 32. 

Interrogado sobre a de-
claração o jovem de 15 anos 
confessou o crime comentando 
que teria comprado a arma pelo 
valor de R$1.800 no Parque 
Cidadania.  

A dupla foi levada para de-
legacia, autuados pro tentativa 
de homicídio e liberados na 
presença do responsável legal. 

O jornal DHoje tentou conta-
to com o delegado Renato Pupo 
do 3º Distrito Policial, mas sem 
sucesso até o fechamento desta 
matéria. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

PM detém dois acusados de tentativa de homicídio

Arquivo DHOJE

AMARRADO 22 RESGATADOS
Caminhoneiro vira refém de 

ladrões em assalto na região

Um caminhoneiro de 29 
anos procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto nesta 
terça-feira (13) por volta das 
14h informando ser vítima de 
um roubo que aconteceu no 
último sábado (10). 

De acordo com o depoimen-
to da vítima, ele carregou seu 
caminhão na cidade de Sinop/
MT na quarta-feira passada (7) 
e viajaria até Osvaldo Cruz/SP.  

Ele relatou que durante o 
caminho foi seguido por um 
carro que seria de uma trans-
portadora e ao parar em um 
posto de combustível ainda em 
Mato Grosso as pessoas que 
estavam no veículo solicitaram 
realizar uma vistoria no cami-
nhão. Por estranhar o ocorrido 
o caminhoneiro entrou em 
contato com seu chefe que o 
orientou a continuar a viagem. 

Já no estado de São Paulo 
na cidade de Cosmorama um 
carro modelo HB20 se apro-
ximou de seu caminhão, mo-
mento em que o passageiro ao 
lado do motorista apontou uma 

arma na direção de vítima e 
exigiu que ele estacionasse. Por 
medo o motorista obedeceu.  

Ele ainda acrescentou que 
no carro haviam três pessoas e 
que apenas conseguiu enxergar 
dois dos criminosos que aparen-
tavam tem aproximadamente 
30 anos. 

O motorista teve suas mãos 
amarradas e foi colocado den-
tro do porta-malas do carro em 
seguida sendo ameaçado de 
morte com a arma em sua testa. 
Após os criminosos viajaram por 
um tempo eles enfim deixaram 
o refém em uma estrada próxi-
ma a cidade de Bálsamo. 

Depois de um caminhoneiro 
tê-lo ajudado a chegar no mu-
nicípio a vítima tentou registrar 
um boletim virtual na manhã 
de domingo (11), porém sem 
sucesso sendo orientado pela 
polícia da cidade a comparecer 
na central de Rio Preto. 

O caminhão carregado de 
soja e seus pertences foram 
levados e até o momento do re-
gistro do boletim de ocorrência 
o trio não foi encontrado. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

PRF participa de ação 
contra trabalho escravo

Entre os dias 07 e 13 de 
abril de 2021, a PRF participou 
de uma grande operação de 
combate ao trabalho escravo no 
município de Ituverava/SP, região 
de Franca/SP. Em ação conjunta 
com a Divisão para Erradicação 
do Trabalho Escravo (DETRAE) 
do Ministério da Economia, e o 
Ministério Público do Trabalho, 
foram resgatados 22 trabalha-
dores que estavam em situação 
semelhante à escravidão. 

Após receberem denúncia 
de que trabalhadores do corte 
da cana-de-açúcar estavam 
trabalhando em situação desu-
mana, as equipes se deslocaram 
ao distrito de São Benedito da 
Cachoeirinha, município de Itu-
verava/SP. 

No local, uma pequena vila 
ocupada por trabalhadores ru-
rais, as equipes encontraram 18 
pessoas vivendo em condições 
extremamente precárias. Elas 
estavam aglomeradas em duas 
casas e viviam em situação 
degradante: dormiam no chão 
sem, ao menos, um colchão e 
não tinham o que comer. 

Estes trabalhadores foram 
atraídos por uma oferta de traba-
lho no corte de cana-de-açúcar 

e chegaram do Maranhão à 
propriedade no início de março.  

Prosseguindo na operação, 
as equipes constataram que 
outras 4 pessoas também viviam 
no local e, diante do grande so-
frimento, evadiram-se buscando 
melhores condições de vida. 

Como promessa de paga-
mento, estes trabalhadores 
receberiam R$ 130 por dia, 
sem nenhum desconto, porém 
na prática o valor recebido foi 
menor, no valor de R$ 70, e os 
empregadores ainda cobraram 
pelo transporte do Maranhão 
para Ituverava e também pelos 
colchões onde eles dormiam. 

Os trabalhadores foram 
transportados para a sede do 
Ministério Público do Trabalho 
em Franca/SP, onde receberam 
todo o pagamento referente aos 
seus direitos trabalhistas. Além 
da indenização dos trabalhado-
res, os empregadores custearam 
as despesas para que estas 22 
pessoas fossem conduzidas de 
retorno aos seus lares, no estado 
do Maranhão. 

O MPT encaminhará relatório 
para a Polícia Federal, para que 
as investigações prossigam para 
apuração criminal da conduta 
dos empregadores. Ninguém foi 
preso nesta operação. 
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Nosso sistema circulatório é constituído por um amplo 
e complexo conjunto de vasos sanguíneos que comuni-
cam todos os órgãos do corpo, permitindo a oxigenação e 
a nutrição visceral. Artérias e veias percorrem todo nosso 
corpo, desde a região central até a periferia, conduzindo 
e retornando o fluxo sanguíneo em direção ao coração, 
fornecendo ao ser humano um sistema circulatório inte-
grado que trabalha de maneira cooperativa em prol do 
bom funcionamento corporal.

Os pulmões, o coração, os rins, o cérebro, o fígado 
e os demais órgãos desempenham suas respectivas 
funções graças à integridade do sistema circulatório. En-
tretanto, em situações extremas, o comprometimento da 
circulação pode dificultar ou até mesmo impedir que as 
estruturas nobres do nosso corpo exerçam sua atividade 
da maneira adequada, o que pode resultar em falência 
múltipla de órgãos.

A infecção pelo Coronavírus representa uma destas 
situações. A entrada do vírus em nosso organismo, es-
pecialmente em nosso aparelho respiratório, eclode uma 
resposta inflamatória intensa, que culmina na formação 
de micro e macro trombos em diferentes segmentos da 
nossa circulação, resultando em micro infartos orgâni-
cos. Muitos pacientes em estado grave, por exemplo, 
não mantêm a função respiratória, mesmo com suporte 
ventilatório externo. Neste momento, entra em cena o 
sistema de “circulação artificial”, que foi recentemente 
utilizado no ator Paulo Gustavo.

A “circulação artificial” é oferecida ao paciente por 
meio de uma terapia denominada ECMO (Oxigenação 
por Membrana Extracorpórea). Nesta técnica, ocorre um 
desvio do sangue do paciente através de um conjunto 
de cânulas circulatórias, que removem, oxigenam e de-
volvem o sangue para o corpo humano, semelhante à 
técnica de circulação extracorpórea utilizada em cirurgias 
cardiovasculares.

Um vaso sanguíneo periférico é cateterizado e o sangue 
é removido do corpo e impulsionado por um bombeador 
até um oxigenador artificial (“pulmão artificial”), que re-
move o excesso de carbono do sangue, substituindo-o por 
oxigênio. Após este processo de oxigenação, o sangue é 
devolvido para o corpo humano, perfundindo os principais 
órgãos do nosso corpo.

