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Swift está aberto hoje para vacinação
IDOSOS A PARTIR DE 65 ANOS

   Foram apreendidas três em-
barcações com rebocadores e 
balsas, além dos equipamentos 
de geolocalização. Estima-se que 

Câmara aprova 
parcelamento 
de tributos e 
prova de vida

PF prende acusados 
de extração ilegal 
de areia no Tietê

Divulgação

MCIHELLE 
Primeira-dama 
esteve ontem 
em Rio Preto 
para divulgar 
projeto social 

organizado pelo 
G-Agro, grupo 

de empresários 
que ajuda na 
arrecadação 
de alimentos 
entregues a 

entidades que 
atendem pesso-

as carentes.
Pág.A3

Pág. A3

mais de mil e quinhentas tone-
ladas de areia foram extraídas 
somente em um dia. Ao todo 14 
pessoas foram presas.  Pág.A4

Podem fazer o cadastro pais 
ou responsáveis dos alunos

Pág. A3

Novo cadastro 
para kit merenda 

termina na 
sexta-feira

Nesta sexta-feira (23), ter-
mina o prazo de cadastros para 
recebimento de Kit de Alimenta-
ção Escolar, destinado a alunos 
da rede municipal de ensino, 
enquanto as aulas presenciais 
estão suspensas por causa da 
pandemia. Podem se cadastrar 
pais ou responsáveis que não 
fizeram isso em março.  Pág.A2
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Secretário insiste 
na colaboração da 

população para 
controlar Covid

Edinho acata pedido e motoristas 
de ônibus serão vacinados

Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou que o complexo 
Swift irá abrir para vacinação 
contra Covid-19 no feriado de 
Tiradentes desta quarta-feira 
(21). O local vai funcionar das 
8h às 17h com atendimento 
interno, sem o sistema de dri-
ve-thru. A vacinação será para 
aplicação da primeira dose em 
idosos de 65 e 66 anos de ida-
de e segunda dose em idosos 
de 69 anos ou mais.  Pág.A5

Saiba o que funciona de 
comércio e serviços hoje

Nesta quarta-feira (21) é 
feriado de Tiradentes, mas 
alguns serviços públicos vão 
funcionar em horários especiais 
e o comércio poderá abrir. A 

Farmácia Municipal funcionará 
das 8h às 14h, e o Mercado 
Municipal estará aberto das 7h 
às 12h. Veja matéria completa 
e saiba demais serviços. Pág.A2

REPLANTIO Praça que vai abrigar o Shopping Azul tem ár-
vores plantadas para repor as que foram retiradas. Pág.A2

Populares seguram 
ladrão de celular 

até chegada
da polícia

Um jovem de 18 anos foi 
levado para a Central de Fla-
grantes na última segunda-
-feira (19) por volta das 15h 
após furtar o celular de uma 
agente de saúde de 51 anos e 
ser detido por pessoas, na rua 
Álvares de Azevedo.  Pág.A4

Mais dez escolas 
são liberadas após 
receberem laudo 
dos bombeiros 
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Governo anuncia 
vacinação para 
pessoas com 

Down e Diálise
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AVES 
Polícia Am-
biental fla-
grou motoris-
ta de aplica-
tivo com 244 
aves silves-
tres em rodo-
via e aplicou 
multa de 
R$ 867 mil.
Pág.A4
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Ore, Terra 
amada!

Abril é um mês de importantes 
celebrações para o país e para o pla-
neta: 19, Dia do Índio; 21, Tiradentes 
e Inauguração de Brasília; e 22, além 
de ser o Dia da Terra, marca o “acha-
mento” do Brasil, em 1500, por Pedro 
Álvares Cabral (1467-1520).

Considero oportuno, inspirado pela 
operosa Fé em prol do bem desta 
nação, sempre buscar renovadas 
energias no Pai Celeste. A prece – seja 
ela a devoção de um crente ou o ato 
do pensador, ao refletir sobre os mais 
elevados ideais – é uma ferramenta 
que deveríamos melhor utilizar. Assim 
encontramos, a partir do interior de 
nós mesmos, recursos indispensáveis 
para a solução dos mais complexos problemas que possam surgir. 

Ao meditar sobre como colaborar para o legítimo auxílio a 
todas as famílias e comunidades, igualmente conquistamos a 
compreensão de que o Amor Fraterno é essencial à vida. Quando 
há verdadeiro Amor e íntegra Justiça, tudo dá certo. Um exemplo? 
Se, movidos pelo espírito de Caridade, levarmos um remédio a um 
enfermo, esse medicamento trará melhor resultado a quem está 
sendo socorrido. O Bem é o encanto da existência espiritual e 
humana. E Deus quer o nosso benefício, não segundo a estultícia 
terrena; entretanto, de acordo com a Sua Sabedoria Excelsa. Por 
isso, pregamos o imperativo urgente da União das Duas Huma-
nidades, preconizada por Alziro Zarur (1914-1979) e que aqui 
defendemos: a da Terra com a do Céu, de forma consciente. (...)

Nunca estamos abandonados. Anjos da Guarda continuamente 
permanecem ao nosso lado. É o galardão com que o Governo 
Espiritual Invisível felicita os seres terrenos, porquanto concretiza 
a profecia apocalíptica da junção das dimensões que, apesar de 
separadas em aparência, estarão claramente unidas com o baixar 
ao orbe terrestre da Jerusalém Celestial (Apocalipse, 21:2).

Quem não precisa de preces? Que país não necessita urgen-
temente de orações? Então, vamos falar com Deus.

Ó Jesus, Mestre Amado, nosso Senhor, nossa Rocha, nossa 
Força, nosso Escudo, nossa Salvação, Tu trazes a fórmula perfeita 
para premiar as Almas com a felicidade perpétua, nascida da Fé 
Realizante, geradora das Boas Obras, as quais Tu apregoas por 
meio do Teu Mandamento Novo, de Amor Divinal (Evangelho, 
consoante João, 13:34 e 35; 15:7, 8, 10 a 17 e 9).

E, no Livro das Profecias Finais, encontramos a confirmação 
encorajadora da Tua Volta Triunfante, que a muitos surpreende-
rá, como Tu mesmo advertiste, no Evangelho, segundo Lucas, 
17:24: “Assim como o relâmpago, num repente, fulgura de uma 
à outra extremidade do Céu, da mesma forma será a volta do 
Filho de Deus”.

Isso ocorrerá, conforme as advertências que, pelos milênios, 
mandaste ao mundo: “Aquele que dá testemunho destas coisas 
diz: Certamente venho sem demora. Amém! Ora vem, Senhor 
Jesus!” (Apocalipse, 22:20).

Ó Senhor, clareia o nosso Espírito, fortalece o nosso íntimo, 
conforta o nosso coração, para que persistamos até aquele dia 
esplendoroso do Teu Magnífico Retorno.

E agora, Celeste Provedor das nossas mais justas súplicas, 
Tu, que és o Amor que nunca morre, acolhe o pedido que neste 
instante vamos fazer-Te. O meu é este: protege o Brasil e o mundo! 
Atende-o, Mestre dos mestres, na exata razão do nosso mereci-
mento, porque Tu mesmo ensinaste que cada um é merecedor 
do prêmio ou da reprimenda mediante as próprias realizações.

Graças, Senhor! Dá-nos a Divina Paz, que prometeste àqueles 
que vivem o Teu Novo Mandamento: “Minha Paz vos deixo, minha 
Paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a Paz 
de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso 
coração nem se arreceie, porque Eu estarei convosco, todos os 
dias, até o fim do mundo!” (Evangelho, segundo João, 14:27 e 
1, e Mateus, 28:20).

“Glória a Deus nas Alturas, Paz na Terra aos Homens [às 
Mulheres, aos Jovens, às Crianças e às Almas Benditas, os Espí-
ritos Luminosos] da Boa Vontade de Deus!” (Evangelho, segundo 
Lucas, 2:14).

Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é 
o Grande Amigo que não abandona amigo no meio do caminho.

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

ARTIGO 

SERVIÇO 

Saiba o que funciona hoje no feriado de Tiradentes
Nesta quarta-feira (21) é 

feriado de Tiradentes, mas 
alguns serviços públicos vão 
funcionar em horários espe-
ciais e o comércio irá abrir.

A Farmácia Municipal fun-
cionará das 8h às 14h, as 
Unidades Básicas de Saúde, 
aquelas que não são espe-
cializadas no atendimento de 
Covid-19, estarão fechadas 
e as Unidades Respiratórias 
do Solo Sagrado, Lealda-
de e Amizade e Vetorazzo, 
estarão funcionando 24h 
para atendimento exclusivo 

de síndromes respiratórias.  
As UPAs da Vila Toninho, 
Tangará e Norte também es-
tarão funcionando 24h para 
atendimentos de urgência e 
emergência.

O Mercado Municipal es-
tará aberto das 7h às 12h 
e as feiras livres dos bairros 
Anchieta, Eldorado e São 
Manoel, das 6h30 às 11h30. 
A feira noturna do Alto Rio 
Preto não será realizada.

Os 18 pontos de apoios 
estarão funcionando das 7h 
às 11 e das 12h às 17h. Vale 
ressaltar que estes locais 
recebem restos de poda de 

árvores e jardinagem; resídu-
os de construção civil (aterro, 
concreto, tijolos, etc); vidros, 
papelão, metais e plásticos, 
além de madeiras e móveis 
desmontados.

O Procon está atendendo 
remotamente, pro isso, quem 
precisar de atendimento do 
órgão deve entrar em contato 
pelo whatsapp (17) 99627-
0528.

A prefeitura Regional Nor-
te, o Poupatempo, a Cidade 
da Criança, piscinas públicas, 
parques, Zoológico Muni-
cipal, bibliotecas, museus, 
o arquivo público e centros 

esportivos permanecem fe-
chados em função da qua-
rentena. Vale ressaltar que o 
Poupatempo volta com aten-
dimento presencial a partir 
do dia 24 de abril, seguindo 
o decreto Estadual.

A Zona Azul não funcio-
nará neste feriado em Rio 
Preto, porém, o comércio de 
Rio Preto tem permissão para 
funcionar neste feriado. O 
Sindicato do Comércio vare-
jista (Sincomercio) informou 
que a abertura das lojas está 
liberada, no entanto, é uma 
decisão de cada estabeleci-
mento.

Andressa ZAFALON Arquivo DHOJE

Mercadão estará aberto até as 12 horas

Praça tem replantio de 
árvores retiradas para 

instalação do Shopping Azul
A Praça Leonardo Gomes, 

que está sendo preparada 
para sediar o futuro Shopping 
Azul de Rio Preto, recebeu o 
plantio de 18 árvores nativas. 
O serviço começou na quinta-
-feira (15) e já teve a primeira 
etapa concluída, com o plan-
tio de 18 ipês: seis amarelos, 
seis brancos e seis rosas.

Está previsto, num prazo 
de até 60 dias, o plantio de 
outras 18 árvores nativas, 
totalizando o replantio do do-
bro de árvores que estavam 
condenadas e tiveram que ser 
cortadas no local. As mudas 
plantadas nesta primeira eta-
pa são do Viveiro Municipal, 
órgão da Secretaria do Meio 
Ambiente e Urbanismo. 

A segunda e última etapa 
do projeto na antiga Praça 
Cívica terá o plantio de ou-
tras 18 mudas de árvores 
nativas e nobres como angico 
branco, cedro-rosa, copaíba, 
jequitibá, pau-terra, peroba, 
entre outras. Essas mudas, 
mais desenvolvidas e com 
tamanho maior, serão ad-
quiridas pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo, que 
é responsável pelo projeto do 
novo camelódromo. O plantio 
foi realizado por funcionários 
da Empresa Municipal de Ur-
banismo (Emurb). 

A ideia é que o local se 

Da REDAÇÃO
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torne, no futuro, ainda mais 
arborizado do que já foi e com 
espécies mais adequadas e 
resistentes, incluindo as nati-
vas e ameaçadas de extinção. 

A Secretaria de Desenvol-
vimento pretende catalogar e 
instalar plaquinhas com nome 

das espécies (popular e cien-
tífico) e com um QRCode, que 
ao ser lido por smartphones 
trará informações completas 
sobre a planta.  

(Colaborou Maria Paula 
de ANDRADE)

A Praça Leonardo Gomes, que está sendo preparada para sediar o futuro Shopping 
Azul de Rio Preto, recebeu o plantio de 18 árvores nativas

EDUCAÇÃO 

Novos cadastros para kit merenda 
terminam na sexta-feira

Nesta sexta-feira (23), ter-
mina o prazo de cadastros para 
recebimento de Kit de Alimenta-
ção Escolar, destinado a alunos 
da rede municipal de ensino, 
enquanto as aulas presenciais 
estão suspensas por causa da 
pandemia de coronavírus.

Podem realizar o cadastro 
pais ou responsáveis legal do 
aluno que não foi cadastrado 
em março e agora deseja fazê-
-lo, além daqueles que embora 
cadastrados no período, deixa-
ram de retirar os alimentos en-
tregues de 7 a 9 de abril. O não 
comparecimento implica em 
exclusão automática do sistema 
e impede a entrega seguinte.

Se não for possível realizar o 
preenchimento online, o respon-

sável pode realizar o cadastro na 
unidade escolar em que o aluno 
está matriculado. As pessoas 
que realizaram o cadastro até a 
data final, receberão as entregas 
dos kits em maio.

A retirada, na próxima sema-
na, deverá ser feita exatamente 
nos dias anunciados, na escola 
em que o aluno está matricu-
lado.

No início deste mês, 29.374 
alunos de creches e escolas 
municipais receberam alimen-
tos não perecíveis, suficientes 
para 30 dias, além de 1kg de 
frango em cubos. De 28 a 30 
de abril, esses alunos receberão 
hortifrútis e uma nova porção de 
proteína. Todos os kits têm su-
pervisão nutricional e são ideais 
para cada estudante cadastrado. 

Esta é a 11ª fase da ação 

Da REDAÇÃO

emergencial que substitui a 
merenda escolar e que, de abril 
de 2020 a janeiro de 2021, 
distribuiu 775.674 kits com 
alimentos secos e perecíveis, 
atendendo em média 28 mil 
alunos em cada etapa.

Para realizar o pedido do kit 

merenda pela internet, entre 
no  site riopreto.sp.gov.br, cli-
cando em ‘Serviços’ e buscar 
‘kit de alimentação escolar’. 
Um tutorial com passo a passo 
auxilia no preenchimento do 
formulário. (Colaborou Maria 
Paula de ANDRADE)

Divulgação SMCS

Novos cadastros para kit merenda terminam na sexta
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ONTEMEM RIO PRETO

Prefeitura libera mais dez escolas 
após receber laudo dos bombeiros

Na tarde desta terça-feira 
(20) a Prefeitura de Rio Preto 
emitiu uma nota oficial anun-
ciando a reabertura de 10 es-
colas municipais que estavam 
fechadas por falta de AVCB 
(Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros) desde o início de 
fevereiro, quando o Ministério 
Público entrou no caso e defe-
riu o fechamento.

As escolas que agora estão 
autorizadas a funcionar são: 
Anázia José Bolçone, Cachi-
nhos de Ouro, unidade I e II, 
Neide Egéa Laguna, Paul Har-
ris, Prof. Michel Pedro Sawaya, 
Prof. Odair Aluizo Tortorello, 
Orestes Quércia, Maria Lúcia 
de Oliveira e Silvia Covas.

No final de março, outras 
quatro escolas foram reaber-

tas: Joãozinho e Maria, For-
mosa, Meu Amor II e Neusa 
Buzzini.

Além das unidades que 
foram reabertas, a Secretaria 
de Educação também recebeu 
a renovação do AVCB de 31 
unidades escolares que não 
fecharam, pois o laudo estava 
prorrogado por decisão do 
Corpo de Bombeiros e agora 
foram renovados, com validade 
de três anos.