A “circulação artificial pulmonar” aumenta as chances 
de sobrevida em casos de colapso circulatório e pulmonar. 
Seus principais benefícios são: (1) equilibrar a circulação 
de maneira rápida e eficaz; (2) oferecer tempo adicional 
para que ocorra a recuperação do pulmão ou do cora-
ção e (3) manter o coração e/ou o pulmão funcionando 
enquanto o paciente trata a causa que o levou ao uso 
da ECMO.

Neste momento de fragilidade e preocupação com os 
efeitos virais em nossa população, mantenha os cuidados 
com sua saúde, evitando aglomerações, higienizando 
suas mãos e utilizando proteção facial com máscaras. 
Se houver dúvidas sobre “circulação artificial”, pandemia, 
Covid-19 ou temas relacionados à medicina vascular, 
acesse o site www.drsthefanovascular.com.br.

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

Como funciona a 
circulação artificial usada 

no ator Paulo Gustavo

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR
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A Federação das Santas 
Casas e Hospitais Beneficen-
tes do Estado de São Paulo 
(Fehosp) divulgou uma nota 
informando que realizou um 
levantamento em que identifi-
cou que mais de 160 hospitais 
apontam que os estoques 
de anestésicos, sedativos e 
relaxantes musculares tem, 
em média, de 3 a 5 dias de 
duração e que começam a 
ficar escassos também os 
antibióticos. Esses remédios 
são utilizados em tratamento 
de pacientes com Covid-19.

Segundo a Fehosp, as 
unidades da Santas Casas 
em Rio Preto, Votuporanga e 
Fernandópolis são exemplos 
de hospitais que operam com 
estoques entre 2 e 3 dias de 
margem apenas, mas a situ-
ação no estado todo é grave 
e os hospitais que acumulam 
10 dias de estoque são raros.

Em contato com a repor-
tagem, a assessoria da Santa 
Casa de Rio Preto confirmou 
que o estoque de medicamen-
tos está no limite e apontou 
que tem encontrados difi-
culdades para a compra dos 
remédios, devido ao aumento 
de preços. O hospital ainda 
informou que tem ligado para 
todos os laboratórios, que já 
está providenciando a compra 

Santa Casa tem estoque de 
medicamentos só para 3 dias

de mais medicamentos e que o 
estoque tem duração para mais 
uma semana. Já com relação 
a disponibilidade de oxigênio a 
situação é normal.

Há quase um mês a Santa 
Casa tem registrado 100% de 
ocupação em leitos de UTI para 
pacientes com Covid-19, com 
pequenas variações em alguns 
dias caindo para 95%. O mes-
mo tem ocorrido na enfermaria. 
O hospital conta com 48 leitos 
de UTI e 45 de enfermaria.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br
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Santa Casa tem estoque de medicamentos só para 3 dias

O secretário de saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, falou 
sobre situação do hospital 
na última live. “A Santa Casa 
será o último local a ter uma 
diminuição na ocupação, pois 
ela é a principal referência no 
município. Nós pretendemos 
com o passar do tempo, e 
voltando a normalidade assim 
que possível, reabrir Upas para 
não Covid-19 e nessa logística 
a Santa Casa vai ser a última 
a ter uma ocupação baixa”, 

afirmou.
Nas redes sociais, a Santa 

Casa tem pedido doações da 
população, seja de alimentos, 
mascaras e fraldas ou até quan-
tia em dinheiro para compra de 
insumos e equipamentos. As 
doações podem ser feitas na 
conta bancária 13006220-1, 
agência 0434, Banco Santan-
der, CNPJ 59.981.712/0001-
81. Dúvidas podem ser encami-
nhadas pelo e-mail financeiro@
santacasariopreto.com.br.

FERNANDÓPOLISIMUNIZAÇÃO

Uma enfermeira de 31 
anos, colaboradora da Santa 
Casa de Fernandópolis, estava 
intubada na UTI há pelo menos 
10 dias e teve alta nesta quar-
ta-feira (14), para ser assistida 
agora na enfermaria. “A pa-
ciente teve uma boa evolução 
e deixou a UTI hoje, passando 
para um leito de enfermaria”, 
explica por nota a assessoria 
de imprensa do hospital.

A paciente já teria tomada 
as duas doses da vacina Co-
ronaVac, sendo a primeira em 
22 de janeiro e a segunda dose 
em 12 de fevereiro.

Ainda de acordo com a 
assessoria, a enfermeira esta-
va de férias desde o dia 1 de 
março e apresentou sintomas 
ao retornar ao trabalho. “O 
rastreamento oportunístico 
aplicado pelo nosso Serviço 
Especializado de Engenharia 
de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT), indica que a 
paciente foi infectada externa-
mente, de forma intrafamiliar”, 
diz a nota do Hospital.

Enfermeira 
imunizada com 

Coronavac 
deixa UTI 

Andressa ZAFALON 

COVID

Governo anuncia vacina para 
idosos a partir de 60 anos

Durante a coletiva desta 
quarta-feira (14), o Governo de 
São Paulo anunciou a inclusão 
de idosos de 60 a 64 anos no 
plano de vacinação contra a 
Covid-19. O novo grupo totaliza 
2,24 milhões de pessoas, com 
840 mil de 63 e 64 anos, que 
poderão receber a primeira 
dose a partir do dia 29 de abril.  
Já os idosos de 60 a 62 anos 
somam 1,4 milhão de pessoas 
e serão vacinados a partir do 
dia 6 de maio.

“A vacinação dependerá da 
entrega da vacina Astrazeneca 
da Fiocruz. A Fiocruz informou 
o Governo do Estado de SP, os 
governadores e o Ministério 
da Saúde sobre a entrega da 
vacina. Essas pessoas nessas 
faixas etárias serão vacinadas 
majoritariamente com a vacina 
da Fiocruz, mas também com a 
vacina do Butantan”, afirmou o 
Governador João Doria.

Todas as pessoas que inte-
gram os públicos da campanha 
podem acessar o site Vacina 
Já (vacinaja.sp.gov.br) para 
confirmar o pré-cadastro. O 

preenchimento do formulário 
leva de um a três minutos e 
economiza até 90% do tempo 
de atendimento nos postos 
de vacinação. O pré-cadastro 
não é obrigatório, mas facilita 
o trabalho dos profissionais da 
saúde e beneficia a população 
atendida.

Vinicius LIMA 

Nesta quinta-feira (15) em 
Rio Preto o Recinto de Exposi-
ções reabre o drive-thru para 
aplicação da segunda dose em 
idosos de 69 a 71 anos. Além 
disso, está previsto para a pró-
xima quarta-feira (21) o início 
da imunização em idosos de 65 
e 66 anos.

Idosos acima de 60 anos começam ser vacinados
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Saúde relata mais 208 casos confirmados

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quar-
ta-feira (14) mais 208 casos 
de Covid-19, sendo 151 por 
exame PCR, 35 por TR soroló-
gico e 22 por TR antígeno. Os 
casos foram notificados entre 
os dias 01/04 e 13/04. No 
total, a cidade totaliza 60.995 
casos, com 4.007 em profissio-
nais da saúde. O coeficiente de 
incidência é de 13.240 casos a 
cada 100 mil habitantes.

O município também con-
tabilizou mais 15 óbitos, que 
ocorreram entre os dias 27/03 
e 13/04. Dentre essas mor-
tes, seis foram constatadas 
nesta quarta-feira e quatro na 
terça-feira. Desde o início da 
pandemia são 1.733 óbitos, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando os dados 
de 2021, são 26.232 casos e 

811 mortes.
Nas últimas 24 horas, 103 

pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, che-
gando a 53.241 curados, o 
equivalente a 87,2% dos casos. 
Rio Preto conta com 222.315 
notificações de sintomas gripais 
e 194.509 testes realizados. Os 
exames coletados no inquérito 
não foram inseridos ainda e 
deverão ser contabilizados após 
a conclusão do estudo.