Desde a decisão proferida 
pela Justiça no início de fe-
vereiro, quando 49 unidades 
foram fechadas, a Secretaria 
de Educação já providenciou a 
regularização de 15 unidades.

Atualmente 126 prédios da 
Educação estão com os laudos 
vigentes; outros prédios estão 
com serviços contratados para 
obras de adequação.

Da REPORTAGEM 

AVCB

Michelle Bolsonaro divulga projeto 
Pátria Voluntária em Rio Preto

A primeira-dama Michelle 
Bolsonaro chegou a Rio Preto 
por volta das 14h ontem. O 
avião aterrissou no aeroporto e 
ela seguiu direto para a entida-
de Missão Vida, que fica entre 
Rio Preto e Guapiaçu, onde se 
reuniu com os integrantes do 
Grupo G-Agro, formado por em-
presários do setor agropecuá-
rio, para a entrega simbólica de 
cestas básicas.

O grupo arrecadou em tor-
no de 2.500 cestas básicas 
durante a campanha ‘G-Agro 
Pátria Voluntária’ que foi feita 
em parceria com o Programa 
Pátria Voluntária do Governo 
Federal.

O objetivo, além de arreca-
dar cestas básicas para doar 
para as entidades filantrópicas, 
é também divulgar o Programa 
para que mais entidades sejam 
cadastradas e possam ser aju-
dadas pelo Governo Federal.

A entidade Missão Vida 
foi inaugurada em novembro 
de 2019 e é um centro de 
acolhimento e recuperação de 
moradores de rua. O centro 
nasceu da iniciativa da Igreja 
Presbiteriana e tem como um 
dos financiadores da constru-

ção, o agropecuarista Antônio 
Cabrera, que também faz parte 
do G-Agro.

O processo de ajuda ao 
morador de rua, dentro da 
entidade, dura sete meses e é 
feito com tratamento médico e 
terapia com o objetivo de que 
esses moradores deixem as 

Andressa ZAFALON 
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drogas e as bebidas. Depois do 
tratamento inicial, os morado-
res ainda seguem mais quatro 
anos na entidade com curso 
de capacitação técnica, além 
de participarem de reuniões e 
cultos religiosos.

Outras entidades serão con-
templadas com as doações, 

Michelle Bolsonaro ontem em entidade de Rio Preto para divulgação de projetossocial

como, por exemplo, Lar Be-
tânia, Associação Renascer, 
Paróquia Imaculada Coração 
de Maria, Instituto As Valquírias, 
todos de Rio Preto. A Paróquia 
Bom Jesus de Monte Aprazível e 
Paróquia Santa Luzia de Miras-
sol também serão beneficiadas, 
entre outras.

Divulgação

Divulgação SMCS

Espera colaboração
O secretário da Saúde, Aldenis Borim, está otimista em 

relação aos dados apresentados devido ao lockdown decretado 
recentemente, para reduzir infecção crescente por covid-19, 
que estava ocorrendo em Rio Preto. Para continuar mantendo 
o índice de casos num patamar baixo, o secretário espera con-
tar com a colaboração da população. “Com a abertura gradual 
dos segmentos econômicos, reforçamos as orientações para 
manter o distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel, 
lavando sempre as mãos”, recomenda, em nota, por meio de 
sua assessoria. Então, que cada uma faça a sua parte, porque 
agindo assim, todos contribuem até que a vacina chegue para 
a imunização geral dos rio-pretenses. 

No Céu 
Diante do sofrimento que 

o povo enfrenta em algumas 
cidades para receber a vacina 
contra a covid-19, a popu-
lação de Rio Preto pode se 
considerar no Céu. No Rio de 
Janeiro, por exemplo, a po-
pulação da periferia é tratada 
como se fosse “lixo”, sem 
nenhuma organização para 
facilitar a vida do povo sofrido. 
Até parece que não existe go-
vernador e nem prefeito. Um 
caos! Aqui na terra de São 
José, está tudo nos trilhos… 

Sem ostracismo
O presidente da Comissão de Transporte, vereador Bruno Ma-

rinho (Patriota, foto), disse que está aguardando a flexibilização 
da liberação do Auditório da Câmara para marcar reunião, a fim 
de retomar o diálogo com o governo do Estado para viabilizar a 
construção da terceira pista na rodovia Washington Luís, entre 
Rio Preto a Mirassol. “A construção da terceira faixa não vai cair 
no ostracismo”, garante. A esperança do patriota é a de que o 
vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), com a provável renúncia 
do titular João Doria (PSDB) para disputar a Presidência da 
República, venha assumir o governo. “Se o Rodrigo assumir, vai 
facilitar nosso trabalho”, prevê.

Cidadão 
Um leitor disse que estava 

incomodado porque necessi-
tava fazer três restaurações 
dentárias e devido à pande-
mia, tudo fica difícil por causa 
da covdi-19. Para tanto, foi à 
UBS do Parque Industrial e 
obteve o que almejava. “Em 
poucos minutos o problema 
foi solucionado”, diz o leitor, 
que pediu para não declinar 
seu nome. Moral da história, 
o contribuinte paga imposto e 
quando o retorno é de quali-
dade, se sente um cidadão! 

Favorável
O vereador Paulo Pauléra 

(PP) disse que é favorável a Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI), formada pelo Senado, 
com o objetivo de investigar 
responsabilidade envolvendo a 
falta de empenho do Ministério 
da Saúde, para abastecer os 
estados com insumos para 
atender aos pacientes com 
covid-19, principalmente em 
Manaus. “Se teve desvio de 
recursos financeiros e falta de 
logística, tem que investigar 
mesmo”, afirmou.

Fênix 
Desde que foi enxotado 

da disputa pela Presidência 
do Senado, em 2019, o se-
nador Renan Calheiros (MDB) 
estava no ostracismo. Agora, 
que surgiu a oportunidade 
para ser o relator da CPI da 
Covid, o alagoano renasce da 
fênix. Dotado de uma expertise 
política incomum, Renan não 
quer perder a oportunidade 
para resgatar a sua imagem, 
pichada por causa de envol-
vimento com malfeitos. Será 
que Renan voltará renovado? 

Séria 
O senador cearense Tasso 

Jeiressati (PSDB), integrante 
da CPI da Covid, disse que os 
trabalhos para apurar possí-
veis irregularidades, no com-
bate à covid-19, serão de alta 
qualidade. “Será extremamen-
te séria, sem contaminação 
eleitoral”, ponderou. A CPI, 
diz ele, é a mais importante 
da história do País. “Não está 
falando de corrupção, mas de 
mortes”, justificou, criticando 
as omissões que ocorreram 
em plena pandemia.  

Família Covas 
Mário Covas morreu em 6 de 

março de 2001, aos 70 anos. 
Se estivesse vivo, completaria 
hoje, 21 de abril, 90 anos. Para 
tanto, será celebrada missa na 
Igreja Nossa Senhora da Espe-
rança de Moema, na Capital. A 
missa também será em memó-
ria da mulher dele, Lila Covas, 
que morreu há 13 meses. A 
missa será celebrada ainda pela 
recuperação do prefeito Bruno 
Covas (PSDB), neto do saudoso 
governador, que luta contra um 
câncer.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello
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Prefeitura libera mais dez escolas após receber laudo 
dos bombeiros

Câmara aprova 
cinco projetos

Durante a 12ª sessão da 
Câmara os vereadores aprova-
ram cinco projetos, dentre eles 
o projeto do vereador Bruno 
Marinho, que determina que as 
instituições que exigem prova 
de vida para manter os bene-
fícios façam isso na residência 
do beneficiário.

De acordo com o Projeto, 
esta exigência só seria válida 
para pessoas que possuam 
dificuldade de locomoção devi-
do ao estado de saúde ou que 
tenham mais que 65 anos. 

O Projeto da PPI (Programa 
de Parcelamento Incentivado), 
que visa justamente incentivar 
o pagamento que os munícipes 
têm com as dívidas do municí-
pio, como, por exemplo, IPTU, 
foi votado em caráter de urgên-
cia e aprovado na legalidade 
e no mérito. O vereador Jorge 
Menezes chegou a pedir vista 
de uma sessão para entender 
melhor o Projeto e estudar as 
emendas propostas, no entan-
to, o pedido foi rejeitado pelos 
vereadores, assim como as três 
emendas também não foram 
aprovadas.

A vereadora Karina Caroline 
apresentou na pauta o projeto 
de lei que torna como ativida-

de essencial o funcionamento 
das igrejas e dos templos de 
qualquer culto em período de 
calamidade pública e pande-
mia, que foi aprovado pela 
legalidade.

Em relação ao projeto do 
vereador Bruno Moura, que 
institui o Plano de Prevenção 
aos Impactos do Covid-19, foi 
aprovado pela legalidade. O pro-
jeto tem o objetivo de conceder 
incentivos fiscais, descontos 
e isenções sobre os impostos 
municipais.

O projeto de lei do Executivo 
que estabelece o Programa Mu-
nicipal de Incentivo às Organi-
zações Sociais foi pedido vistas 
por duas sessões, assim como 
o projeto de resolução do vere-
ador João Paulo Rillo que institui 
o aumento das participações na 
tribuna livre foi pedido pro uma 
sessão. Ambos os pedidos de 
adiantamento foram aprovados.

Andressa ZAFALON 

Prefeito acata  e motoristas de 
transporte público serão vacinados

O Presidente do Sindicato 
dos Motoristas de Rio Preto, Da-
niel Rodrigues, se reuniu com o 
Prefeito Edinho Araújo na manhã 
desta terça-feira (20) para falar 
sobre o pedido da categoria. Pe-
dido esse, inclusive, que foi mo-
tivo de protesto na segunda-feira 
(19) dentro do Terminal Urbano.

A reivindicação é para que 
a vacinação dos motoristas do 
transporte púbico seja anteci-
pada, haja vista que eles atuam 
na linha de frente lidando dire-
tamente com o público.

“O resultado da reunião foi 
positivo e o Prefeito acatou o 
nosso pedido. Ontem nós esti-
vemos no Terminal conversando 
com os trabalhadores e cons-
cientizando eles da importância 
da vacina”, explica Daniel.

Na reunião, o Presidente do 
Sindicato passou para o Prefeito 
a decisão do Governo Estadual, 
resultado de uma reunião na 
noite desta segunda-feira (19) 
do Presidente da Federação, 
Valdir Pestana, com o Secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Marco Vinholi.

“Tivemos uma reunião com o 
Estado na noite desta segunda-
-feira (19) cobrando esta vacina. 
A reunião se iniciou às 19h e 
terminou por volta das 23h com 
a notícia de que os motoristas 
seriam incluídos no plano de 
vacinação. No próximo dia 22 o 

Estado estará reunido junto com 
outras lideranças, para criar um 
cronograma de vacinação dos 
nossos trabalhadores”, comenta 
Daniel.

O Sindicato se propôs a 
entrar em contato com as em-
presas, para, assim que a vacina 
seja liberada, todos os motoristas 
já estejam cadastrados. “Cede-
mos o antigo prédio da academia 
do Sindicato para ser adequado 
para essa vacinação. O prefeito, 
junto com o Secretário de Saúde, 
disse que vai fazer uma visita até 
o nosso prédio, vai avaliar se lá 
é possível montar um posto de 
vacinação. Se não for ali, prova-
velmente iremos vacinar nossos 
trabalhadores na Swift”, frisa o 
Presidente do Sindicato.

Por nota, a Prefeitura con-
firmou o apoio à vacinação dos 
motoristas. “O prefeito Edinho 
Araújo e o secretário de Saúde 
do município Aldenis Borim mani-
festaram, em reunião na manhã 
desta terça-feira (20), total apoio 
ao pleito do Sindicato dos Moto-
ristas de Rio Preto, que solicita 
a vacinação dos motoristas do 
transporte urbano e suburbano, 
por considerar que o exercício 
dessa atividade implica em riscos 
de contaminação pela Covid-19”, 
diz trecho da nota.

Durante coletiva na tarde 
desta terça-feira, o Governador 
João Doria anunciou que a va-
cinação dos motoristas será a 
partir do dia 18 de maio.

Andressa ZAFALON 
Divulgação 
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PF cumpre mandados de prisão 
contra extração ilegal de areia

A Polícia Militar Ambiental 
realizou fiscalização em apoio à 
Agência Nacional de Mineração 
(ANM) em razão de denúncias 
recebidas sobre lavra ilegal no 
rio Tietê, na região de Pereira 
Barreto. As três empresas sur-
preendidas nesta segunda-feira 
(19) pela PF também estavam 
extraindo mineral sem autori-
zação na mesma região nesta 
data.

Após a fiscalização da Po-
lícia Ambiental em julho de 
2020, que confirmou a prática 
dos crimes de lavra ilegal, 
dentre outros, a ANM (Agência 
Nacional de Mineração) expediu 
três autos de paralisação de 
atividade, que foram entre-
gues por policiais federais e 
recebidos por representantes 
das empresas nos meses de 
agosto e outubro de 2020. O 
auto avisava que deverá ser 
imediatamente paralisada e 
descontinuada, não podendo 
haver mais extração, tampouco 
o consumo ou comércio do ma-
terial obtido ilegalmente.

Ainda assim, as extrações 
ilegais continuaram até a data 
desta terça-feira só cessaram 

com a deflagração da Operação 
ORCA, que prendeu todos os 
envolvidos, marinheiros e pro-
prietários das empresas, popu-
larmente conhecidas como Por-
tos de Areia. Equipes de peritos 
federais também participaram 
das diligências para auxiliar na 
identificação das áreas explora-
das ilegalmente bem como nos 
equipamentos apreendidos.

Em paralelo a estas ações, 
a Polícia Federal também ins-
taurou um inquérito policial no 
segundo semestre de 2020 para 
apurar os crimes em referência.

Foram apreendidas três em-
barcações com rebocadores e 
balsas, além dos equipamentos 
de geolocalização. Estima-se 
que mais de mil e quinhentas to-
neladas de areia foram extraídas 
ilegalmente somente em um dia.

Todos os quatorze presos 
estão sendo ouvidos pela auto-
ridade policial e posteriormente 
serão encaminhados a cadeias 
da região de Jales, onde perma-
necerão à disposição da Justiça 
Federal. A maioria dos presos 
reside na cidade de Araçatuba 
e Santo Antônio do Aracanguá. 
Dois deles residem em Birigui e 
Jales. (Colaborou Comunica-
ção Social da Polícia Federal 
em Jales)

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

NO TIETÊ

Policias militares prende-
ram uma mulher de 26 anos 
nesta segunda-feira (19) às 
18h30, que escondia em seu 
guarda-roupa 76 porções de 
drogas entre cocaína, maco-
nha e crack.

Durante o patrulhamento 
no bairro Jardim Santo Antô-
nio os policiais observaram 
um rapaz em uma moto 
parar para conversar com a 
acusada que estava senta-
da, optando pela abordagem 
após a mulher se levantar e 
logo sentar em cima de sua 
mão ao notar a presença da 
viatura.

Os dois envolvidos foram 
interrogados separadamente, 
tendo o rapaz confessado que 
estava ali para comprar uma 
porção de maconha com a 
mulher pelo valor de R$50, 
mas a venda não foi realizada 
por causa da abordagem.

A droga que seria vendida 
ainda estava nas mãos da 
vendedora que questionada 
sobre o entorpecente e os 
R$734 encontrados em sua 
polchete acabou contando 
algumas versões, porém, ne-
nhuma declaração concreta.

Para os policiais a acusa-
da disse que mora no Solo 
Sagrado e que a casa onde 
estava sentada na calçada 
pertence a sua avó. A pro-
prietária foi contatada e disse 
não conhecer a mulher, mas 
que esta mora próximo ao 
endereço.

Os policias se dirigiram 
para o novo local se depa-
rando com um sobrado que 
estava com a porta aberta, 
em seu interior havia apenas 
uma televisão, um colchão e 
um guarda-roupa sem porta 
onde no meio das roupas 
femininas e de crianças foi 
encontrada uma sacola verde 
contendo 26 porções de ma-
conha, 16 porções de crack e 
34 porções de cocaína, todos 
já embalados para comercia-
lização.

Ainda na sacola estavam 
uma faca suja de drogas e 
dois rolos de plástico filme.

A mulher negou ser pro-
prietária das drogas e que 
não morava no local, logo 
sendo contrariada por seus 
familiares que apareceram no 
local e que confirmaram que 
o sobrado era dela.

A acusada foi levada para 
a Delegacia Policial onde foi 
presa em flagrante e enca-
minhada para a DEIC onde 
ficará a disposição da Justiça 
e as drogas foram apreen-
didas. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Mais um caso 
de tráfico no 
Santo Antônio
Da REDAÇÃO

CRIME

PF cumpre mandados de prisão contra extração ilegal de areia após fiscalização da 
Polícia Ambiental

MANOELA GIMENEZ BEJAS 
– Falecida aos 89 anos de idade, 
natural de Potirendaba/SP, era viúva. 
Deixou seu fi lho Adilson. Seu sepul-
tamento deu-se no dia 20/04/2021 
às 11:00. Saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Ressurreição.

  FALECIMENTOS

Arquivo DHOJE

DE PIRACICABA

Um técnico em eletricidade 
de 65 anos foi levado para a 
Central de Flagrante na manhã 
da última segunda-feira (19) 
após policiais militares rodo-
viários identificarem seu carro 
de uma queixa de estelionato 
na Rodovia 310 em Rio Preto.

A ocorrência foi registrada 
no 2º Distrito Policial de Piraci-
caba/SP onde a vítima relatou 
que abriram uma conta banca-
ria e realizaram um empréstimo 
para a compra do carro sem seu 
conhecimento.

Questionado sobre a ocor-
rência o técnico informou que 
comprou o carro em 2016 pelo 
valor de R$72 mil de uma pes-
soa que foi incapaz de recordar 
o nome. Ainda acrescentou que 
o carro tinha problemas, pois 
não conseguiu licencia-lo.

O carro foi apreendido e 
levado para o pátio de Cedral/
SP. (Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Carro com 
queixa de 

estelionato é 
apreendido

Da REDAÇÃO

NA RODOVIA
Ambiental intercepta tráfico de aves silvestres  

em rodovia e multa chega a R$ 867 mil

O 4º Batalhão de Polícia 
Ambiental apoiou uma equi-
pe do policiamento rodoviário 
de Araraquara nesta segun-
da-feira (20), a qual havia 
abordado um veículo Fiat 
Siena, transportando grande 
quantidade de aves silvestres 
nativas no porta-malas do 
veículo.

O infrator transportava 
as aves do estado de Minas 
Gerais com destino à cidade 
de São Paulo, contendo 211 
pássaros pretos; 11 canários 
da terra; três araras Canindé, 
sendo uma adulta e dois 
filhotes e 19 filhotes de pa-
pagaios verdadeiros. Todos 
acondicionados em caixas 
pequenas e transportes para 
aves, em condições de ex-
trema precariedade, sem 
água e comida, amontoados, 
agravados pela longa distân-
cia da viagem, configurando 
maus tratos.

O envolvido declarou que 
trabalha como motorista de 
aplicativo e alegou ter sido 
contratado por uma pessoa 
para buscar as aves, não 
identificando tanto o contra-
tante como fornecedor das 
aves.

Desta forma, foi elabora-
do Autos de Infração Ambien-
tal, por transportar animais 
da fauna silvestre nativa, com 
multa simples no valor de 
R$135.500 e o Auto de In-
fração Ambiental por praticar 
ato de maus tratos a animais 
silvestres, com multa simples 
no valor de R$732 mil.

O veículo foi apreendido 
e depositado na sede do 2° 
PEL (Pelotão) em Araraquara. 
As aves serão reintroduzidas 
no habitat, exceto os papa-
gaios verdadeiros e as ara-
ras Canindé, as quais serão 
adequadamente destinadas 
por serem filhotes. As oito 
gaiolas de transporte serão 
destruídas.

Da REDAÇÃO

Tráfico de animais silvestres intercptado na rodovia

Divulgação

DROGAS APREENDIDO

Dois jovens de 18 anos 
foram presos por tráfico de 
drogas na tarde desta se-
gunda-feira (18) por policiais 
civis da 3ª Delegacia de 
Homicídios da DEIC de Rio 
Preto.

Os policiais abordaram o 
jovem líder do esquema de 
tráfico próximo a casa onde 
eles guardavam os entorpe-
centes, sendo o seu colega 
detido dentro da residência 
junto com porções de maco-
nha, cocaína e crack.

Ainda na busca pelo imó-
vel foram encontrados uma 
balança de precisão e dinhei-
ro, lucro do tráfico.

Os envolvidos foram leva-
dos para a delegacia onde 
foram presos e deverão per-
manecer a disposição da 
Justiça.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Deic prende 
jovens acusados 

de organizar 
tráfico em bairro
Da REDAÇÃO

CASA CAIU
Moto envolvida em 

acidente tinha placa 
adulterada

Nesta segunda-feira 
(19) às 7h20, de acordo 
com as informações do 
boletim de ocorrência, os 
policiais foram acionados 
sobre um acidente envol-
vendo uma moto e um 
carro na Avenida Fortunato 
Ernesto Vetorasso.

Ao chegarem no local 
foram recebidos pelo moto-
rista do carro de 22 anos e 
o Corpo de Bombeiros que 
também foi acionado para 
o local, junto com os dois 
veículos. O proprietário da 
moto foi levado para o UPA 
Norte com ferimentos.

Em depoimento o mo-
torista informou que os 
dois envolvidos estavam 
dirigindo sentido centro e 
quando ele tentou entrar no 
retorno, momento em que 
escutou um barulho vindo 
da lateral de seu carro e 

notou que o homem de 
24 anos colidiu com o seu 
veículo.

Os policiais se dirigiram 
para a Unidade de Pronto 
Atendimento onde a vítima 
permanecia em observa-
ção. Em sua declaração o 
motociclista confirmou a 
versão do jovem envolvido, 
em seguida confessou que 
não possuía habilitação e 
que comprou a moto sem 
placa, sendo que algum 
tempo depois encontrou 
uma placa de identificação 
na rua e aproveitou para 
colocar em sua moto.

O condutor do carro foi 
liberado após checagem 
dos documentos de seu 
carro e usa habilitação e 
a moto foi apreendida e 
levada para o pátio em 
Cedral/SP. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Populares seguram 
ladrão de celular até 
chegada da polícia

Um jovem de 18 anos 
foi levado para a Central de 
Flagrantes na última segunda-
-feira (19) por volta das 15h 
após furtar o celular de uma 
agente de saúde de 51 anos 
e ser detido por pessoas, na 
rua Álvares de Azevedo, que 
estavam passando pelo local.

Policiais militares foram 
acionados após uma ocor-
rência informando sobre uma 
tentativa de furto. Ao chega-
rem no local se deparam com 
pessoas segurando o ladrão, 
sendo informados de que ele 
teria furtado o celular e que o 
objeto já teria sido devolvido a 
sua dona.

Em seu depoimento a víti-
ma disse ser uma agente de 
saúde e que estava esperando 
uma van, na Rua Julio Ribeiro, 
que leva os funcionários quan-
do teve seu celular subtraído 
enquanto mandava uma men-
sagem para sua filha.

Assim que o acusado co-
meçou a fugir ela correu atrás 
dele gritando por ajuda sendo 
que várias outras pessoas tam-
bém começaram a perseguir o 
bandido, logo sendo detido e a 
polícia acionada.

Questionado sobre o ocorri-
do o jovem afirmou ter furtado 
o celular quando viu a agente 
distraída com o aparelho.

O acusado foi levado para 
a Central de Flagrante onde foi 
liberado após o pagamento da 
fiança no valor de R$1.500. 
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE
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Conhecer mais detalhes acerca da infecção por Covid-19 nunca 
é demais, quando sabemos que ainda não há tratamento efetivo e 
estamos dependendo completamente do avanço da vacinação pelo 
Brasil. Dessa forma, existem algumas particularidades referentes às 
manifestações desta infecção que podem indicar piora na evolução 
do quadro. 

Esta piora não implica necessariamente em certeza de óbito, 
mas consiste logicamente em um conjunto de sinais clínicos e labo-
ratoriais que refletem falha do funcionamento dos principais órgãos.

Existem medidas terapêuticas que podem conter esta piora da 
infecção por Covid-19. Muitas vezes é necessário empregar apare-
lhos artificiais que possam restaurar ou aliviar a disfunção orgânica. 

Naquelas pessoas mais sensíveis e com maior desequilíbrio 
do sistema imunológico, a infecção pela Covid-19 caracteriza-se 
primariamente pelo ataque do vírus a nossos pulmões, causando 
um processo inflamatório e dificultando a oxigenação.

O passo seguinte consiste na utilização de cateteres e máscaras 
de oxigênio e a constante observação de parâmetros como pressão 
arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e a porcentagem 
de oxigenação. 

A questão crucial será, em meio a este ataque inflamatório aos 
pulmões, compreender qual o significado dos possíveis desmembra-
mentos, ou seja, quais seriam os sinais que indicam que este ataque 
inflamatório aos pulmões não está respondendo ao tratamento e 
que esta inflamação já está se estendendo para mais órgãos.

Para isso, quero compartilhar com vocês dez situações que indi-
cam que uma pessoa em estado crítico na UTI pode estar perdendo 
a batalha para a Covid-19. 

Situação 1
Os rins começam a não produzir urina de forma adequada e a 

pessoa começa a inchar. Posso afirmar para vocês que este é um 
dos mais temidos sinais numa evolução desfavorável, nas pessoas 
com infecção por Covid-19. 

Quando o processo inflamatório da Covid-19 afeta nossos rins, 
pode ocorrer paralisação total ou quase total dos mesmos, sendo 
necessário recorrer a hemodiálise, um sistema artificial para filtração 
do sangue e eliminação de toxinas.

A hemodiálise, por um lado, é uma poderosa arma para trata-
mento da disfunção dos rins, mas, por outro lado, produz alguns 
efeitos colaterais relacionados ao desequilíbrio da função cardíaca, 
os quais podem culminar com a morte da pessoa. 

Situação 2
Os exames laboratoriais podem apontar para um processo 

inflamatório muito severo no fígado (hepatite), aumentando a 
probabilidade desta hepatite tornar-se fulminante. Este quadro 
inflamatório pode ser desencadeado tanto pela infecção causada 
pela Covid-19 como também pela necessidade de utilizar grande 
quantidade de medicamentos, que podem gerar graus distintos de 
toxicidade hepática. Em outras palavras, tenta-se solucionar um 
problema e acaba surgindo outro. 

Situação 3
Além da ação lesiva do coronavírus nos pulmões, nota-se que 

os exames indicam presença de bactérias e fungos nos pulmões, 
ocasionando uma pneumonia de gravidade acentuada e descontrole 
maior nos níveis de oxigenação. Temos de considerar que as pes-
soas mais sensíveis ao coronavírus podem estar com seu sistema 
imunológico mais comprometido e daí resulta a atividade oportuna 
de bactérias e fungos. 

Situação 4
Pessoas que necessitam de intubação e ventilação artificial por 

tempo prolongado (meses) estão mais sujeitas a diversas compli-
cações. A principal seria a sepse, ou seja, um processo infeccioso 
que geralmente começa nos pulmões e gradativamente se dissemi-
na por toda a circulação sanguínea, causando danos em diversos 
órgãos. Não é simples o manuseio de uma sepse, sendo que uma 
das medidas fundamentais é ampliar o espectro de antibióticos. 

Situação 5
O processo inflamatório causado pela Covid-19 pode favorecer 

a ocorrência de tromboses -formação de coágulos dentro de algu-
mas veias e artérias. Em alguns órgãos do corpo, como pulmões e 
cérebro, esta trombose pode piorar a falta de ar e causar distúrbios 
da consciência e raciocínio, além de risco iminente de morte muito 
mais elevado. 

Situação 6
No caso do coração, sabe-se que a infecção por Covid-19 pode 

causar uma miocardite, um processo inflamatório que acomete 
o músculo do coração, podendo resultar em uma insuficiência 
cardíaca. Em alguns casos, esta miocardite pode causar também 
diferentes tipos de arritmia cardíaca. 

Situação 7
O diabetes, principalmente quando não bem controlado, pode 

prejudicar o bom funcionamento de nosso sistema imunológico. 
Desta forma, uma pessoa diabética, em estado crítico devido a 
Covid-19, que esteja apresentando muitas variações da glicemia, 
está sujeita a pior evolução clínica, com um risco acentuado de 
disfunção de outros órgãos como rins e cérebro. 

Situação 8
Pessoas infectadas por Covid-19 que estejam apresentando 

crises de broncoespasmo e acúmulo de líquidos dentro e fora dos 
pulmões, podem apresentar uma evolução desfavorável. O bron-
coespasmo significa que o processo inflamatório da Covid-19 está 
provocando o fechamento dos ductos por onde o ar que respiramos 
passa. O acúmulo de líquidos é resultado do inchaço do tecido 
pulmonar e do extravasamento deste líquido para fora dos pulmões. 

Situação 9
Quando uma pessoa está infectada pela Covid-19 e seus parâ-

metros hemodinâmicos, como pressão arterial e frequência cardíaca, 
começam a cair, sendo necessário o emprego de drogas vasoativas 
em altas doses, não é bom sinal. 

As drogas vasoativas são representadas pela noradrenalina, 
adrenalina, vasopressina e dobutamina e são empregadas quando 
há necessidade de restaurar e manter a normalidade dos parâ-
metros hemodinâmicos. Entretanto, quando em altas doses, os 
efeitos colaterais podem comprometer as funções de fígado e rins, 
dificultando a sobrevida.

Situação 10 
Uma pessoa infectada pela Covid-19, intubada e mantida em 

ventilação mecânica por muito tempo, começa a ter lesões na 
pele, no corpo todo, na forma de abscessos. Mesmo com uso de 
antibióticos, a febre e os exames laboratoriais não melhoram e 
alguns abscessos expandem e necessitam de drenagem cirúrgica. 

Bons hábitos + vacina
Precisamos entender duas questões, após considerar a dimensão 

de gravidade das dez situações acima. Primariamente, nosso sistema 
imunológico depende muito de nossos hábitos diários, como uma 
alimentação regrada e horas adequadas para o descanso noturno. 

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Como saber se pacientes 

com Covid estão piorando? 
Dez situações de alerta

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIOFERIADO

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou que o 
complexo Swift irá abrir para 
vacinação contra Covid-19 no 
feriado de Tiradentes desta 
quarta-feira (21). O local vai 
funcionar das 8h às 17h com 
atendimento interno, sem o 
sistema de drive-thru.

Segundo a Saúde, a va-
cinação será para aplicação 
da primeira dose em idosos 
de 65 e 66 anos de idade e 
segunda dose em idosos de 69 
anos ou mais. Para receber a 
dose, é necessário apresentar 
documento de identidade com 
foto e CPF.

De acordo com os dados 
do Vacinômetro, Rio Preto já 
aplicou 126.202 doses da va-
cina contra a Covid-19, sendo 
79.340 na primeira etapa e 
46.862 na segunda. O muni-
cípio é o 9º no Estado de São 
Paulo que mais vacinou.

Os demais pontos de vaci-
nação (Recinto de Exposições, 
unidades de saúde, equipa-
mentos públicos e mini drives) 
ficarão fechados neste feriado. 
Por conta da taxa de imuniza-
ção estar em mais de 60% e 
pelo fato nenhum novo grupo 
ser inserido nesta campanha, o 
Recinto de Exposições e a Swift 

Swift estará aberto 
para vacinação hoje

terão as atividades suspensas a 
partir de quinta-feira (22).