Atualmente, 863 pacientes 
estão internados com síndro-
me respiratória aguda grave 
(SRAG), com 437 na UTI e 426 
na enfermaria, sendo que 502 
são residentes de Rio Preto e 
361 são de outras cidades da 
região. Com relação aos casos 
já confirmados com Covid-19, 
são 701 internações, com 404 
na UTI e 297 na enfermaria.  A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 91,4%.

Vinicius LIMA 

Rio Preto registra mais 208 casos em 24 horas
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Roberto
 Toledo

RÍDICULA É A CAPACIDADE HUMANA DE ACREDITAR QUE A 
PALAVRA “DESCULPA” FAZ ESQUECER O QUE JÁ FOI FEITO. Sorria, 

beba muita água e seja feliz!RUY LUCATO, empre-
endedor, esteve no fi nal 
de semana em São Paulo, 
para jantar especial com 
os amigos paulistanos 
Simone Saad, Christiane 
Abrahão e o requisitado 
cirurgião plástico João 
Daher.

DR. MARCOS BARAL-
DO Gomes, ao lado de 
Márcia Longo Baraldo, as-
sumiu idade nova ontem.

SUCESSO CADA VEZ 
mais, a atleta rio-pretense 
Carol Gattaz é convocada 
para a Seleção Brasileira, 
após 8 anos, pelo treina-
dor José Roberto Guima-
rães. Carol Gattaz ajudou 
a equipe do Itambé/ Minas 
(Belo Horizonte) faturar o 
título da Superliga de Vô-
lei Feminino 2020/2021, 
dias atrás. Foi o quarto 
título nacional do Itambé/
Minas e o quinto da cen-
tral Carol.  

O MÉDICO ROBERTO 
Luiz Kaiser Júnior, ao lado 
da namorada Mariana 
Tarraf e dos familiares, 
ganhou idade nova on-
tem.

VEM AÍ, a 12ª edição 
da Exposição Fotográfi ca 
“Mães e Filhos em Foco”, 
Riopreto Shopping – Vir-
tual, da fotógrafa Elosa 
Mattos, seguindo todas 
as medidas de proteção 
devido á Covid-19.

JUNIOR PRETTE, ma-
rido da advogada Eliana 
Barbosa Prette, ganhou 
idade nova ontem.  

PEDRO ROBERTO , 
Vereador e Presidente da 
Câmara Municipal, deu 
início a Campanha de Ar-
recadação de Alimentos 
destinados a formação de 
cestas básicas que serão 
destinadas para famílias 
carentes.  

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Fique Sabendo...
Para apoiar redes públicas de ensino e escolas de todo o país 
a promoverem as mudanças previstas para o Ensino Médio, o 
Instituto iungo, em parceria com o Instituto Reúna e Itaú Educação 
e Trabalho, lançou anteontem o Nosso Ensino Médio, programa 
gratuito e inédito de formação de educadores. As Secretarias 
de Educação, escolas e educadores do país podem acessar os 
conteúdos no site www.nossoensinomedio.org.br

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Pandemia é tema de livro. O jurista rio-pretense Durval de 

Noronha Goyos Jr. retoma heterônimo de António Paixão e lança 
hoje o livro “Annus Horribilis – 2020 – Escritos da Barrica”, 
pela editora Observador Legal. Em contos e crônicas, a obra 
aborda a pandemia do coronavírus no Brasil. Com prefácio do 
jornalista e poeta Adalberto Monteiro, o livro está à venda 
pelo site Observador Legal. Hora da virada? Impressão de que 
a virada nos rumos da política, tão esperada pela comunidade 
nacional após a eleição de Bolsonaro, não se deu. A cada dia, 
cresce o cordão dos desvalidos e zonzos com o estado da Nação. 
Muitos desistiram do sonho. Uma leva esperará por 2022. 
Os bolsonaristas acreditam que as coisas boas começaram a 
acontecer. Não é piada. É o que se ouve da boca dos radicais. 
Direito as vacinas. A OAB decide, hoje, sobre a compra de 
vacinas contra a covid-19 para a advocacia, nos termos da lei 
14.125/21. Semi fechados.  Os shoppings pra salvar suas 
seus concessionários  vão investir sério em protocolos sanitá-
rios. Com as medidas de isolamento em razão da pandemia, os 
shopping centers sentiram o impacto diretamente nas vendas. 
Segundo dados da Abrasce - Associação Brasileira de Shopping 
Centers, com o fechamento dos empreendimentos em todo o 
país, as perdas chegaram a 89% até o final de março. O pior 
índice do ano. Apesar de ser um dos setores mais afetados, o 
uso de máscaras, álcool gel, medição de temperatura e limite 
de pessoas é seguido rigorosamente pelas administrações. O 
protocolo de segurança também prevê a assepsia em todas 
as dependências. Não custa avisar. O  médico Aldenis Borin, 
secretário de saúde, é de inteira confiança do prefeito Edinho 
Araújo em todas as suas ações. Qualquer referência contrária 
mesmo em momento crucial e pandêmica é pura dor de coto-
velo. Ponto e basta!

Otimismo I
Um movimento voluntário de esperança e otimismo está chegando 
a Rio Preto por meio do Plaza Avenida Shopping. Trata-se do 
#Vaidarcerto, ideia que começou em Fortaleza entre empresas 
e foi, aos poucos, envolvendo shoppings de várias cidades, 
primeiramente no Nordeste e, agora, no resto do País.

Em maio
No próximo mês de maio a 
empresa WorkShow faz o 
lançamento da sua marca 
própria de chopp em São José 
do Rio Preto. O Potiguar, que já 
é oferecido em cidades como 
Brasília, Goiânia, Uberaba e 
Uberlândia, é o único triplo 
malte do Brasil. O empresário 
Filipe Risse, um dos sócios da 
empreitada, está muito animado 
com o reaquecimento do 
mercado no segundo semestre. 
Apreciadores de chopp, em lista 
vip, começaram a receber um 
lote especial de degustação.     

Solidariedade
O empresário e diretor da Rissi Contabilidade Médica, José Eduardo 
Rissi, esteve na Unimed Rio Preto para fazer a entrega de 50 
cestas básicas doadas para o Instituto Unimed São José do Rio 
Preto. A doação foi recebida pelo presidente do Instituto, Gilmar 
Valdir Greque, e pelo presidente do Conselho de Administração 
da Unimed Rio Preto, José Luis Crivellin. As cestas chegam para 
somar ainda mais à campanha Drive-Thru Solidário, promovida pela 
cooperativa e que irá beneficiar instituições filantrópicas da cidade 
neste momento de pandemia. Para participar, basta levar alimentos 
não perecíveis até o drive-thru montado no estacionamento do 
Plaza Avenida Shopping, com entrada pela avenida Romeu Strazzi, 
de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 19h, sábados, das 8h 
às 14h, até o próximo, dia 17 de abril, sábado.

henriforne@gmail.com

Em agosto
Cida Pasqualon, Advogada 
e Procuradora do Ministério 
Público do Trabalho, afivela as 
malas no dia 26 de agosto deste 
ano, com destino Austrália, para 
férias merecidas e conhecer o 
seu primeiro netinho Luca, que 
nasceu no dia 04 de março, 
filho de Gabriela Pasqualon 
casada com o australiano Ryan 
James.

Fique por Dentro
O médico Francisco Cury tomou posse como diretor-geral da 
Faculdade de Medicina de Rio Preto (Farmerp) para mandato 
de quatro anos. Mais voltado na eleição interna da faculdade, o 
médico foi escolhido pelo governador João Dória em lista tríplice 
de candidatos. Francisco Cury também assume o comando da 
Funfarme, a fundação que  engloba o Hospital de Base.