Segundo a Saúde, o mu-
nicípio ainda não recebeu 
novas doses e por isso não vai 
iniciar a aplicação da segunda 
dose em idosos de 68 anos. 
Na quinta-feira, idosos de 65 
anos ou mais que necessita-
rem receber a primeira dose 
e idosos de 69 anos ou mais 
que necessitarem receber a 

segunda dose devem procurar 
uma unidade de saúde ou 
equipamento público das 8h 
às 14h. Sobre a antecipação 
da vacinação de idosos de 64 
anos anunciada pelo Governo 
para a próxima sexta-feira (23), 
a Saúde informou que aguarda 
a chegada de mais doses para 
confirmar se o mesmo ocorrerá 
em Rio Preto.

Por fim, a vacinação con-

tra a gripe também não será 
realizada neste feriado e será 
retomada na quinta-feira (22). 
A primeira etapa da campanha 
vai até o dia 10 de maio e tem 
como grupos prioritários: traba-
lhadores da saúde, gestantes, 
puérperas e crianças de seis 
meses a seis anos. A imuni-
zação contra Influenza está 
sendo realizada nas unidades 
de saúde das 14 às 17h.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Local vai funcionar das 8h às 17h com atendimento interno, sem o sistema de drive-thru

Arquivo DHOJE

AUSTA

A AUSTAClínicas está 
oferecendo de forma online 
o curso “Primeiros Passos”, 
voltadas para gestantes e 
casais. O curso é gratuito 
e aberto a toda população, 
não sendo exclusivo para 
clientes AUSTAclínicas ou 
que tenham plano de saúde.

Ministrado pelos pro-
fissionais de saúde da USI 
Austa, Unidade de Saúde 
Integrada, o curso tem o 
objetivo de orientar, informar 
e esclarecer aos futuros pais 
a importância dos cuidados 
gerais ligados à maternida-
de antes e após o parto.

Após se inscrever, a mãe 
ou casal podem assistir às 
aulas gravadas e, em caso 
de dúvidas, escrevem as 
perguntas que serão res-
pondidas pelos profissionais 
de saúde. “Todas as edições 
do curso sempre tiveram 
grande número de alunos. 
Mesmo com impossibilidade 
das aulas presenciais por 
causa da pandemia, fizemos 
questão de preparar o con-
teúdo online para continu-
armos a beneficiar a nossa 
comunidade”, afirmou a 
enfermeira Ana Carolina de 
Castilho, gestora assisten-
cial da USI Austa.

Ao final do curso, o parti-
cipante pode baixar o certi-
ficado de conclusão ou reti-
rá-lo impresso na USI Austa 
e ganha um kit de cuidados 
com o bebê, composto de 
um pacote de fralda descar-
tável, um sabonete líquido e 
um spray desinfetante com 
orientações de uso.

As aulas são ministradas 
por enfermeira, nutricionis-
ta, psicóloga e fonoaudió-
loga e envolvem desde a 
preparação para o parto, 
passando pela alimentação 
saudável na gestação e 
puerpério, Aspectos Físicos 
e Emocionais e Psicologia 
no Vínculo familiar, ama-
mentação e outros.

A inscrição é feita no 
site www.austa.com.br/cur-
so-gestante. Dúvidas sobre 
o curso podem ser escla-
recidas pelo telefone (17) 
3203-1500.

Hospital abre 
curso para 

gestante gratuito

Da REPORTAGEM 

PRIORITÁRIOS
Pessoas com Down e pacientes

 de diálise vão ser vacinados

Durante a coletiva desta 
terça-feira (20), o Governo de 
São Paulo anunciou a inclusão 
de novos grupos na vacinação 
contra a Covid-19. A partir do 
dia 10 de maio, a vacinação 
começa para 50 mil pessoas 
com Síndrome de Down, 40 
mil pacientes renais em tra-
tamento de diálise (Terapia 
Renal Substitutiva) e 30 mil 
transplantados em uso de 
imunossupressores.

Nesses três grupos, serão 
aplicadas doses em pessoas 
adultas, na faixa de 18 a 59 
anos, pois idosos pertencen-
tes a esses públicos já estão 
contemplados nas etapas 

previamente anunciadas.
O Governo também anun-

ciou a antecipação da vacina-
ção para os idosos de 64 anos 
para a próxima sexta-feira (23). 
Para quem tem 63, fica manti-
da a data de 29 de abril, já na 
próxima semana. A partir de 6 
de maio, será a vez dos idosos 
de 60, 61 e 62 anos. Ainda na 
coletiva, o Estado confirmou 
que vai imunizar motoristas e 
cobradores de ônibus no dia 
18 de maio.

“Estamos esperando e 
sempre contamos com mais 
vacinas. Há alguma sinaliza-
ção do Ministério da Saúde, 
mas contamos que a Fiocruz 
entregará as suas vacinas e, 
portanto, estaremos cumprindo 

Da REPORTAGEM 

esse cronograma e avançando 
em faixas etárias”, afirmou Re-
giane de Paula, Coordenadora 
Geral do Programa Estadual de 
Imunização

Divulgação

MUNICIPAL
Escola faz parceria para atendimento 

psicológico a família de alunos

Uma parceria entre duas 
faculdades particulares e uma 
escola da rede municipal de 
ensino de Rio Preto está ofe-
recendo atendimentos aos 
servidores, alunos e familiares 
para tratamento psicológico e 
odontológico. Os atendimen-
tos são realizados pela escola 
Regina Mallouk, instalada no 
Núcleo Santa Clara.

De acordo com a diretora 
da unidade, Andreia Daniele 
Rodrigues, a parceria surgiu 
após contato com a presidente 
da Associação de Bairro do 
Solidariedade, Raquel Barbosa 
dos Santos. “Temos um envol-
vimento muito intenso com a 
comunidade e a Raquel nos 

procurou para apresentar essa 
parceria com as Faculdades. 
Achamos o projeto muito inte-
ressante e que seria muito bom 
para a comunidade escolar. Foi 
então que a parceria foi firma-
da”, afirmou a diretora.

Para o atendimento psico-
lógico, segundo a diretora, já 
são 28 famílias cadastradas. 
Eles passarão por triagem e os 
atendimentos serão agendados 
com as famílias. Os adultos são 
atendidos de maneira remota, 
já as crianças são direcionadas 
para a faculdade Unip, onde o 
atendimento é realizado presen-
cialmente.

“Passamos atualmente por 
momentos de muitas dificul-
dades. Estamos sempre em 

Da REPORTAGEM 

contato com as famílias e elas 
têm nos relatado problemas 
sérios como tristeza, dificulda-
des financeiras e nos relaciona-
mentos. Temos certeza de que 
essa ajuda psicológica irá fazer 
toda a diferença para a nossa 
comunidade e isso irá se refletir 
na qualidade do aprendizado do 
aluno”, disse a diretora.

Dentista - O atendimento 
odontológico é realizado em 
parceria com a Unorp. Até o 
momento, 50 pessoas já mani-
festaram interesse em realizar o 
atendimento que está em fase 
de triagem.

“Firmamos a parceria por 
intermédio da presidente da 
associação de bairros nesta 
semana. Neste momento, es-
tamos verificando as pessoas 
que têm interesse para que 
a faculdade faça a triagem e 
agende os atendimentos. Neste 
caso, os agendamentos são 
para crianças de 1 a 13 anos, 
podendo ser atendidos mesmo 
que não estejam matriculados 
na unidade, mas que morem 
nas proximidades dos bairros 
Santa Clara e Solidariedade”, 
explicou a diretora.

Para solicitar atendimento, 
basta que o familiar procure a 
escola Regina Mallouk. Terão 
prioridade os alunos e familia-
res de alunos matriculados na 
escola.

Divulgação
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ABERTURA II

Os permissionários do Mercado Municipal estão excitados com a 
notícia de que, após um longo período de reforma, as portas da 
rua Silva Jardim voltarão a abrir a partir desta semana, já com 
a entrada praticamente concluída. Enquanto isso, as portas do 
Mercadão pela Rua Jorge Tibiriçá, serão fechadas para a conclusão 
das obras daquela entrada.

* 

Gerson e Silvana Beolchi Souza Lima, durante viagem à 
Europa. Sábado passado ele ganhou idade nova, mas não 

pode comemorar porque passou por uma cirurgia

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

ALELUIA I     

Com a presença do cliente dentro das lojas, o comércio da cidade 
voltou a abrir pleno, segunda-feira às 11 horas, após 43 dias 
fechado, por decreto do governador João Dória de acordo com 
a flexibilização das restrições pelo Centro de Enfrentamento do 
Coronavírus, do Plano São Paulo. Mesmo mantendo a presença 
de apenas 25% da capacidade de cada estabelecimento, foi uma 
imensa alegria para os comerciantes e para a população. No dia 
anterior, o comércio dos shoppings também começou a funcionar. 

PORTA RETRATO  

Fazer coluna social e conseguir notícia interessante para o leitor, 
não está fácil para muita gente. A pandemia tem gerado impactos 
dificilmente palatáveis por alguns colegas de imprensa social, 
mormente os inexperientes. Numa cidade não longe daqui, para 
encher a página, colunistas a quem falta notícia, têm estampando 
fotos de pessoas, sem qualquer assunto que justifique aquela 
foto, transformando a coluna social num porta-retrato. Que coisa!

MUDANÇA II 

Eles já pensavam em deixar o local, que afastava clientes, por causa 
de um público de homeless que os abordava, ao serem obrigados a 
estacionar seus veículos nas imediações. A pandemia e os períodos 
de casa fechada, fez com muitos funcionários fossem se desligando 
da empresa e a venda do prédio coroou a decisão. É claro que 
antes de haver essa união das duas, o restaurante da Avenida 
José Munia receberá um novo desenho e trará muitas novidades, 
inclusive um novo logotipo, uma nova logística de atendimento, 
mas o que eles fazem questão, é de manter a qualidade de seus 
pratos e a honra de poder servir o melhor lombo do Brasil, prato 
que consagrou a casa.

      Hoje é feriado no Brasil, 
Dia de Tiradentes. Comemora-
se também hoje, o Dia da 
Polícia Civil, o aniversário de 
Brasília e da rainha Elizabeth 
II. E amanhã, a data do 
Descobrimento do Brasil, Dia 
do Agente de Viagem.

    A Agromonte, de Eloy 
Gonçalves e Ênio Agrelli, 
deverá ser inaugurada em 
maio.

     A filial do restaurante Flor 
de Sal, aberta em 2007 em 
Ribeirão Preto, do chef Tiago 
Caparroz, fechou suas portas.

    Hospitalizado com 
inflamação intestinal, 
o cirurgião dentista e 
agropecuarista, Gerson Souza 
Lima, ganhou de presente de 
aniversário, sábado passado, 
uma cirurgia-bem sucedida, 
aliás- para a alegria da família 
e dos muitos amigos.

    O tenista bauruense 
André Cury, que domingo se 
consagrou no topo do ranking 
mundial da ITF- International 
Tennis Federation – é irmão 
do médico oftalmologista 
Carlucho Cury. 

    Sabrina Sato está na 
edição de abril da “Vogue”, 
em sua nova fazenda, na 
estância turística de Piraju, 

* 
OITENTINHA

Se a aceleração da vacinação –medida sine quoi para a retomada 
dos negócios e eventos – continuar nesse ritmo,o rei Roberto Carlos 
comemora seus 80 anos com uma turnê pelo México, com o cruzeiro 
Emoções em Alto Mar, com um show em sua terra natal, Cachoeiro 
de Itapemirim e uma turnê pelos Estados Unidos.

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE I

No último domingo, dia 18, o Riopreto Shopping reabriu suas 
portas para receber os clientes em mais esta etapa do Plano São 
Paulo de combate à Covid-19. O shopping segue os procedimentos 
recomendados pelas autoridades de saúde com uma série de 
ações para maior tranquilidade aos clientes e apoio aos lojistas, 
como cartilhas com recomendações apropriadas para este novo 
momento do varejo. 

MUDANÇA I 

Dentro de aproximadamente 40 dias, um dos endereços mais 
emblemáticos da gastronomia rio-pretense, se não o mais, mas 
um dos mais antigos da cidade, a Churrascaria Gaúcha I que 
edulcorou e até hoje edulcora a memória afetiva de uma grande 
parcela de rio-pretenses, após 64 anos de existência, vai deixar 
de existir. Adalberto e Dirce Affini e sua filha Carol, que desde o 
ano passado vinham negociando a venda do prédio, acabam de 
concretizar o negócio e mudam-se de armas e bagagens para a 
Gaúcha II, que vinha sendo comandada por Neto Affini.

ALELUIA V

Bares e restaurantes preparam-se para retomar para si os 
holofotes. Alguns restaurantes,assimilaram a mensagem sanitarista 
e aproveitaram a semana, para uma limpeza geral e irrestrita do 
salão à cozinha, ávidos por aguardar a clientela a partir do almoço 
deste sábado, 24 e dar total protagonismo ao seu serviço e aos 
pratos de seu cardápio. Gaúcha, El Toro, Castellana, Cantinella, 
Bocacci e restaurantes do Riopreto Shopping Center, se incluem 
galhardamente nesta lista. Os salões de beleza e academias não 
ficam atrás: passaram uma escova fina em cada cantinho para 
ressurgir como fênix, ravissantes e animados.

OSCAR 

Apesar do trabalho excepcional de Anthony Hopkins, em “The Father”, 
como candidato ao Oscar de melhor ator as apostas dos experts 
recaem sobre Chadwick Boseman e Viola Davis, respectivamente, 
para melhor ator e melhor atriz por “A voz Suprema do blues”. Como 
melhor atriz, também está no páreo Francis McDormann, do chato 
“Nomadland”, filme que é capaz de ganhar o Oscar.

NO MINISTÉRIO   

A médica rio-pretense Suzana 
Lobo, diretora presidente da AMIB 
Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira para o período de 2020 e 
2021 e o Dr. Marcelo Maia, diretor 
presidente Futuro da Associação  
de 2022 e 2023) se reuniram no 
Gabinete do Ministério da Saúde 
com o Ministro Marcelo Queiroga, 
dia 13 de abril, para discutir a 
evolução da pandemia.

ABERTURA I 

O Mercado Municipal está no tiro para ser reaberto após grande a 
reforma recebida – a inauguração é outra história porque estamos 
em pleno vai-vem da pandemia, tipo abre e fecha. Pedro Pezzuto, 
secretário da Agricultura, à qual o nosso histórico monumento está 
afeto, conta como data o início de julho.A obra, iniciada em fevereiro 
de 2020, custará R$ 5,1 milhões.

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE II 

Nesta nova fase, até o dia 24, as lojas das praças de alimentação 
estão atendendo das 11 às 19 horas, de segunda a domingo 
(retirada e delivery) sem consumo no local. Para estimular o 
consumidor foi criado um Roteiro Gastronômico Delivery com 
opções para aproveitar as opções dos restaurantes sem sair de 
casa. 

ALELUIA IV

O Clube de campo Monte Líbano estará funcionando a partir de 
sábado, com novos horários, até 30 de abril, observe: piscina 
(segunda a domingo das 9 às 17 horas), academia de ginástica 
e tênis (de segunda a sábado das 7 às 11 horas e das 15 às 19. 
E aos domingos, de 7 às 13). Caminhada e pesca (de segunda a 
domingo das 9 às 17) A secretaria no clube de campo (de segunda 
a sábado das 8 às 12 e das 13 às 18 horas e aos domingos, das 
8 às 12).

ALELUIA III 

Os clubes voltam a desfrutar de um recorte social que não 
usufruía há algum tempo,desde que a rotina perversa do 
lockdown entupiu de marasmo a nossa população e impôs 
um ritmo letárgico. O privé Harmonia Tênis Clube, a partir de 
domingo, volta a realizar os concorridos e exclusivos cafés da 
manhã, que dão aos domínios da entidade, um colorido especial, 
com a presença de muitos integrantes do high.

                      MICROPARTY II    

Domingo, aproveitando o dia de céu de brigadeiro, Daniel e 
Fabiana Homsi Brandão reuniram para um almoço em sua casa, 
os pais dela– Milton e Lúcia Miziara Homsi, os irmãos e cunhados 
para festejar os 88 anos de Milton Homsi, que transcorreu ontem. 
No cardápio, churrasco au grand complet. E à noite, pizza encerrou 
a comezaina.

ALELUIA II  

A partir do próximo sábado, dia 24, a festa promete continuar. Será 
permitido o funcionamento de salões de cabeleireiros, academias 
de ginástica, museus, parques e teatros. Cultos religiosos 
presenciais já estão liberados desde segunda-feira passada. 
Reservadas as devidas proporções, a sensação de liberdade 
deve ser a mesma de um habitante da Alemanha Oriental com a 
derrubada do Muro de Berlim. Também os clubes voltam a abrir a 
partir de sábado, dia 24 e os nossos três principais – Monte Líbano, 
Harmonia e Automóvel Clube- podem receber associados para 
acrescentar os encantos da convivência, desde que, respeitando 
os necessários protocolos sanitários.

MICROPARTY I

A moda do microparty é um das soluções encontradas para não 
se deixar passar em branco a comemoração de um aniversário 
ou casamento, de acordo com o chamado “novo normal”, como 
determinam as novas regras sanitárias: almoços e jantares com até 
10 pessoas da família, viraram fórmula obrigatória para comemorar 
sem correr risco de contágio. De preferência ao ar livre. 

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE III

As demais lojas estão permitidas a receber os clientes de forma 
presencial das 11 às 19, também de segunda a domingo. Depois 
deste horário, todas seguem com o atendimento delivery. O 
Carrefour segue aberto das 8 às 20. Mais informações www.
riopretoshopping.com.br.

Curtindo a Enseada 
Azul, Oscar Hansen e 
seu primo Ivan 
Rollemberg IV

A-6
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Do alto de seus 80 gloriosos anos comemorados ontem,-
nosso “Rei” Roberto Carlos continua incensado e consa-
grado como um dos nomes históricos da música popular 
brasileira.Conheci o “Rei” através de duas grandes ami-
gas,a saudosa Heloisa Vernucci e sua irmã Célia, íntimas 
de Roberto Carlos e através delas,tive acesso ao backsta-
ge do programa Jovem Guarda,nos Anos 1960, nas tardes 

de sábado, no Teatro Record, na Rua da Consolação.O 
repertório de Roberto Carlos, durante mais de 60 anos, 

jamais deixou espaços vazios na alma e na vida dos brasi-
leiros,daí essa reverência.Saúde para Sua Majestade!

Vale do Paranapanema,no 
interior de São Paulo, rodeada 
de muito verde e águas.

     Funcionários da Prefeitura, 
estão tirando das esquinas 
as placas de sinalização e 
indicativas do nome das ruas. 
São 4 mil placas que serão 
substituídas pela secretaria 
Municipal de Trânsito. 

    A partir de sábado, 24 de 
abril, todas as unidades do 
Poupatempo serão reabertas 
para realização de serviços de 
forma presencial, mas com 
agendamento prévio de data e 
horário. Agendamento a partir 
do dia 23 de abril, sexta-feira. 

    Os permissionários do 
Shopping Azul correm contra o 
tempo para reabrir suas lojas 
na Praça Leonardo Gomes, 
no início de maio, a tempo de 
faturar com os presentes para 
o Dia das Mães.

    A Covid levou de nosso 
convívio, o cinegrafista Wilson 
Pereira Silveira, nascido 
em Goianésia, viúvo que 
criava os dois filhos. Nossos 
sentimentos à família.
 
     A Hering resolveu recusar 
a proposta de aquisição 
feita pela Arezzo, de R$ 3,3 
bilhões, com um público e 
sonoro não. 

* 

* 

* 
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SUPLENTE MAIO   DE 2021 A FEVEREIRO 2024
CATEGORIA REPRESENTATIVA: ENTIDADES DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL  
INSTITUIÇÃO: AMAI- ASSOCIAÇÃO MAMÃE IDALINA
REPRESENTANTE: DÉBORA PIRES LACERDA 

 

 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio 
Preto 

RESOLUÇÃO  Nº 001/2021 
 
ASSUNTO: CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE DENÚNCIA. 
                                                                          O Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência - CMPcD., instituído através da Lei Municipal 
8.901/2003 e suas alterações, vem por meio deste, no uso de suas atri-
buições legais e considerando o que dispõe o parágrafo único do artigo 
6º do Regimento Interno do Conselho Municipal da Pessoa com Defici-
ência de São José do Rio Preto, decidiu  em reunião ordinária no dia 16 
de março de 2021,: 
Art. 1 º   Criar a Comissão de Denúncias  que terá na sua composição 
representantes deste Conselho, de forma paritária, serão 04 (quatro) 
conselheiros municipais , sendo 02 representantes do Poder Público, e 
02 representantes da Sociedade Civil: 
 A Comissão será formada pelos seguintes membros:  

NOME REPRESENTAÇÃO 
Danieli Pichioni Alves Associação de Reabilitação da Criança 

Deficiente ARCD 
Hamilton César de Souza Secretaria Municipal de Transito, Transporte e 

Segurança. 
Joana D´Arc do Prado Mota 
Pereira 

Clube Amigos dos Deficientes - CAD 

Shaila Duduch de Gois Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas 
para as Mulheres, Pessoa com Deficiência, 
Raça e Etnia. 

Art. 2 º  - A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação. 
                                                                                        São José do Rio 
Preto, 16 de Março de 2021. 

 
Pres. Marcia Regina Barbosa 

Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência 
 

 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHOS 16.861/20 E 16.863/20
Notifi co o representante legal da contratada, para SUBSTI-
TUIR no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, a quantidade dos itens descritos na 
notifi cação, referente aos 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 querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRO-
DUÇÃO EM PANIFICAÇÃO E AFINS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO COOPÃO
CONTRATO ATA/0699/20
Notifi co o representante legal da contratada, diante das 
informações prestadas pelo setor de Urgência e Emergência, 
para prestar esclarecimentos acerca dos apontamentos da 
notifi cação, no prazo de 2 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
EMPENHO 6203/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: CECIL RAMALHO 15485230890
EMPENHO: 2882/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 

entrega total dos itens referente ao empenho supramen-
cionado, DECIDO: Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 20% do 
valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa 
ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não cumpri-
mento do contrato poderão implicar no agravo da penaliza-
ção. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: ADEMAR DE BRITO LOCAÇÃO ME
ATA/0778/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 
do instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, 
e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em 
rescisão contratual e penalidades administrativas. Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2,  IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 20% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 43/21
Contratada: Gasomex – Comércio de Equipamentos Eletro 
Eletronicos Ltda 
Objeto: Aquisição de 10.000 seringas descartáveis com an-
ticoagulante, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da dissemi-
nação do “CORONAVIRUS” no município. Fundamento: ART. 
24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 44/21
Contratada: Esterili Med Industria e Comércio de Produtos 
Médico Hospitalares Ltda. 
Objeto: Aquisição de 1.000 unidades de Capote Cirúrgico, 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS” no município. Fundamento: ART. 24, IV 
DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 45/21
Contratada: C.B.S. Médico Cientifi ca S/A. 
Objeto: Aquisição de 6.130 unidades de Sonda Foley (con-
forme quantidades estipuladas na Solicitação de Compras nº 
3058/2021), para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da dissemi-
nação do “CORONAVIRUS” no município. Fundamento: ART. 
24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.

EXTRATO
ATA DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO
OBJETO: Contratação de grupos formais da agricultura 
familiar detentores de DAP Jurídica para aquisição de horti-
frutigranjeiros para abastecimento das unidades escolares, 
com dispensa de licitação, de acordo com o disposto no art. 
14 da lei 11.947 de 16/07/2009, resolução FNDE nº 06, de 
08/05/2020. SMAA. 
A comissão de análise se reuniu para verifi car e validar toda 
a documentação apresentada, declarando habilitadas a 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNAN-
DÓPOLIS, COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DOS PRO-
DUTORES DA REGIÃO DE JALES e COOPERATIVA DOS 
PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
– COOPERIOPRETO. Transcorrido o prazo recursal de 02 
dias “in albis”, fi ca designado o dia 26/04/2021 para abertura 
dos projetos de venda às 14h. Local: Diretoria de Compras e 
contratos – 2º andar do Paço Municipal - Av. Alberto Andaló 
nº 3030. O inteiro teor dessa decisão se acha encartado nos 
autos do processo à disposição dos interessados. SMAA. A. 
Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0333/21
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME– Valor Unitário - Item 06 - R$0,250- SMS–Prazo 

de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0334/21
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME– Valor Unitário - Item 12 - R$1,430- SMS–Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
ATA Nº 0335/21
CONTRATADA: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA 
ME
OBJETO: Fornecimento de material de papelaria- Valo-
res Unitários - Item 01 - R$1,25- Item 25 - R$17,49- Item 
26 - R$18,99- Item 27 - R$15,29- Item 28 - R$2,76- Item 
29 - R$5,80- Item 30 - R$13,40- Item 31 - R$4,64- Item 
35 - R$10,53- Item 36 - R$2,98- Item 37 - R$0,48- Item 
38 - R$0,90- Item 39 - R$0,90- Item 40 - R$0,48- Item 
41 - R$0,37- Item 42 - R$0,37- Item 43 - R$0,90- Item 
44 - R$0,48- Item 45 - R$0,90- Item 50 - R$6,90- Item 
51 - R$1,14- Item 54 - R$3,40- Item 55 - R$12,00- Item 
56 - R$5,20- Item 57 - R$6,80- Item 59 - R$4,10- Item 
61 - R$0,98- Item 62 - R$0,98- Item 63 - R$0,98- Item 
64 - R$0,98- Item 65 - R$0,98- Item 66 - R$0,98- Item 
67 - R$0,59- Item 69 - R$0,75- Item 70 - R$0,75- Item 
71 - R$0,75- Item 72 - R$0,75- Item 73 - R$0,75- Item 
74 - R$0,75- Item 75 - R$0,75- Item 76 - R$0,75- Item 
77 - R$0,75- Item 78 - R$0,75- Item 80 - R$0,75- Item 
81 - R$0,79- Item 82 - R$0,79- Item 83 - R$0,17- Item 
84 - R$0,17- Item 85 - R$0,17- Item 86 - R$0,17- Item 
87 - R$0,17- Item 88 - R$0,17- Item 89 - R$0,17- Item 
90 - R$0,17- Item 91 - R$0,17- Item 92 - R$0,17- Item 
93 - R$0,17- Item 94 - R$1,22- Item 95 - R$0,99- Item 99 
- R$0,99- Item 100 - R$0,98- Item 101 - R$0,98- Item 103 
- R$0,98- Item 104 - R$0,98- Item 105 - R$0,70- Item 106 
- R$12,50- Item 107 - R$149,80- Item 109 - R$3,95- Item 
110 - R$3,95- Item 111 - R$3,95- Item 112 - R$1,13- Item 
113 - R$1,13- Item 114 - R$1,13- Item 115 - R$1,13- Item 
116 - R$3,98- Item 117 - R$1,13- Item 118 - R$1,13- Item 
119 - R$1,13- Item 121 - R$1,12- Item 122 - R$1,12- Item 
123 - R$1,12- Item 124 - R$1,12- Item 125 - R$1,12- Item 
126 - R$1,12- Item 127 - R$6,58- Item 128 - R$5,20- Item 
129 - R$15,45- Item 130 - R$62,50- Item 131 - R$7,30- Item 
132 - R$20,44 - SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva 
Marangoni–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021
CONTRATO nº PRE/0047/21
CONTRATADA: KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI
OBJETO: Aquisição de coletes a prova de balas - SMTTS 
– Amaury Hernandes– Prazo de vigência: 72 meses. Valor 
Total: R$122.900,00
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 43/21
Contratada: Gasomex – Comércio de Equipamentos Eletro 
Eletronicos Ltda 
Objeto: Aquisição de 10.000 seringas descartáveis com an-
ticoagulante, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disse-
minação do “CORONAVIRUS” no município. Empenho n° 
7740/21. Valor Total R$75.000,00 - SMS –Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 44/21
Contratada: Esterili Med Industria e Comércio de Produtos 
Médico Hospitalares Ltda. 
Objeto: Aquisição de 1.000 unidades de Capote Cirúrgico, 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS” no município. Empenho n° 7736/21. Valor 
Total R$19.900,00 - SMS –Entrega Imediata

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 45/21
Contratada: C.B.S. Médico Cientifi ca S/A. 
Objeto: Aquisição de 6.130 unidades de Sonda Foley (con-
forme quantidades estipuladas na Solicitação de Compras nº 
3058/2021), para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disse-
minação do “CORONAVIRUS” no município. Empenho n° 
7734/21. Valor Total R$20.903,60 - SMS –Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 6935/2021
CONTRATO Nº: DPL/0018/21
CONTRATADA: CARLOS ALEXANDRE TRIGILIO GOMES 
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ME
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento de 
alarme para sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro - Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$732,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 6936/2021
CONTRATO Nº: DPL/0019/21
CONTRATADA: CARLOS ALEXANDRE TRIGILIO GOMES 
ME
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento de alar-
me para sede do parque da represa municipal – SMAURB 
– Kátia Regina P. Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$732,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
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 SER-
VIÇOS CORRELATOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, divididos em 03 (três) Lotes – SEC. 
MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. A Comis-
são Municipal de Licitação comunica que, em razão do 
que foi determinado nos autos do Processo nº 1018937-
30.2021.8.26.0576 da 1ª Vara da Fazenda Pública desta 
Comarca, realizará no dia 23/abril/2021 às 08:30 horas, 
em sessão pública, a abertura do envelope “proposta 
fi nanceira” da empresa KTM Administração e Engenharia 
S/A (Lote 01). A sessão será realizada no auditório “Juan 
Bérgua” no térreo do Paço Municipal (Av. Alberto Andaló 
nº 3030, Centro). Publique-se para conhecimento dos 
interessados e para que surta os devidos efeitos legais. 
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contra-
tos e Presidente da C.M.L. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 87/2021 – Processo 
1870/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de protetor so-
lar com repelente para os Agentes Comunitários da Saúde 
– DEVISA. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 29/03/2021, sendo adjudi-
cados o item a empresa declarada vencedora: CCP MED 
DISTRIBUIDORA EIRELI item 1. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponí-
vel no “Portal de Compras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim 
- Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90/2021 – Processo 
1894/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de pano 
multiuso para assistência da Secretaria Municipal de 
Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
31/03/2021, sendo adjudicados os itens as empresas de-
claradas vencedoras: BELLAMED PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI item 2 e RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA item 1. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim 
- Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 22/2021 – Processo 
1180/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliários 
para a Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 12/02/2021, sendo adju-
dicados os itens as empresas declaradas vencedoras: 
ANDRESSA PANINI ALBISSU – EPP (itens 2, 17, 18, 20); 
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI 
MIRIM EIRELI ME (itens 1, 11); ELLOS INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE MOVEIS LTDA (item 15); PEZANI COMÉR-
CIO DE MÓVEIS EIRELI (itens 5, 6, 9, 12) e TECKMAX 
COM DE MOVEIS EIRELI (itens 3, 4, 7, 16, 19, 21, 22). 
Os itens 8, 10, 13 e 14 foram fracassados. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim 
- Secretário Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 50/2021 – Processo 
1461/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 12/02/2021, sendo 
adjudicados os itens as empresas declaradas vencedoras: 
CEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA (itens 9, 19); CREMER S/A (item 4); 
JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS 
LTDA (itens 5, 14, 18, 20, 21, 24); NEWCARE COMERCIO 
DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 
(itens 8, 10, 12, 13); PONTUAL COMERCIAL EIRELI (item 
2); PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPOR-
TAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA (item 17); QUALITY MEDICAL CO-
MÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
(itens 1, 3); TRIOMED COMERCIO, REPRESENTAÇÕES 
E ASSISTENCIA TECNICA DE PR (itens 6, 11, 15, 16, 23). 
Os itens 7 e 22 foram Desertos. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponí-
vel no “Portal de Compras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim 
- Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO E  TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico 138/2021 Processo: 
11229/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA 
USO NAS UNIDADES DE SAÚDE COM FORNECIMEN-
TO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sessão pública realizada on line com início dia 
19/04/2021, sendo adjudicado o lote a empresa declara-
da vencedora: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA lote 1. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” Mariana C Pedroso Fernandes- Pregoeira. 
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim 
- Secretário Municipal de Saúde.