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)

Otimismo II
A ideia é difundir a hashtag por meio das redes sociais em 
uma corrente entre os empreendimentos neste momento em 
que muitos estão atuando com várias restrições por conta da 
pandemia. Uma mensagem de otimismo em meio a tantos 
desafios.

Fred Tonelli, empresário e promoter de 
eventos, ganhou idade nova 

Ana Paula Castilho, infl uencer digital, 
em pose especial, Foto Luizinho 

Bueno

Buscando fundos
O Rotary Clube (Palácio das Águas), que faz anualmente sua 
tradicional Feijoada para arrecadar fundos para os projetos sociais, 
já anunciou sua 17ª edição. A destinação monetária desta vez será 
em prol da AACD para implantação de um Sistema Fotovoltaico de 
Geração de energia, que dará uma grande economia mensal nas 
despesas, garantindo atendimentos aos pacientes que precisam. 
A retirada será no dia 16 de maio. O kit é realmente delicioso e 
completinho e serve super bem 2 pessoas. O valor é de apenas 
R$ 60 reais.
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Revoga o certificado publicado em 14/04/2021 e torna este como válido:                                                                                        
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 
2 
ENDEREÇO: Rua Maximiano Mendes, nº 154 – Vila Santa Cruz – São José do Rio 
Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 10/03/2021                                                                    DATA DE 
VALIDADE: 10/03/2023 
CNPJ: 46.588.950/0001-80                                                                                                      
Nº DO REGISTRO: 76 
Certifico que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 2 está 
registrado no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do 
CMDCA. 
                                                        São José do Rio Preto, 14 de abril de 2021.                         
                                                                        
                               Fernanda Paula Magossi Arado                                           Iara Tocico 
Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA
EMPENHO 3550/21
CONTRATADA: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO-
NAL S/A
EMPENHO 3238/21
CONTRATADA: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN-
TACOES LTDA
EMPENHO 3159/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem 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
COMUNICADO
CONTRATADA: GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENER-
GIA LTDA
PRE/0119/20
Considerando o atraso no atendimento para a resolução do 
problema relatado no comunicado, e a exemplar instrução 
do processo administrativo, que demonstra terem sido con-
cedidas diversas oportunidades à empresa para a regulari-
zação das obrigações contratuais, com a devida observância 
da ampla defesa e contraditório. Considerando anexo I do 
edital do processo licitatório, itens 5, 5.1 e 6, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, II, da Lei 8666/93, cc. Cláusula 6ª, 
6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual 
MULTA de 20% do valor referente às obrigações contratuais 
não cumpridas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
apresentar defesa ou regularizar os serviços prestados. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no 
agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 23-19 – Contrato COC/0014/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 30 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 550/2020
CONTRATO nº PRE/0042/21
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informatica - SMAS 
– Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni – Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$14.304,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2021
CONTRATO nº PRE/0043/21
CONTRATADA: GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPOR-
TES EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de motofretes em aten-
dimento ao transporte de exames relacionado ao CO-
VID-19 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$214.998,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021
ATA Nº 0311/21
CONTRATADA: LUIZ KAZUMASSA OYAMA ME
OBJETO: Fornecimento de prótese dentaria (LRPD)- Lote 
01  – Valores Unitários - Item 01 - R$150,00;- Item 02 
- R$150,00; - Item 03 - R$147,00; - Item 04 - R$,147,00- 

SMS-  Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2020
ATA Nº 0312/21
CONTRATADA: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário - Item 03 - R$2,4600- SMS-  Prazo de vigência: 12 
meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 91/2021, PRO-
CESSO 1899/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras em 
tecido em atendimento as Unidades Escolares. Secretaria 
Municipal de Educação.
Declaro procedente a impugnação feita ao Edital, pela em-
presa: ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME. Fica retifi cado 
o item I.3 Memorial Descritivo, Cap. I do anexo I do Edital. O 
edital está disponibilizado na nova versão no sistema “Portal 
de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição 
dos interessados. Fica redesignada a data de processamen-
to do pregão da seguinte forma: O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 30/04/2021, às 08h30min e abertura a 
partir das 08h31min. Celia Candida Faria – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 58/2021 – Processo 
1613/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
elétricos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública re-
alizada on line com início dia 29/03/2021, sendo adjudicados 
os itens as empresas declaradas vencedoras: CONTATTOS 
RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (itens 4, 
5, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44), 
ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
EIRELI (itens 19, 20) e K9 AUTOMOCAO INDUSTRIAL 
LTDA (itens 11, 23, 25, 37).  Itens 01, 02, 03, 06, 07, 12, 
13, 14, 16, 17, 26, 30, 31, 32, 35, 41 e 43: Fracassados. 
Itens 08, 09, 10 e 33: Desertos.  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. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
101/2021 – PROCESSO Nº 1925/2021 
Objeto: Aquisição de cortador de grama. Secretaria Munici-
pal de Serviços Gerais. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 16/04/2021 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ERRATA DE EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico 115/2021 – Processo: 
11081/2021 
Objeto: Contratação de serviços terceirizados de auxiliar de 
limpeza, agente de higienização e trabalhador de manuten-
ção de edifi cações para atender o Shopping Pref. Antonio 
F. de Oliveira. Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico Negocios e Turismo. Em atendimento ao princí-
pio da isonomia, informamos a todos que foi disponibilizado 
a errata do Anexo I – I.1-Termo de Referência (elaborado 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
Negócios e Turismo), no link “Edital completo e anexos”, no 
Portal de Compras.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO 
DE SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIM-
PEZA DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E 
DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS 
CORRELATOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, divididos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO 
MEIO AMBIENTE E URBANISMO. A Comissão Municipal 
de Licitação, após análise dos recursos administrativos e 
contrarrazões recursais apresentados e do parecer técnico 
da Secretaria Municipal Do Meio Ambiente e Urbanismo, 
que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 

integrante do julgamento, resolve reformar parcialmente a 
decisão proferida no julgamento do dia 26 p.p. (publicado na 
imprensa ofi cial no dia 27/03/2021), no sentido de também 
declarar inabilitada no certame (LOTE 01) a empresa  KTM 
Administração e Engenharia  S/A (não atendeu a alínea “a” 
do subitem 5.2 do edital), mantendo-se todas as demais 
decisões exaradas no mencionado julgamento. DESPACHO 
DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando os autos 
bem como as razões e as contrarrazões recursais, acolho e 
ratifi co integralmente o Parecer Técnico da Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente e Urbanismo (fl s. 4120/4127) e a 
decisão da Comissão Municipal de Licitação (fl s. 4129/4154) 
utilizando os argumentos neles expostos como razões de 
decidir para: a) NEGAR PROVIMENTO aos RECURSOS 
das empresas licitantes RODOSERV ENGENHARIA LTDA 
(LOTE 3); LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (LOTE 
1); CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A (LOTE 1); 
BRASTEC SERVIÇOS E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 
(LOTE 1), mantendo-as inabilitadas; b) NEGAR PROVIMEN-
TO ao RECURSO da CONSTROESTE CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA (LOTES 1,2,3) a fi m de complemen-
tar os motivos da inabilitação da licitante CONSTRUTORA 
COLOARES LINHARES S/A (LOTE 1); c) DAR PROVIMEN-
TO ao RECURSO da empresa licitante CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA para o fi m de 
declarar INABILITADA no certame licitatório (LOTE 1) a 
empresa KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S.A, 
por descumprir a exigência do item 5.2, “a” do Edital; d) 
RECONHECER a INTEMPESTIVIDADE dos RECURSOS 
apresentados pelas empresas PROPOSTA ENGENHARIA 
AMBIENTAL LTDA e LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA 
LTDA. 2- Posto isto, designo o dia 16/ABRIL/2021 às 08:30 
horas para a realização da sessão de abertura dos enve-
lopes contendo as propostas fi nanceiras, sessão essa que 
será realizada no auditório “Juan Bérgua” no térreo do Paço 
Municipal (Av. Alberto Andaló nº 3030, Centro). 3- Publique-
-se, por extrato, para conhecimento dos interessados e para 
que surta os devidos efeitos legais, dando regular andamen-
to ao processo licitatório. O inteiro se acha encartado nos 
autos do processo à disposição dos interessados.
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° 149/2021, PROCESSO 11.278/2021, objetivando a 
aquisição de notebook e software para a Procuradoria Geral 
do Município. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 29/04/2021, 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° 152/2021, PROCESSO 11.327/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de material hospitalar. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 03/05/2021, 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.