ERRATA DE EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico 115/2021 – Processo: 
11081/2021 
Objeto: Contratação de serviços terceirizados de auxi-
liar de limpeza, agente de higienização e trabalhador de 
manutenção de edifi cações para atender o Shopping Pref. 
Antonio F. de Oliveira. Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico Negocios e Turismo. Em atendimento 
ao princípio da isonomia, informamos a todos a seguinte 
Errata do Anexo I – I.1 – Termo de Referência – no sub-i-
tem 5.1.14, do edital.
ERRATA DE EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico 144/2021 – Processo: 
11235/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
limpeza e higiene em atendimento as unidades da Secre-
taria Municipal de Assistência Social. Em atendimento ao 
princípio da isonomia, informamos a todos a seguinte Er-
rata do Preâmbulo – Prazos – Onde se lê: ENCAMINHA-
MENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: até as 08:30 horas 
do dia 23/04/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS CO-
MERCIAIS: a partir das 08:32 horas do dia 23/04/2021. O 
correto é: ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMER-
CIAL: até as 08:30 horas do dia 22/04/2021. ABERTURA 
DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 08:32 horas 
do dia 22/04/2021.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
433/2020 – PROCESSO Nº 13612/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de tinta gua-
che em atendimento às Unidades Escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 27/04/2021 
às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena 
Antonio - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 101/2021 – Processo 
1925/2021
Objeto: Aquisição de cortador de grama. Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Gerais. Sessão pública realizada on 
line com início dia 24/03/2021, sendo adjudicados os itens 
01 e 02 à empresa declarada vencedora: TJ MÁQUINAS 
COMÉRCIO MANUTENÇÃO PAISAGISMO E TRANS-
PORTES LTDA. ME. 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. Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 72/2021 – Processo 
1716/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de material 
de construção. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo. Sessão pública realizada on line com início 
dia 30/03/2021, sendo adjudicados os itens as empresas 
declaradas vencedoras: FERNANDO ROGERIO MARTIN 
EPP  (item 1), INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME 
(itens 8, 9) e INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA  (itens 
3, 4, 5, 6, 7). Itens 02, 10, 11, 12, 13 e 14: Fracassados. 
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 vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. Katia Regina Penteado 
Casemiro - Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 60/2021 – Processo 
1615/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de material 
eletrico. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urba-
nismo. Sessão pública realizada on line com início dia 
30/03/2021, sendo adjudicados os itens as empresas de-
claradas vencedoras: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES 
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (item 2) e CONTATTOS 
RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (itens 5, 
11, 12, 14, 15, 16, 17). Item 01: Fracassado. 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 vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. Katia Regina Penteado 
Casemiro - Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 541/2020 – Processo 
14.095/2020
Objeto: Aquisição de material esportivo para a pista de 
atletismo do Centro Esportivo Integrado do Eldorado. 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Sessão pública 
realizada on line com início dia 13/01/2021, sendo adjudi-
cados o lote 01 à empresa declarada vencedora: SPOR-
THAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” - Prego-
eira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabio Ferreira Dias Marcon-
des - Secretário Municipal de Esporte e Lazer.

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 35.218 DE 16 DE ABRIL DE 2021
NOMEIA, o servidor de carreira DIEGO MAHFOUZ FARIA 
LIMA, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE 
COORDENADORIA - CD.101.2, lotado na Coordenadoria da 
Escola de Competência Dr. Roberto Rollemberg - ECO da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os 
efeitos desta a 12 de abril de 2021.
PORTARIA N.º 35.219 DE 16 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, GEIS DE OLIVEIRA BENEVIDES, para exercer 
a Função de Chefi a de Setor, no Setor de Estudos e Pes-
quisas da Secretaria Municipal de Assistência Social, criada 
pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 230/2007, com nova 
redação dada pela Lei Complementar n.º 300/2009, fazendo 
jus a retribuição remuneratória correspondente, retroagindo 
os efeitos desta a 01 de abril de 2021.
PORTARIA N.º 974 DE 12 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Clei-
ne Zavanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo Dona, para, sob 
a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e a ampla defesa, a 
fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, 
bem como no procedimento anexo ao Interno nº 65/2021 – 
SMA - Coordenadoria de Gestão de Pessoas, Ofício/SMS/
GP/Nº 0783/21 - AB, o empregado público MARCO AURE-
LIO DUARTE DA SILVA, responda como incurso nas penas 
atribuídas à violação do inciso  V  do artigo 220, da Lei Com-
plementar n.º 05/90; alínea “b”, do artigo 482, da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT); e inciso I, do artigo 10, da 
Lei Complementar nº 413/2014. O inteiro teor desta Portaria 
encontra-se a disposição do empregado público, o qual será 
citado nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 35.220 DE 16 DE ABRIL DE 2021
DISPENSA, LIVIA MARIA VETORELLI BORGES, da Função 
de Gerente Nível II - FG.101.3, na Unidade Básica de Saúde 
da Família Jardim Americano "Dr. Crescêncio Cêntola” da 
Secretaria Municipal de Saúde, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações poste-
riores, retroagindo os efeitos desta a 07 de abril de 2021.
PORTARIA N.º 35.221 DE 16 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, LUCELIA CRISTINA CANDEU ALVES, para exer-
cer a Função de Gerente Nível II - FG.101.3, na Unidade 
Básica de Saúde da Família Jardim Americano "Dr. Crescên-
cio Cêntola” da Secretaria Municipal de Saúde, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 
538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alte-
rações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, retroagindo os efeitos desta a 07 de abril de 
2021.
PORTARIA N.º 35.222 DE 16 DE ABRIL DE 2021
DISPENSA, os seguintes servidores de carreira das GRATI-
FICAÇÕES POR FUNÇÕES, retroagindo os efeitos desta a 
18 de março de 2021, conforme segue:
JOSÉ CARLOS GARCIA DOS SANTOS, da Função de Che-
fe de Departamento - FG.101.6, no Departamento Adminis-
trativo e de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal 
de Serviços Gerais, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores.
CHRISTIANE RENATA ABELAMA SENA SOMERA, da 
Função de Assistente Técnico - FG.102.1, no Departamen-
to de Atendimento do Cata-Galho da Secretaria Municipal 
de Serviços Gerais, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores.
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, da Função de Chefi a 
de Setor no Setor de Paisagismo da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, criada pelo artigo 69 da Lei Complementar 
n.º 230/2007 e alterações posteriores.
NATALIA DOS SANTOS LAZARO, da Função de Chefi a de 
Seção do Seção de Documentação, da Secretaria Municipal 
de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de Serviços Ge-
rais, criada pelo artigo 69 da Lei Complementar n.º 230/2007 
e alterações posteriores.

PORTARIA N.º 35.223 DE 16 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, fazendo jus a retri-
buição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos 
desta a 18 de março de 2021, conforme segue:
CHRISTIANE RENATA ABELAMA SENA SOMERA, para 
exercer a Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no 
Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária 
da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 
538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e altera-
ções posteriores.
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, para exercer a Fun-
ção de Assistente Técnico - FG.102.1, no Departamento 
de Atendimento do Cata-Galho da Secretaria Municipal 
de Serviços Gerais, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores.
NATALIA DOS SANTOS LAZARO, para exercer a Função 
de Chefi a de Setor no Setor de Paisagismo da Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 69 da Lei 
Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores.
VALDEVINO GARCIA DE ALMEIDA, para exercer a Função 
de Chefi a de Seção do Seção de Documentação, da Secre-
taria Municipal de Serviços Gerais, da Secretaria Municipal 
de Serviços Gerais, criada pelo artigo 69 da Lei Complemen-
tar n.º 230/2007 e alterações posteriores.
PORTARIA N.º 35.224 DE 20 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ELIANA 
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DELBEM, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 21 de 
abril de 2021.
PORTARIA N.º 35.225 DE 20 DE ABRIL DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) LILIANA IRENE 
RIBEIRO DUTRA, Professor de Educação Básica - I, lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com 
a conclusão do procedimento administrativo de readaptação 
e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 
05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei Complemen-
tar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) 
deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Secre-
taria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) 
de acordo com as necessidades da secretaria através de 
termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
retroagindo os efeitos desta a 03/02/2021.
PORTARIA N.º 35.226 DE 20 DE ABRIL DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) MILITANA FER-
REIRA DA SILVA PERUSSI, Professor de Educação Bási-
ca - I, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de 
acordo com a conclusão do procedimento administrativo de 
readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Com-
plementar 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 compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Se-
cretaria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) 
de acordo com as necessidades da secretaria através de 
termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
surtindo os efeitos desta a partir de 30/04/2021.
PORTARIA N.º 35.227 DE 20 DE ABRIL DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) ELIANA SILVA, 
Professor de Educação Básica - I, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com a conclusão do 
procedimento administrativo de readaptação e com fulcro 
nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, cumula-
do com os artigos 66 e 67 da Lei Complementar n.º 138/01. 
OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá ser re-
adaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis com 
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, 
devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de Educa-
ção, podendo ser remanejado(a) de acordo com as neces-
sidades da secretaria através de termo de transferência 
interna, pelo período de 01 (um) ano, retroagindo os efeitos 
desta a 15/04/2021.
PORTARIA N.º 35.228 DE 20 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, MICHELE ZAUPA JANUCCI 
CAMBUI para substituir o(a) servidor(a) DEBORA CRISTINA 
GARCIA LOURENCO – ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – CHEFE DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS – FG.101.1, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 19/04/2021 a 28/04/2021.
PORTARIA N.º 35.229 DE 20 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, DANIELE GEORGINA 
PEREIRA DOS SANTOS para substituir o(a) servidor(a) 
DANILO NUMER DE SANTANA - ocupante do cargo em 
comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD. 101.1, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 19/04/2021 a 28/04/2021.
PORTARIA N.º 35.230 DE 20 DE ABRIL DE 2021
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1026662-41.2019.8.26.0576, da 2ª Vara da 
Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a 
Portaria nº 28.754 de 19 de junho de 2017, de concessão de 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) 
DEJAIR NUNES, Auxiliar de Serviços Gerais, onde se lê 
“com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se 
“retroagindo os efeitos desta a 14/02/2011”.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.883
DE 20 DE ABRIL DE 2021.

Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade 
de Silvio Purita Ferreira e Outros, objeto da matrícula nº 
65.610 do 1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fi m de ser 
adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a 
área constituída de parte do imóvel de propriedade de Silvio 
Purita Ferreira e Outros, objeto da matrícula nº 65.610 do 
1ºO.R.I., necessária à regularização fundiária da favela da 
Vila Itália, conforme abaixo descrita:
“UM TERRENO URBANO, DE PROPRIEDADE DO DE 
SILVIO PURITA FERREIRA, LOCALIZADO NA FAZENDA 
PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, QUE TEM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: COME-
ÇA EM PONTO LOCALIZADO NA DIVISA DA FEPASA E 
TERRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, 
DAÍ SEGUE DIVIDINDO COM ESSA DISTÂNCIA DE 67,00 
METROS ATÉ UM PONTO, DAÍ VIRA A ESQUERDA E SE-
GUE NA DISTÂNCIA DE 275,00 METROS ATÉ O OUTRO 
PONTO,DAÍ VIRA A ESQUERDA E SEGUE NA DISTÂNCIA 
DE 169,00 METROS ATÉ ENCONTRAR A DIVISA DE TER-
RAS DA FEPASA, DIVIDINDO ATÉ AQUI COM TERRAS 
PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DAÍ VIRA A 
ESQUERDA EM RUMOS N 82º34’W, DISTÂNCIA DE 79,70 
METROS, N 89º34’W, DISTÂNCIA DE 84,00 METROS, 
S83º38’W, DISTÂNCIA DE 78,00 METROS E FINALMENTE 
S77º30’W, DISTÂNCIA DE 58,50 METROS ATÉ ENCON-
TRAR O PONTO DE PARTIDA, DIVIDINDO ATÉ AQUI COM 
A FEPASA, COM UMA ÁREA DE 35.840,00M².”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de 
natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-
-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os 
proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com fi liação quinzenária e 
certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presen-

te Decreto correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 20 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

P O R T A R I A   Nº 421
 De 20 de abril de 2021

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de 
suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º – É DESIGNADO a servidora PATRICIA NATO TONI-
NATO BARTOLOMEI para substituir o servidor Hélio Antunes 
Rodrigues, para ocupar o cargo em Comissão – COORDE-
NADOR DA GESTÃO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO, a 
partir de 16/04/2021, período em que o servidor estará em 
gozo de férias, retroagindo os efeitos desta a partir de 16 de 
abril de 2021 e observada a restrição contida no inc. VII do 
art. 1º do Decreto nº 18.590/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 20 de abril de 2021.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
22/2021 – PROCESSO SICOM 399/2021
Objeto: Aquisição de válvulas de injeção e sucção para utili-
zação em bombas dosadoras.
Sessão pública realizada online no dia 13.04.2021, sendo 
adjudicado os itens à vencedora EMEC BRASIL SISTEMAS 
DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
22/2021 – PROCESSO SICOM 399/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 19.04.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
26/2021 – PROCESSO SICOM 3113/2021
Objeto: Aquisição de peças de reposição para manutenção 
em sistema de aeração difuso dos tanques do sistema de 
lodos ativados da ETE Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 15.04.2021, sendo 
adjudicado os itens à vencedora B&F DIAS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
26/2021 – PROCESSO SICOM 3113/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 19.04.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA n.º 037, DE 20/04/2021
RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR a servidora CECI K. BUENO 
DE CAPRIO, matrícula n. 536, ocupante do cargo de Gestor 
de Saneamento para exercer a função de FISCAL DO CON-
TRATO em epígrafe, fazendo jus à respectiva remuneração 
pela atividade especial, ressalvada a vedação de acúmulo 
prevista no art. 11, da LC 266/2008, e, como SUPLENTE, 
a servidora BRUNA F. DA SILVEIRA BUOSI, matrícula n. 
883, ocupante do cargo de Agente de Saneamento, ambas 
lotadas na Gerência de Planejamento, Projetos e Obras. Art. 
2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
gerando efeitos a partir do dia 19 de abril de 2021.
S. J. Rio Preto 20.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  
S. J. Rio Preto 20.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria SEMAS nº 08/2021

20 de abril de 2021.

Dispõe sobre novas medidas dos atendimentos e orga-
nização dos serviços da Secretaria de Assistência Social 
frente as atualizações das demandas e ações em medidas 
de prevenção e enfrentamento a pandemia do coronavírus 
(COVID-19).
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI, Se-
cretária Municipal de Assistência Social do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,

Considerando a necessidade de implantação de medidas de 
prevenção e controle da Pandemia COVID;
Considerando as disposições do Decreto Estadual 64.994, 
de 28 de maio de 2020 e do Decreto Estadual n. 65.635, 
de 16 de abril de 2021, que estabelece o Plano São Paulo 
válido para todo o Estado de São Paulo e a necessidade de 
compatibilização das normas locais estabelecidas no âmbito 
estadual;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.882 de 19 de 
abril de 2021, que dispõe sobre novas medidas restritivas de 
enfrentamento a pandemia do COVID-19 e dá outras provi-
dências;

RESOLVE:
Artigo 1º- Para enfrentamento da pandemia provocada pelo 
coronavírus (COVID-19), fi ca estabelecido aos trabalhadores 
do SUAS o regime de rodízio, intercalando dias presenciais 
e  de teletrabalho, sem prejuízo dos vencimentos e demais 
vantagens e de forma que se mantenham garantidas: a 
execução do serviço preferencialmente remoto, e o aten-
dimento presencial, quando imprescindível, sem prejuízo a 
população.
Parágrafo único- Entende-se por teletrabalho, as tarefas 
executadas pelo servidor, com desempenho das suas fun-
ções em seu domicílio, remotamente, cumprindo as ordens 
de sua chefi a imediata com as condições individualmente 
possíveis e disponibilizadas. 
Artigo 2º -Em ações ou atividades específi cas, quando ne-
cessário e convocado pelas respectivas chefi as imediatas a 
jornada de trabalho poderá ser realizada na sua integridade.  
Artigo3º - A Unidade do CENTRO POP, exclui-se da presen-
te normativa, permanecendo o sistema específi co instituído 
na Portaria SEMAS nº 04/21, dada a singularidade do servi-
ço ofertado.
Artigo 4º - Fica vedada a realização de horas extras para o 
cumprimento da escala de serviço da Unidade. 
Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor, em consonância com 
o plano São Paulo e com o Decreto municipal nº 18.882, a 
partir de 18 de abril de 2021, revogada a Portaria nº 05  de 
12 de março de 2021.

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

EDITAL 01/2021-SMC – INCENTIVO À PESQUISA EM ARTES E 
CULTURA 

A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto faz saber, ao 
público interessado, a realização de CONCURSO visando à seleção de 
projetos de PESQUISA EM ARTES E CULTURA, incentivando assim, o 
desenvolvimento da cultura local, bem como colaborando para a 
manutenção de artistas locais em tempos de isolamento físico em função 
da pandemia de Covid-19, além de possibilitar o acesso da população aos 
resultados das pesquisas selecionadas, com observância à Lei Municipal 
9.440, de 09 de maio de 2005 - Programa Municipal Nelson Seixas de 
Fomento à Produção Cultural, aplicando-se subsidiariamente e no que 
couber a Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Federal nº 9.610/1998, Lei Federal nº 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto nº 7.724, de 16 de 
maio de 2012 que a regulamenta, Lei Federal nº 14.129/2021, Solução de 
Divergência COSIT nº 9, de 16 de Julho de 2012 da Receita Federal, Lei 
Municipal nº 13.521/2020, e pelas demais normas legais vigentes, 
regulamentares e pertinentes, além das condições expressas no conteúdo 
e anexos do presente Edital.  
Este edital do Prêmio Nelson Seixas 2021 está alinhado aos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que compreendem 169 metas 
globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas - 
Agenda 2030. Os ODS abrangem questões de desenvolvimento social e 
econômico, incluindo pobreza,  fome,  saúde,  educação,  aquecimento 
global,  igualdade  de  gênero,  água,  
saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social.  
Para saber mais sobre as 17 ODS, acesse www.nacoesunidas.org e veja 
como colaborar para termos um mundo melhor. 
 
DO OBJETO 
Artigo 1º - O presente Edital tem a finalidade de selecionar até 270 
(duzentos e setenta) projetos de PESQUISA EM ARTES E CULTURA, 
em São José do Rio Preto/SP e/ou seus distritos. 

 
DOS VALORES 
Artigo 2º - O investimento total aos projetos selecionados PESQUISA EM 
ARTES E CULTURA será de R$ 1.080.000,00 (Um milhão e oitenta mil 
reais), conforme descrito abaixo: 

MÓDULO QUANTIDADE VALOR  

 

DE PROJETOS (cada) 
Pesquisa em Artes e Cultura Até 270 R$ 4.000,00 

§ 1º - O valor para cada projeto selecionado será pago em parcela única, 
após assinatura do contrato, com a Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP, representada pela Secretaria Municipal de Cultura, 
vencidos os trâmites necessários ao ato. 
§ 2º - Para os premiados na qualidade de Pessoa Jurídica será pago o 
valor integral anunciado, e na qualidade de Pessoa Física, descontados 
os impostos e contribuições previstos na legislação em vigor, em especial, 
na Solução de Divergência COSIT nº 9, de 16 de Julho de 2012 da 
Receita Federal. 
 
DAS TERMINOLOGIAS 
Artigo 3º - Ficam assim definidas as terminologias: 
I - Pesquisa - conjunto de ações que visam à descoberta de novos co-
nhecimentos, atualização, reprodução, aprofundamento ou ressignifica-
ção técnica/teórica/cultural em determinada área. A pesquisa em artes e 
cultura, no sentido mais amplo, se aplica a toda investigação realizada 
como uma forma de abordar artistas, produtores e técnicos em suas 
funções, processos e produtos. 
Ela pode ser subdividida em: 
a) - Pesquisa teórica: trata-se da pesquisa que é dedicada a 
reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, 
em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos; 
b) - Pesquisa prática: trata-se da pesquisa que implica um trânsito 
ininterrupto entre a prática e a teoria, onde os conceitos extraídos dos 
procedimentos práticos são investigados pelo viés da teoria e novamente 
testados em experimentações práticas.  

 
DA CONTRAPARTIDA 
Artigo 4º - Entende-se como contrapartida a oferta de um conjunto de 
resultados visando à garantia do mais amplo acesso da população em 
geral ao produto cultural gerado por este Edital, objetivando com isso a 
garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em 
consideração ao interesse público e a democratização do acesso aos 
bens culturais. 
§ 1º - A contrapartida deverá ser o compartilhamento do resultado do 
projeto individual, criado a partir deste fomento, tais como, 
compartilhamento de ação formativa, elaboração de artigo, exposição, 
produção, residência literária, entre outros. 
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§ 2º - O proponente definirá a contrapartida e deverá apontá-la na 
inscrição, escolhendo um dos formatos definidos abaixo ou apresentar 
uma proposta que não esteja elencada: 
I - Texto teórico final, com um mínimo de 15 laudas, seguindo as normas 
da ABNT; 
II - Desenvolvimento e publicação de website com o conteúdo da 
pesquisa; 
III - Desenvolvimento e publicação de blog com o conteúdo da pesquisa; 
IV - Desenvolvimento e publicação de aplicativo com o conteúdo da 
pesquisa; 
V - Publicação de conteúdo resultante da pesquisa, em plataformas 
digitais já existentes; 
VI - Outras propostas de contrapartida podem ser acrescidas e devem ser 
apontadas na inscrição; 
§ 3º - Em atenção ao estado de pandemia que se encontra o país, a 
contrapartida deverá ser disponibilizada, obrigatoriamente, em formato 
virtual. 
 
DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
Artigo 5º - Poderão inscrever projeto, de forma única e em uma só 
modalidade/segmento, como Pessoa Física, o próprio artista ou detentor 
de direitos sobre o seu conteúdo e, como Pessoa Jurídica, empresas com 
sede no Município de São José do Rio Preto/SP e/ou seus distritos, que 
tenham como objeto (CNAE), atividades artísticas e culturais. 
Artigo 6º - Fica expressamente proibido a inscrição de servidores 
pertencentes ao quadro da Administração Pública Municipal direta 
(Prefeitura e suas Secretarias e/ou órgãos) ou indireta (Autarquias 
Municipais), neste processo de seleção, e seus respectivos cônjuges, 
companheiros, ascendentes ou descendentes. 
Parágrafo único - Fica proibido a inscrição neste Edital, dos candidatos 
vencedores do Edital de Chamada Pública nº 03/2021 (Comissão de 
Avaliação e Seleção do Prêmio Nelson Seixas). 
Artigo 7º - Para as Sociedades Cooperativas, que estejam em dia com a 
legislação vigente, valem as regras dos itens acima, podendo inscrever 01 
(um) projeto por Cooperado, indicando, no ato da inscrição, um gestor 
responsável pelo cooperado. 
Artigo 8º - Para inscrever o projeto, o proponente Pessoa Física terá que 
comprovar residência no Município de São José do Rio Preto/SP e/ou 
seus distritos, há pelo menos 02 (dois) anos da data da inscrição. 
Parágrafo único - O proponente Pessoa Jurídica não necessita de 
comprovar a existência da empresa com o mínimo de 02 (dois) anos 

 

 

antecedentes à data da inscrição, porém, o seu representante legal deve 
obedecer ao que dispõe este Artigo. 
Artigo 9º - Caso o proponente resida em cidades da região de São José 
do Rio Preto/SP, deverá comprovar vínculo de trabalho com coletivos 
artísticos/culturais do Município de São José do Rio Preto/SP, por meio de 
declaração e clipping, contendo matérias de divulgação que comprovem o 
referido vínculo. 
Artigo 10 - Comprovar a cessão dos direitos autorais e direito de 
imagem/voz quando for o caso, em consonância com a Lei Federal 
9610/1998 (Lei de Direitos Autorais). 
 
DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO 
Artigo 11 - As inscrições estarão abertas de 22/04/2021, até às 17h do 
dia 05/06/2021, não prorrogáveis. 
Artigo 12 - As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente on line 
por meio do portal www.riopreto.sp.gov.br/premionelsonseixas. 
Artigo 13 - A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabiliza por 
inscrições não finalizadas em razão de problemas particulares dos 
proponentes e/ou de congestionamento do servidor web.        
 
DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
Artigo 14 - Para a inscrição, deverá ser preenchido o formulário on line e 
anexados os materiais solicitados, divididos em 02 (dois) arquivos PDF, 
sendo um arquivo PDF contendo todos os documentos listados no item II 
(Pessoa Física) ou III (pessoa Jurídica) deste Artigo, com o limite máximo 
de 20MB e outro arquivo PDF com o Projeto da pesquisa, contendo as 
informações listadas no item IV deste Artigo, com o limite máximo de 
30MB. 
§ 1º - No arquivo PDF DOCUMENTOS (com até 20MB) deverá conter: 
I - para Pessoa Física: 
a) Cópia do documento de identidade (RG) do proponente; 
b) Cópia do CPF do proponente ou documento de identidade que 
contenha o nº do CPF; 
c) Cartão Social ou outro demonstrativo do PIS, PASEP ou NIT; 
d) Comprovantes de endereço que comprovem residência em São José 
do Rio Preto/SP e/ou seus distritos há pelo menos dois anos (um 
comprovante atual e outro, de dois ou mais anos atrás); 
e) Declaração de vínculo profissional com coletivos do Município de São 
José do Rio Preto/SP (para proponentes residentes em cidades da região 
de São José do Rio Preto/SP); 
g) Clipping (até 5 matérias) que comprove a atuação artística-cultural do 
proponente, no Município de São José do Rio Preto/SP e/ou seus distri-

 

 

tos, sem a necessidade de comprovação de tempo mínimo dessa atua-
ção, incluindo, quando for o caso, a apresentação de autodeclaração 
como comprovante de atuação artística-cultural.   
II - para Pessoa Jurídica: 
a) Cartão do CNPJ; 
b) Estatuto - de modo a demonstrar que a área de atuação (CNAE) é 
compatível com o objeto deste Edital; 
c) Cópia do documento de identidade do(s) seu(s) representante(s) 
legal(is): RG  e  CPF  (ou documento de identidade que contenha o 
número do CPF); 
d) Comprovantes de endereço do responsável legal da empresa, que 
comprovem residência em São José do Rio Preto/SP e/ou seus distritos 
há pelo menos dois anos de antecedência à data da inscrição (um 
comprovante atual e outro, de dois ou mais anos atrás); 
e) Clipping (até 5 matérias) que comprove a atuação artística-cultural do 
proponente, no Município de São José do Rio Preto/SP e/ou seus distri-
tos, sem a necessidade de comprovação de tempo mínimo dessa atua-
ção, incluindo, quando for o caso, a apresentação de autodeclaração 
como comprovante de atuação artística-cultural.   
§ 2º - No arquivo PDF PROJETO (com até 30MB) deverá conter: 
I - Descrição do projeto de pesquisa (sinopse), com título, tema/assunto e 
metodologia; 
II - Objetivos; 
III - Currículo do proponente; 
IV - Plano de Trabalho (cronograma) com indicação de datas de 
realização; 
V – Descrição da contrapartida. 
DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 
Artigo 15 – A inscrição será indeferida quando: 
I - Não se tratar de projeto essencialmente voltado à pesquisa em artes 
e/ou cultura; 
II - Não contemplar as condições de habilitação, de acordo com os Artigos 
5º ao 10º deste Edital; 
III - A documentação exigida estiver incompleta; 
IV – O proponente, na qualidade de Pessoa Jurídica, estiver 
inadimplente com a Fazenda do Município, inscrito no CADIN Municipal 
ou não atender aos demais requisitos exigidos pela legislação para 
contratação. 
 
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
Artigo 16 - A Comissão de Avaliação e Seleção para o Edital 01/2021-
SMC, composta por 05 (cinco) pessoas de notório saber, com 

 

 

conhecimento múltiplo e/ou acadêmico e/ou técnico e/ou administrativo 
e/ou artístico, com comprovação de residência em São José do Rio Preto 
e/ou seus distritos com antecedência mínima 02 (dois) anos à data de 
inscrição, será definida pelo resultado do Edital de Chamada Pública 
03/2021 da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP. 
Artigo 17 - Nenhum membro da Comissão de Avaliação e Seleção 
poderá participar, de forma alguma, de projeto inscrito, ou ter qualquer 
vínculo profissional ou empresarial com as propostas apresentadas; 
Artigo 18 - A Comissão de Avaliação e Seleção é soberana quanto ao 
mérito de suas decisões no âmbito artístico e cultural, delas não cabendo 
recursos. 
 
DA SELEÇÃO 
Artigo 19 - A Comissão de Avaliação e Seleção terá prazo de 15 (quinze) 
dias, prorrogáveis por no máximo mais 10 (dez) dias, após o recebimento 
dos projetos, para apresentar a lista dos selecionados, em ordem 
alfabética e indicar os suplentes, em ordem de classificação, os quais 
poderão substituir os selecionados diante de impedimento dos mesmos, 
considerando sempre as disposições pertinentes deste Edital. 
§ 1º - A análise da Comissão de Avaliação e Seleção obedecerá aos 
seguintes critérios: 
I - Relevância cultural do projeto; 
II - Clareza da proposta e metodologia da pesquisa; 
III - Viabilidade de realização do projeto; 
IV - Qualificação da(o) proponente; 
V - Proposta de contrapartida; 
§ 2º - A Comissão de Avaliação e Seleção observará obrigatoriamente, 
como parâmetro, os 13 (treze) segmentos representados no Conselho 
Municipal de Políticas Culturais, criado pela Lei Municipal 13.521/2020, 
objetivando premiar os projetos, proporcionalmente ao número de 
inscritos em cada segmento. 
§ 3º - O resultado com os projetos vencedores e suplentes será publicado 
no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto/SP. 
 
DAS FASES 
Artigo 20 - O presente concurso compreenderá as seguintes fases: 
I - Inscrição: fase de recebimento dos projetos; 
II - Habilitação: verificação da documentação exigida pelo Edital, de 
caráter eliminatório; 

 

 

III - Classificação: análise e avaliação dos projetos, de caráter meritório, 
classificatório e eliminatório, à qual serão submetidos somente os 
candidatos habilitados na fase anterior; 
IV - Convocação: prazo no qual os selecionados encaminham a 
documentação complementar exigida pelo Edital; 
V - Homologação: resultado final do concurso, com publicação dos 
candidatos selecionados para recebimento do prêmio; 
VI - Contratação: ato de assinatura do contrato. 
VII - Execução e Prestação de Contas: realização em conformidade com o 
plano de trabalho e proposta de contrapartida, bem como apresentação 
do Relatório Final de Execução do Projeto e Prestação de Contas para 
recebimento do Atestado de Execução do Projeto. 
 