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

PORTARIA N.º 35.206 DE 08 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, MARCIO AMANTEA MARTI-
NO para substituir o(a) servidor(a) ALEXANDRE ALVAREZ 
MONTENEGRO LUSTOZA ocupante do cargo em comissão 
– CHEFE DE COORDENADORIA – CD. 101.2, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 05/04/2021 a 14/04/2021.
PORTARIA N.º 35.208 DE 12 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, BRUNO VINICIUS COSTA 
para substituir o(a) servidor(a) LEONARDO LUIZ MICHELU-
TTI – ocupante da função de confi ança gratifi cada – GE-
RENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 07/04/2021 a 16/04/2021.
PORTARIA N.º 876 DE 10 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
EDUARDO NASCIMENTO VESSANI E ELIANA APARECI-
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DA NAJEM RACANELI para sob a Presidência do(a) Pri-
meiro(a), constituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para 
apuração dos fatos relatados nos Memorandos nº 0065 e 
0066/2021 da Secretaria Municipal de Serviços Gerais. 
PORTARIA N.º 35.209 DE 12 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, LETICIA DE CASSIA PE-
REIRA para substituir o(a) servidor(a) DANIELE GEORGINA 
PEREIRA DOS SANTOS – ocupante da gratifi cação por 
função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 07/04/2021 a 16/04/2021.
PORTARIA N.º 35.210 DE 12 DE ABRIL DE 2021
REVOGA, a Portaria n.º 35.108 de 25 de fevereiro de 2021 e 
a Portaria n.º 35.157 de 15 de março de 2021, do(a) servi-
dor(a) ANA CAROLINA PORTO DE ALMEIDA TUKAMOTO, 
em razão do cancelamento dos períodos de férias dos(as) 
servidores(as) Edivania da Silva Baungarte Arruda e Ana 
Paula Marcielo de Jesus.
PORTARIA N.º 35.213 DE 14 DE ABRIL DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) VALCIR ALVES 
FERREIRA, Professor de Educação Básica - I, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a conclu-
são do procedimento administrativo de readaptação e com 
fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, 
cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei Complementar n.º 
138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá 
ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatí-
veis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal 
de Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com as 
necessidades da secretaria através de termo de transferên-
cia interna, pelo período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos 
desta a partir de 17/04/2021.
PORTARIA N.º 877 DE 30 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
EDUARDO NASCIMENTO VESSANI E LUIZ GUSTAVO 
DONÁ para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem 
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos 
relatados no Interno nº 020/2021 da Diretoria de Frota Muni-
cipal da Secretaria Municipal de Administração. 
PORTARIA N.º 35.214 DE 14 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ELDER 
ERON MARTINS PICCOLI, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 
da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta 
a 12 de abril de 2021.
PORTARIA N.º 35.215 DE 14 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) MELIS-
SA CRUZ OLIVEIRA, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da 
Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir 
de 15 de abril de 2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 
62/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 63/2020 – PROC. 
nº 88/2020 – Contratada: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E 
TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa sem acréscimo de valor 
referente a contratação de empresa para fornecimento de 
Hipoclorito de Sódio, para utilização no tratamento da água, 
dos sistemas de abastecimento público sob responsabilidade 
do SeMAE, do município de São José do Rio Preto – SP e 
Distritos.
Data da assinatura: 14.04.2021 Valor total: R$ 864.000,00.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
23/2021 – PROCESSO SICOM 3100/2021
Objeto: Aquisição de materiais de construção civil – blocos 
de concreto e cerâmico.
Sessão pública realizada online no dia 14.04.2021, sendo 
declarado o pregão FRACASSADO em razão do valores dos 
itens 01 a 08 terem fi cado acima das estimativas iniciais do 
edital. Os itens 09 e 10 foram declarados DESERTOS pelo 
pregoeiro. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Alan Sinibaldi Cornachioni - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 – PROCESSO SICOM 
3100/2021 
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em 
razão dos valores terem fi cado acima das estimativas iniciais 
do edital. Itens 09 e 10 DESERTOS”
São José do Rio Preto, 14.04.2021 – Nicanor Batista Júnior - 
Superintendente.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 24/2021 – PROCESSO 26/2021.
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço 
móvel pessoal – SMP, com fornecimento dos respectivos 
SIM CARDS (chips) em regime de comodato, para operação 
de transmissão de voz e dados, de acordo com as normas 
e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Teleco-
municações – ANATEL.
Tendo em vista alterações promovidas no Edital e Anexo I 
fi ca designado o dia 28.04.2021 a partir das 08h30 para a 
realização do pregão. 
S. J. Rio Preto, 14.04.2021 – Alan Sinibaldi Cornachioni – 
Pregoeiro
EXTRATO DE DESPACHO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 24/2021 – PROCESSO SeMAE nº 26/2020 
- IMPUGNANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Vistos, etc, recebo a impugnação porque tempestiva e DOU 
PROVIMENTO ao pedido, alterando-se o Edital e seus Ane-
xos.
S. J. Rio Preto 14.04.2021 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo-Financeiro.
S. J. Rio Preto 14.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EXTRATO: CONVÊNIO Nº 02/2021–SMS - INSTRUMENTO 
DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ATRAVÉS DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A IRMANDADE DA SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: O presente tem como objeto o repasse para 
auxílio no custeio das ações de enfrentamento da pandemia 
do Coronavírus - COVID-19, visando à redução do défi cit 
fi nanceiro provocado ao HOSPITAL pelos serviços contratu-
alizados com o Município para manutenção aos 48 leitos de 
UTI COVID e 45 leitos de enfermaria clinica COVID.
VALOR GLOBAL: O valor global estimado para a execução 
deste convênio será de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de re-
ais), conforme o especifi cado no Plano de Trabalho proposto 
pela Entidade.
PRAZO: O presente convênio terá vigência da ata de sua as-
sinatura até o dia 15/08/2021, podendo, de comum acordo, 
mediante termo aditivo, haver alteração, dentro dos limites 
legais.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 
8.080/1990, Art. 199, § 1º da CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 14 de abril de 2021.
Pela Secretaria Municipal de Saúde, Aldenis Albaneze Borim; 
pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José 
do Rio Preto, José Nadim Cury.

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000305120 02711/20
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2015

2020000183971 01644/20
CASA DE REPOUSO MINHA VIDA LTDA 

ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2013

202000004320 00009/20 CLÍNICA DIALIFE LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1997

2020000305519 02712/20
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 

MEDICINA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2016

2020000306806 02718/20
HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2017

2020000212397 00763/20
INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 

RIO PRETO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2012

2020000306501 02716/20
INTERNATIONAL SKIN SOLUNTIONS 

DERMO COSMÉTICOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2014

2021000027483 00116/21
NUCLEO FARMA COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2021

2021000021461 00071/21
RAFAEL AUGUSTO QUEIROZ MENDES 

34842749806
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2020

2020000028684 00145/20
SOCIEDADE INSTRUÇÃO E SOCORROS 

SIS
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 1999

2021000016478 00047/21
TRUST EXPRESS RIO PRETO 

TRANSPORTES LTDA ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2019

2021000059369 00024/21
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2018

       São José do Rio Preto, 15 de Abril de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

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

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 001/2021
Processo n° 799/2021
CONTRATO Nº: 007/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: C M PINGO AR CONDICIONADO EPP.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
higienização, limpeza e recargas de gás em aparelhos condi-
cionadores de ar da Empro Tecnologia e Informação, con-
forme especifi cação técnica contida no Anexo I, do Pregão 
Eletrônico 001/2021.
VALOR: R$ 28.811,93 (vinte e oito mil, oitocentos e onze 
reais e noventa e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 meses. 
DATA DO CONTRATO: 13 de abril de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 14 de abril de 2021. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

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

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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HOMOLOGAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 21/2021 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, conforme quantidades 
e especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Pelo presente termo HOMOLOGO o Processo Licitatório SICOM nº 21/2021 - Pregão 
Eletrônico n° 01/2021, e as propostas adjudicadas das empresas com respectivos itens e 
valor total estimado: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME, CNPJ nº 
01.757.651/0001-93, declarada vencedora dos itens 1, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, no valor de R$ 22.801,16 (vinte e dois mil, 
oitocentos e um reais e dezesseis centavos), ÉRICA APARECIDA DE SOUZA LIMA 
EIRELI, CNPJ nº 35.841.629/0001-49, declarada vencedora dos itens  2, 3, 4, 6, 8 e 9, no 
valor de R$ 14.457,00 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), BASE LIMP E 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – ME, CNPJ nº 14.511.904/0001-96, declarada 
vencedora dos itens 5, 10, 17, 18, 19, 27 e 29, no valor de R$ 4.660,32 (quatro mil, 
seiscentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) e FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS 
DE HIGIENE EIRELI, CNPJ nº 19.827.002/0001-87, declarada vencedora do item 31, no 
valor de R$ 14.112,00 (quatorze mil, cento e doze reais). São José do Rio Preto, 14 de abril 
de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS RECURSOS DO CADASTRO EMERGECIAL  

NOS TERMOS DO EDITAL 02/2021 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – História 

Clas. NOME RG NÚMERO 
DE 

INSCRIÇÃO 

PLANO DE 
TRABALHO 
DOCENTE 

TEMPO 
DE 

EFETIVO 
EXERCÍCIO 

TÍTULOS TOTAL 

1 Ítalo 

Rodrigues 

Bortoloto 

53.750.842-

9 

003 55,000 0,000 0,000 55,000 

2 Rosana 
Aparecida 
Benedetti 

29.246.599-

3 

001 30,000 3,892 2,000 35,892 

3 Beatriz 

Rodrigues 

Gimenez 

44.941.051-

1 

002 35,000 0,294 0,000 35,294 

 

Obs. Somente foi considerado o tempo de efetivo exercício do 
magistério, nos entes Federal, Estadual ou Municipal, conforme o 
item 2.3. do Edital 02/2021. 

Cedral, aos 15 dias do mês de abril de 2021. 

Registrado, Publicado nesta mesma data, conforme disposição supra. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a 
realização da Concorrência nº 007/2021, objeto do Processo nº 063/2021. TIPO: Técnica e Preço. OBJETO: Constitui 
objeto desta licitação a contratação de Sistema Pedagógico Estruturado de Ensino para alunos e professores da Rede 
Municipal de Ensino, abrangendo a Educação Infantil (Maternal I e II e Jardim I e II), Ensino Fundamental I (1º ao 5º anos) 
e Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) para o ano letivo de 2021, abrangendo Livros didáticos (impressos e digitais) para 
alunos e professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II; Plataforma digital de aprendizagem para alunos 
e professores; e Assessoria pedagógica e capacitação de docentes e gestores. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 31 de maio de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 15/
abril/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 14/abril/2021 PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva.
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Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
BALANÇO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Balanço Patrimonial - Em R$ Notas Explicativas 2020 2019
Ativo  3.861.633 3.064.812
Circulante  1.291.520 494.470
Caixa e equivalente caixa 3 839.148 219.608
Aluguéis à Receber 4 418.460 264.221
Impostos à recuperar  6.319 1.195
Outros créditos  27.593 9.446
Não Circulane  2.570.113 2.570.342
Imobilizado 5 2.570.113 2.570.342
Balanço Patrimonial - Em R$ Notas Explicativas 2020 2019
Passivo  3.861.633 3.064.812
Circulante  147.046 104.061
Fornecedores 6 2.346 2.275
Encargos sociais à recolher 7 13.906 14.616
Encargos com pessoal à pagar 7 3.996 3.622
Impostos à recolher 7 18.487 18.027
Demais contas à pagar 8 108.311 65.521
Patrimônio Líquido 9 3.714.587 2.960.751
Capital Social 9.1 1.841.956 1.841.956
Reservas de lucros 9.2 1.872.631 1.118.795

Demonstração de Resultado do Exercício - Em R$
Operações continuadas Notas Explicativas 2020 2019
Receita Líquida das Locações 10 1.242.085 1.249.832
Lucro Bruto  1.242.085 1.249.832
Despesas operacionais
Despesas administrativas 11 (266.142) (222.459)
Despesas fi nanceiras  (1.700) (1.143)
Receitas fi nanceiras  11.269 1.292
Outras receitas  3.397 1.182
Lucro Operacional  988.909 1.028.704
Resultado antes do I.R. e contribuição social 988.909 1.028.704
Contribuição social 12 (38.447) (37.687)
Imposto de renda 12 (82.798) (80.687)
Lucro Líquido do Exercício  867.664 910.330
Quantidade de ações  1.841.956 1.841.956
Lucro líquido por ação R$  0,4711 0,4942
Lucro Líquido do Exercício  867.664 910.330
Lucro abrangente total do exercício  867.664 910.330

 Reservas de Lucros
   Reservas Lucros
 Capital Reserva Estatu- Acumu-
 Social Legal tárias lados Total
Saldo em 31.12.2018 1.841.956 10.369 198.096 - 2.050.421
Lucro líquido do exercício - - - 910.330 910.330
Destinação do
 lucro do exercício - 45.516 864.814 (910.330) -
Saldo em 31.12.2019 1.841.956 55.885 1.062.910 - 2.960.751
Ajustes exercícios anteriores  - (13.828) - (13.828)
Dividendos distribuídos - - (100.000) - (100.000)
Lucro líquido do exercício - - - 867.664 867.664
Destinação do
 lucro do exercício - 43.383 824.281 (867.664) -
Saldo em 31.12.2020 1.841.956 99.268 1.773.363 - 3.714.587

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - Em R$
 2020 2019
Das Atividades Operacionais 867.893 910.713
Lucro líquido do exercício 867.664 910.330
Depreciação e amortização 229 383
Aumento (redução) dos ativos
 operacionais (177.510) (112.887)
Aluguéis à receber e outras (177.510) (112.887)
Aumento (redução) dos passivos
 operacionais 29.158 (132.246)
Fornecedores 70 (3.440)
Encargos sociais à recolher (710) 813
Encargos com pessoal 374 952
Impostos à recolher 460 (974)
Outras contas 28.964 (129.597)
Das Atividades de Investimentos - (735.744)
Aquisição de imobilizado - (735.744)
Das Atividades de Financiamento (100.000) -
Dividendos distribuídos (100.000) -
Aumento (redução) de caixa e equivalentes 619.541 (70.164)
No início do exercício 219.608 289.772
No fi nal do exercício 839.149 219.608
Variação de caixa e equivalente de caixa 619.541 (70.164)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em R$ Robertelia Administradora de Imóveis S/A
CNPJ 31.749.579/0001-13

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.sas as demonstrações fi nanceiras relativas 
aos exercícios encerrados em 31.12.2020 e 31.12.2019, acompanhadas das notas explicativas. Colocamos-nos a disposição de V.sas. para quaisquer es-
clarecimentos. São José do Rio Preto-SP, 05 de abril de 2021. 

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A sociedade Robertelia Adminis-
tradora de Imóveis S.A, foi constituída em 01/10/2018, tendo foro e sede no Municí-
pio e comarca de São José do Rio Preto, SP. É uma sociedade constituída por capital 
100% nacional, e tem por objeto a locação e administração de bens imóveis próprios 
e compra e venda de imóveis próprios. 2. Resumo das Principais Políticas Con-
tábeis: 2.1. As demonstrações contábeis da sociedade foram preparadas e estão 
sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). 2.2. 
Os ativos fi nanceiros estão classifi cados por categorias e mantidos até o vencimen-
to. 2.3. Os recebíveis inclusive contas a receber são mensurados pelo valor de custo. 
2.4. Os fornecedores são obrigações à pagar por aquisição de bens e serviços. 2.5. 
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 2.6. a tribu-
tação dos impostos e contribuições sociais são calculados com base nas leis tributá-
rias, sendo o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro calculados pelo re-
gime do lucro presumido. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa: O Saldo da conta 
“Caixa e equivalente de caixa” inclui bancos conta movimento e aplicações fi nancei-

ras como demonstrado a seguir: 2020 2019
Bancos conta movimento 11.201 151.539
Aplicações fi nanceiras 827.947 68.069
 839.148 219.608
4. Aluguéis a Receber: Corresponde a valores a receber de clientes a curto prazo 
pela locação de imóveis próprios. 5. Imobilizado: O imobilizado é composto por Imó-
veis próprios para locação à terceiros, originários de integralização de capital social e 
novas aquisições com recursos próprios, bem como de outros bens. 6. Fornecedores: 
Corresponde a valores a pagar decorrentes de compras a curto prazo para despesas.
7. Encargos Sociais, com Pessoal e Impostos a Recolher: 2020 2019
COFINS 2.914 2.554
PIS 631 553
CSSL 8.815 8.650
INSS 1.430 2.754
Outros 116 106
Folha de pagamento 3.996 3.622
Imposto de renda - P.J. 18.487 18.027
 36.389 36.266

8. Demais Contas a Pagar: 2020 2019
Valores em caução 53.132 35.315
Impostos e contribuições diferido 55.179 30.205
 108.311 65.520
9. Capital Social e Reservas: 9.1. O Capital Social é composto por 1.841.956 
ações ordinárias nominativas sem valor nominal sendo 920.978 ações do acionista 
Roberto Tebar e 920.978 ações do acionista Elia Garcia Tebar. 9.2. Do lucro líquido foi 
constituído reserva legal de 5% e o saldo remanescente foi destinado a reserva es-
tatutária, fi cando à disposição dos acionistas, sendo obrigatório a distribuição de di-
videndos mínimos de 25%. 10. Receita: As receitas da sociedade são constituídas 
por locações de imóveis do imobilizado, líquida dos impostos, devoluções, abatimen-
tos e descontos, e reconhecida pelo regime de competência mensalmente.
 2020 2019
Receita bruta de locações 1.289.139 1.300.861
(-) impostos incidentes (47.054) (51.029)
Receita Líquida das locações 1.242.085 1.249.832
11. Despesas Administrativas: 2020 2019
Ordenados e salários 14.616 7.978
Pró-labore 37.602 36.000
INSS 11.672 9.508
Publicações 9.703 7.563
Serviços profi ssionais - PJ 30.954 30.702

 2020 2019
IPTU 37.243 14.036
Taxas administração e comissões 112.118 113.177
Outras 12.235 3.494
 266.143 222.458
12. Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e a contribui-
ção social foi calculado sobre o lucro presumido, considerando as atuais alíquotas 
conforme a legislação em vigor. 13. Eventos Subsequentes: A administração con-
siderou todos os fatos e eventos que ocorreram entre a data das demonstrações e a 
data da sua autorização para conclusão, não havendo eventos que requeiram ajus-
tes em suas demonstrações contábeis. 
Diretoria: Roberto Tebar - Diretor Presidente, Sandra Regina Tebar - Diretora Geral,
Silvana Tebar - Diretora Adjunta. Wilian Takahashi Baldan - T.C. CRC 1SP 242.715/O-4

 

 

 
 

SÚMULA Nº 686 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  13/04/2021. 

 
 

 
 Aprovou  o RAG (Relatório Anual de Gestão) referente ao ano de 2020; 

 Aprovou o  SISPACTO referente ao ano de 2021; 

 Apresentou  os dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente ao 

aumento de casos e internações pela  COVID – 19; 

 Apresentou a prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas 

no enfrentamento da Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na Secretaria Municipal de  

Saúde; 

 Aprovou o Plano de Trabalho da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José 

do Rio Preto, para celebração de Convênio com a finalidade de conceder auxílio 

financeiro à instituição no valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em 4 

(quatro) parcelas, visando reduzir o déficit provocado pela manutenção dos leitos de 

enfermaria e de UTI destinados aos pacientes COVID ;  

 Aprovou a prorrogação do Convênio 08/2020-SMS pactuado com a Irmandade Santa 

Casa de Misericórdia pelo prazo de 90 (noventa) dias; 

 Discutiu as questões pertinentes e urgentes da relação entre a crise sanitária e os 

diversos e amplos impactos em Saúde Mental; 

 

 

São José do Rio Preto, 14 de abril  de 2021.  

 
 
 

 
 
 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

 

 

 
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 09 de março de 2021, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 24/2021   
 
Delibera: 

Aprova  o RAG (Relatório Anual de Gestão) referente ao ano de 2020, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 25/2021  
 

Delibera: 
Aprova  o  SISPACTO referente ao ano de 2021, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 26/2021   

 
Delibera: 

Aprova o Plano de Trabalho da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio 
Preto, para celebração de Convênio com a finalidade de conceder auxílio financeiro à 
instituição no valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em 4 (quatro) parcelas, 
visando reduzir o déficit provocado pela manutenção dos leitos de enfermaria e de UTI 
destinados aos pacientes COVID, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 27/2021   

 
Delibera: 

Aprova  a prorrogação do Convênio 08/2020-SMS pactuado com a Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia pelo prazo de 90 (noventa) dias, como consta em ata. 
 
 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 

São José do Rio Preto,  14  de abril  de 2021.  
 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 686 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  13/04/2021. 

 
 

 
 Aprovou  o RAG (Relatório Anual de Gestão) referente ao ano de 2020; 

 Aprovou o  SISPACTO referente ao ano de 2021; 

 Apresentou  os dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente ao 

aumento de casos e internações pela  COVID – 19; 

 Apresentou a prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas 

no enfrentamento da Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na Secretaria Municipal de  

Saúde; 

 Aprovou o Plano de Trabalho da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José 

do Rio Preto, para celebração de Convênio com a finalidade de conceder auxílio 

financeiro à instituição no valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em 4 

(quatro) parcelas, visando reduzir o déficit provocado pela manutenção dos leitos de 

enfermaria e de UTI destinados aos pacientes COVID ;  

 Aprovou a prorrogação do Convênio 08/2020-SMS pactuado com a Irmandade Santa 

Casa de Misericórdia pelo prazo de 90 (noventa) dias; 

 Discutiu as questões pertinentes e urgentes da relação entre a crise sanitária e os 

diversos e amplos impactos em Saúde Mental; 

 

 

São José do Rio Preto, 14 de abril  de 2021.  

 
 
 

 
 
 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

HENRIQUE ANDRADE CHERNICHIARRO CORREIA e 
THAMAR SILVA DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasilei-
ra, vendedor, solteiro, nascido em Recife, PE, no dia 16 de 
junho de 1999, fi lho de ANDRÉ LUIZ ANDRADE CORREIA 
e de ROSANA CHERNICHIARRO CORRÊA. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Recife, PE, 
no dia 30 de abril de 1996, fi lha de THEOBALDO ALVES DE 
SOUZA e de JANETE MARIA SILVA DE SOUZA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 05 de abril de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

RENATO MEINBERG CHEADE e DANIELY SOUZA CAR-
VALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Campo Grande, MS, no dia 14 de junho de 
1988, fi lho de SALIM CHEADE e de MARIA DE FATIMA 
MEINBERG. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, soltei-
ra, nascida em Olímpia, SP, no dia 11 de dezembro de 1990, 
fi lha de LUIZ CESAR DE CARVALHO e de CARLA PEREIRA 
DE SOUZA CARVALHO. 

EDISON GUSTAVO ZANFORLIN e CAROLINE ORIGA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, divorciado, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de novembro 
de 1986, fi lho de EDISON LUIS ZANFORLIN e de MARIA 
TEREZINHA ALIXANDRINO ZANFORLIN. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, psicologa, divorciada, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 26 de outubro de 1977, fi lha de 
APARECIDO ORIGA e de IVANILDA ZENAIDE NORONHA 
ORIGA. 

ASSAD GABRIEL ASSAD NETO e ROBERTA MOURA 
BERTOLINI. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de 
maio de 1988, fi lho de MICHEL APARECIDO DO CARMO 
ASSAD e de MARILISA PAVANELLI PINTO ASSAD. Ela, de 
nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de junho de 1989, fi lha 
de VITOR MAURO BERTOLINI e de HELENA MARIA DA 
CONCEIÇÃO ALVES MOURA BERTOLINI. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
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Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 13 de abril de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

CARLOS ROBERTO NUNES e RENATA DE FATIMA MER-
CHET MANOEL. Ele, de nacionalidade brasileira, segu-
rança, divorciado, nascido em Catanduva, SP, no dia 13 de 
novembro de 1960, fi lho de ALFEU NUNES e de CIRINEY-
DE DE LUCCA NUNES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
vigilante, solteira, nascida em Itápolis, SP, no dia 17 de maio 
de 1976, fi lha de ALBINO MORENO MANOEL e de LOUR-
DES MERCHET MANOEL. 

GABRIEL CESAR CANOLLA e GIULIA MARIA DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, divorciado, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de novembro 
de 1992, fi lho de VANDERLEI CESAR CANOLLA e de ELI-
SABETE PERPETUA AFONSO CANOLLA. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 22 de março de 1997, fi lha de THIAGO 
VINICIUS DA SILVA e de GRACIELA LUCIANA DE SOUZA. 

HENRIQUE NIMER CHAMAS e LETÍCIA CARLA APPEN-
DINO. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de dezem-
bro de 1990, fi lho de ALEXANDRE CHAMAS FILHO e de 
SONIA REGINA NIMER CHAMAS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, psicológa, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 24 de agosto de 1988, fi lha de CARLOS 
ROBERTO APPENDINO e de ROSANGELA TEREZA MOT-
TA APPENDINO. 

LEANDRO DE SOUZA SÓRIA e LETÍCIA ZAMPOLA 
BENÁ. Ele, de nacionalidade brasileira, consultor, divorcia-
do, nascido em São Paulo, SP, no dia 25 de agosto de 1980, 
fi lho de FRANCISCO DE SOUZA SÓRIA e de IVANI COLA-
ZANTE PEDRO. Ela, de nacionalidade brasileira, corretora, 
solteira, nascida em Guapiaçu, SP, no dia 21 de maio de 
1990, fi lha de HELIO BENÁ FILHO e de ANA LÚCIA ZAM-
POLA BENÁ. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 14 de abril de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. MÁRCIO JOSÉ GONÇALVES e JÚNIOR GON-
ÇALVES TOSCHI DOS SANTOS, sendo MÁRCIO fi lho de 
JOÃO GONÇALVES e de AUREA MARIA ROSSATTO e 
sendo JÚNIOR fi lho de JÚNIOR GONÇALVES DOS SAN-
TOS e de LUCINÉIA DE CÁSSIA TOSCHI DOS SANTOS; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/04/2021.

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 15/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 09/2021
OBJETO: Aquisição de lanches, bolos, biscoitos, salgados 
doces e afi ns destinados ao setor de assistência social.
Data da realização da Sessão Pública: 30/04/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 13 de abril de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO: 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 30/2021
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/
PNAE.
Data da realização da Sessão Pública: 21/05/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 

www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 11.947/09 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 13 de abril de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL

ERRATA DO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021 
Na veiculação publicada no DHOJE na data de 09/04/2021, 
às fl s. B-4, onde se lê “Aquisição de garrafas plásticas 
squeeze, para alunos da rede municipal de ensino”, lê se 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
INSTALAÇÃO NOVA E SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELÉTRI-
CA  DO CENTRO DE SAÚDE II “HÉLIO LISCHIOTTO””.

Monte Aprazível, 05 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – PREFEITO.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
ADM. 86/2018

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: R A C CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA
CNPJ sob nº 15.522.788/0001-73
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a 
prorrogação de prazo da vigência da construção da Concha 
Acústica no Parque das Águas 'José Agrelli', com base no 
Art. 57, §1º, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será contado da data de 
assinatura do presente Termo, fi cando o vencimento fi nal em 
12 de março de 2022, e prorroga-se o prazo de encerramen-
to da obra até 12 de outubro de 2021, com base no §2º do 
art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Monte Aprazível, 12 de março de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

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

Nº de Inscrição: 235058-5
Candidato (a): AMMANDA FREITAS ROSA
Cargo: FISIOTERAPEUTA
Classifi cação: 4°

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

Mirassolândia, 14 de Abril de 2.021. 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2021

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - 

ARTESP torna público que se encontra aberta a Licitação Internacional nº 01/2021, para a 

concessão da prestação dos serviços públicos de operação, manutenção, exploração e ampliação 

da infraestrutura aeroportuária estadual, atualmente sob gestão e operação do Departamento 

Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP.

Ao todo, serão concedidos 22 aeroportos, divididos em dois blocos: Sudoeste e Noroeste.

Os documentos da licitação (edital, contrato e anexos), estarão disponíveis para consulta no site da 

ARTESP (http://www.artesp.sp.gov.br), a partir de 15/04/2021. Os interessados poderão apresentar 

pedidos de esclarecimentos ao edital até 24/06/2021. Conforme regramento do edital, os  

pedidos deverão ser encaminhados para o e-mail concessao.aeroportos@artesp.sp.gov.br.  

A sessão pública de entrega dos envelopes acontecerá no dia 15/07/2021, às 14h, na sede da B3 

(Rua XV de Novembro, nº 275, Centro), em São Paulo.