DOS RECURSOS 
Artigo 21 - Será amplamente assegurado o direito de recurso, com 
caráter técnico/documental do resultado da seleção, que deverá ser 
apresentado em até 05 (cinco) dias úteis após a publicação dos projetos 
selecionados, nos termos do Artigo 109, da Lei Federal 8.666/93. 
Artigo 22 - Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Cultura, por meio do endereço eletrônico: 
editaisnelsonseixas@riopreto.sp.gov.br; 
Artigo 23 - A Secretaria Municipal de Cultura terá prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis para avaliação dos recursos, após o qual, apresentará relatório 
comunicando se acata o recurso apresentado, no todo, em parte ou 
ainda, se mantém a decisão tomada, podendo no decurso deste prazo 
solicitar esclarecimentos ao proponente, a fim de dirimir dúvidas e 
embasar melhor a avaliação. 
 
DOS SUPLENTES  
Artigo 24 - Os projetos classificados como suplentes serão apresentados 
em ordem de pontuação pela Comissão de Avaliação e Seleção, e serão 
contratados por essa ordem de classificação, se houver qualquer 
impedimento dos selecionados titulares. 
 
DA HOMOLOGAÇÃO 
Artigo 25 - Decorridos todos os prazos de recursos e cumpridos todas as 
etapas previstas, o Secretário Municipal de Cultura homologará o 
Resultado Final da seleção e publicará o mesmo no Diário Oficial do 
Município de São José do Rio Preto/SP e no site da Prefeitura Municipal 
São José do Rio Preto/SP. 
 
DA CONTRATAÇÃO 

 

 

Artigo 26 - Os proponentes selecionados e devidamente habilitados se-
rão convocados para contratação nos termos e valores determinados 
neste Edital por meio do Diário Oficial do Município de São José do Rio 
Preto e pelo site da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. 
Artigo 27 – Para a contratação, os selecionados deverão apresentar a 
documentação listada abaixo: 
I - Pessoa Física: 
a) Dados bancários do proponente, contendo número do banco, número 
da agência e da conta, em nome do proponente (PF). Sendo conta 
conjunta, o proponente deverá ser o primeiro titular; 
b) Termo de Recebimento de Prêmio, assinado; 
c) Declaração de Responsabilidade; 
d) Autorização de uso de imagem e voz. 
II - Pessoa Jurídica:  
a) Certidão Negativa de Débitos Federais (com abrangência para a 
Seguridade Social); 
b) Certificado de Regularidade do FGTS;  
c) Dados bancários da empresa, contendo número do banco, número da 
agência e da conta, em nome do proponente (PJ); 
d) Termo de Recebimento de Prêmio, assinado; 
e) Declaração de Responsabilidade; 
f) Autorização de uso de imagem e voz. 
Parágrafo Único - Não há possibilidade de dispensa de apresentação da 
documentação, no caso de Pessoa Jurídica, que comprove a regularidade 
com a Seguridade Social e com o FGTS, face à supremacia da 
Constituição Federal/88 e ao princípio de que a norma especial prevalece 
sobre a norma geral. 
Artigo 28 - Em caso de Sociedade Cooperativa, apresentar ficha de 
filiação do Cooperado responsável  pelo  projeto,  juntamente  com  cópia 
do documento de identidade e cópia do CPF. 
Artigo 29 - A Secretaria Municipal de Cultura poderá solicitar se 
necessário, documentação complementar às listadas no Artigo 27, a fim 
de efetivar o contrato, as quais deverão ser apresentadas em até 07 
(sete) dias úteis. 
Artigo 30 - A vigência do contrato a que se refere este Edital será de, no 
máximo, 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura.  
                                                                                                                                      
DA EXECUÇÃO DO PROJETO 
Artigo 31 - O objeto deste Edital deverá ser realizado em sua totalidade 
dentro do prazo vigente do contrato, seguindo o conteúdo apresentado na 
inscrição. Terminado esse prazo, inicia-se a contagem de 30 (trinta) dias 
para a prestação de contas. 

 

 

Artigo 32 - A confirmação de realização antes do prazo vigente deverá 
ser comunicada de maneira oficial à Secretaria Municipal de Cultura e 
definirá também o início do prazo de 30 (trinta) dias para a prestação de 
contas. 
 
DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 
Artigo 33 - É responsabilidade do proponente a divulgação das ações e 
eventos referentes ao objeto deste Edital, devendo constar as logomarcas 
do Prêmio Nelson Seixas 2021 e da Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP, acompanhadas da frase: “Projeto realizado com recursos 
do Prêmio Nelson Seixas 2021”. 
Artigo 34 - Em entrevistas às emissoras de TV ou rádio, em jornais 
impressos ou eletrônicos, releases de divulgação, bem como em sites e 
lives, deverá ser mencionado oralmente o crédito ao Prêmio Nelson 
Seixas 2021, Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto. 
Artigo 35 - É obrigatório ao proponente, apresentar à Secretaria 
Municipal de Cultura, todo material de divulgação para aprovação prévia 
da aplicação das logomarcas oficiais, antes de sua veiculação. 
Artigo 36 - Fornecer, sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de 
Cultura, informações e documentos referentes à realização do projeto, 
inclusive para efeitos de análise do relatório de cumprimento das 
atividades propostas. 
Artigo 37 - Apresentar conta bancária própria para recebimento do 
prêmio, sendo imprescindível conta jurídica para inscrições de Pessoas 
Jurídicas. 
 
DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 
Artigo 38 - Transferir os recursos financeiros ao contratado, consignados 
neste concurso, conforme descrito no Artigo 2º do presente Edital; 
Artigo 39 - Fiscalizar e acompanhar a execução e o cumprimento das 
obrigações assumidas pelo contratado, o que inclui a comprovação da 
realização do projeto; 
Artigo 40 – Expedir a todos os contratados, Atestado de Execução do 
Projeto, em até, no máximo, 30 (trinta) dias após a entrega e aprovação 
Relatório Final de Execução do Projeto; 
Artigo 41 - Aplicar as sanções preconizadas na Lei Federal 8.666/93 e 
ainda, incluir o nome do proponente no Cadastro de Dívida Ativa do 
Município, em caso de não cumprimento do contrato assinado. 
 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Artigo 42 - Para a Prestação de Contas o proponente deverá apresentar: 

 

 

I – Relatório Final de Execução do Projeto; 
II - Apresentação da contrapartida indicada no ato de inscrição; 
III – Clipping de divulgação, se houver. 
Parágrafo único - A prestação de contas deverá ser encaminhada pelo e-
mail oficial: editaisnelsonseixas@riopreto.sp.gov.br. 
 
DA CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES 
Artigo 43 - Será considerado inadimplente, o contratado que: 
I - Não apresentar a prestação de contas no prazo estabelecido; 
II - Não concluir o projeto, conforme previsto em contrato; 
III - Deixar, por qualquer motivo, de divulgar as logomarcas do Prêmio 
Nelson Seixas 2021 e da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto; 
IV - Não cumprir o plano de trabalho proposto no Projeto; 
Artigo 44 - Se for declarado inadimplente, no todo ou em parte, por 
infringir um ou mais dos Artigos deste Edital, ou de qualquer forma não 
cumprir o contrato assinado, o contratado estará sujeito a ter o nome 
incluído no Cadastro de Dívida Ativa do Município e às sanções 
preconizadas no Artigo 87 Lei Federal 8.666/93, a saber: 
I - advertência; 
II - ressarcimento, na forma prevista no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 
§ 1º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão 
ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 2º - A sanção estabelecida no inciso IV deste Artigo é de competência 
exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 45 - O ato de inscrição implica na aceitação e concordância 
integral das normas especificadas neste Edital; 
Artigo 46 - A Secretaria Municipal de Cultura poderá usar em todo ou em 
parte, nos meios que lhe convier, o material enviado para inscrição, bem 
como o adquirido posteriormente, para fins de divulgação e publicidade; 

 

 

Artigo 47 - O contratado responsabilizar-se-á por todo e qualquer 
encargo, de qualquer natureza, das contratações efetivadas decorrentes 
deste Edital, incluindo direitos autorais e de propriedade intelectual, 
devendo, obrigatoriamente, apresentar as devidas autorizações e 
liberações pertinentes. 
Artigo 48 - O contratado deverá manter amplo acesso público às infor-
mações visando cumprir o que preconiza a Lei Federal nº 12.527/2011 
(Lei de Acesso à Informação) e ao Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 
2012 que a regulamenta; em espe cial de seus artigos 63 e 64. 
Artigo 49 - Constatações, mesmo posteriores à assinatura do contrato, de 
informações inverídicas ou ilisuras do contratado, autoriza a Secretaria 
Municipal de Cultura a anular o contrato e exigir a devolução de valores 
por ventura transferidos ao contratado, na forma da lei. 
Artigo 50 - Outros esclarecimentos que o proponente julgar não 
contemplados neste Edital poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de 
Cultura, situada à Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01 - 4º andar, 
telefone (17) 3202-2310, e-mail: editaisnelsonseixas@riopreto.sp.gov.br. 
Artigo 51 - Os casos omissos relativos ao presente Edital serão decididos 
pela Secretaria Municipal de Cultura, em consonância com o Conselho 
Municipal de Políticas Culturais. 
 
DOS ANEXOS 
Artigo 52 - Os seguintes anexos fazem parte do presente Edital: 
I - Anexo I - Minuta de Termo de Concessão de Prêmio; 
II - Anexo II - Modelo da  Declaração de Responsabilidade (deve ser 
apresentada com a documentação); 
III - Anexo III - Modelo de Autorização de uso de imagem e voz. 
IV - Anexo IV – Modelo das Telas apresentadas no momento da Inscrição 
Online. 
 
São José do Rio Preto, 21 de abril de 2021. 
VALDECI PEDRO GANGA 
Secretário Municipal de Cultura 
 

Anexo I  
MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO DE PRÊMIO  

EDITAL Nº 01/2021-SMC  
PROCESSO_________ 

   
TERMO DE CONCESSÃO DE PRÊMIO 

FORMALIZADO ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
21 de abril de 2021

 

 

CULTURA, E (VENCEDOR DO EDITAL) COM OBSERVÂNCIA À LEI 
MUNICIPAL 9.440, DE 09 DE MAIO DE 2005 (PROGRAMA MUNICIPAL 
NELSON SEIXAS DE FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL), 
APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE E NO QUE COUBER A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, LEI 
FEDERAL 8.666/1993, LEI FEDERAL Nº 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 
1995, LEI FEDERAL 9.610/1998, LEI FEDERAL 12.527/2011 E 
DECRETO Nº 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012 QUE A REGULAMENTA, 
LEI FEDERAL 14.129/2021, SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT Nº 9, 
DE 16 DE JULHO DE 2012 DA RECEITA FEDERAL, LEI MUNICIPAL 
13.521/2020, E PELAS DEMAIS NORMAS LEGAIS VIGENTES, 
REGULAMENTARES E PERTINENTES, ALÉM DAS CONDIÇÕES 
EXPRESSAS NO EDITAL 01/2021-SMC. 
 
DA IDENTIFICAÇÃO 
O Município de São José do Rio Preto/SP, pessoa jurídica de direito pú-
blico, com sede à Av. Alberto Andaló, 3030, Centro, inscrita no CNPJ sob 
o nº 46.588.950/0001-80, representado neste ato por seu Secretário Mu-
nicipal de Cultura, Sr. Valdeci Pedro Ganga, conforme delegação contida 
no Artigo 1º do Decreto nº 14.767/09, doravante denominado SECRETA-
RIA, e por outro lado (proponente – pessoa jurídica ou pessoa física), 
estabelecido nessa cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Pau-
lo, com sede à (endereço completo), telefone (17) (número), inscrita no 
CNPJ sob n.º (número), (se Pessoa Física, somente qualificação) dora-
vante denominada PREMIADA, neste ato sendo representada por (nome 
completo do representante), portador do RG nº (número) e CPF nº (núme-
ro), devidamente credenciado conforme documentação apresentada, que 
fica apensa ao presente Termo, fazendo parte integrante do processo 
acima citado, tendo em vista a homologação do Resultado Final do Edital 
nº 01/2021-SMC pelo Sr. Secretário de Cultura, resolvem celebrar o pre-
sente Termo, mediante as cláusulas que seguem: 
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Estabelece a concessão de Prêmio financeiro, por parte da 
SECRETARIA, para a execução do projeto de pesquisa em artes e/ou 
cultura denominado “__________________________________”, 
executado pelo artista/técnico/produtor independente 
_______________________________________, selecionado pelo Edital 
01/2021-SMC nos termos da Lei Municipal nº 9.440 de 09 de maio de 
2005 - Programa Municipal Nelson Seixas de Fomento à Produção 
Cultural, em consonância com a Constituição Federal, de 05 de Outubro 

 

 

de 1988, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 8.981, de 20 de 
Janeiro de 1995, Lei Federal nº 9.610/1998, Lei Federal nº 12.527/2011 e 
Decreto nº 7.724, de 16 de Maio de 2012 que a regulamenta, Lei Federal 
nº 14.129/2021, Solução de Divergência Cosit nº 9, de 16 de Julho de 
2012 da Receita Federal, Lei Municipal nº 13.521/2020, e pelas demais 
normas legais vigentes, regulamentares e pertinentes, além das 
condições expressas no Edital 01/2021-SMC. 
CLÁUSULA SEGUNDA 
A PREMIADA obriga-se a executar o projeto acima citado de acordo com 
as especificações descritas no projeto apresentado no ato de inscrição e 
aprovado pela Comissão de Avaliação e Seleção. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
O projeto é parte integrante do processo nº (número) assim como o pre-
sente termo, independente de transcrição. 
 
DO PRAZO 
CLÁUSULA QUARTA 
O prazo máximo de realização do projeto será de 90 (noventa) dias, con-
tados a partir da data de assinatura do presente Termo e sua execução se 
dará em conformidade com o Plano de Trabalho e proposta de contrapar-
tida estabelecida no projeto. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
Após análise final e aprovação do Relatório Final de Execução do Projeto 
e Prestação de Contas, estará a PREMIADA apta a novas inscrições, não 
ficando, no entanto desobrigada das cláusulas do Edital e do presente 
Termo, até o final de sua vigência. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA 
CLÁUSULA SEXTA 
São obrigações da Secretaria Municipal de Cultura, entre outras: 
§ 1º - Conceder prêmio financeiro no valor estipulado no Edital nº 
01/2021-SMC descontadas as retenções fiscais preconizadas pela legis-
lação vigente, para os contemplados na qualidade de Pessoa Física. 
§ 2º - Acompanhar a realização do projeto a partir do contato com a 
PREMIADA com verificações e análise da documentação apresentada. 
§ 3º - Tomar as medidas necessárias para o fiel cumprimento pelas par-
tes, das obrigações decorrentes do Edital 01/2021-SMC. 
§ 4º - Expedir à PREMIADA, o Atestado de Execução do Projeto em até, 
no máximo, 30 (trinta) dias após a entrega e aprovação do Relatório Final 
de Execução do Projeto e da Prestação de Contas;  

 

 

§ 5º - Aplicar as sanções preconizadas na Lei Federal 8.666/93 e ainda, 
incluir o nome da PREMIADA no Cadastro de Dívida Ativa do Município, 
em caso de não cumprimento do contrato assinado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
O pagamento do prêmio será efetuado em parcela única e depositado em 
conta corrente na forma das normas municipais aplicáveis, após a assina-
tura do contrato, em até 30 dias após a assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
A SECRETARIA não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, 
em hipótese alguma, pelos atos, contratos e compromissos de natureza 
comercial, financeira, trabalhista ou outra, bem como pelas respectivas 
taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes, assumidos pela PREMI-
ADA para fins de realização do projeto. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA PREMIADA 
CLÁUSULA NONA 
São obrigações da PREMIADA, entre outras: 
§ 1º - Efetivar, durante a vigência do presente Termo, todas as ações pro-
postas em seu projeto; 
§ 2º - Comprovar o cumprimento do projeto através de relatório de reali-
zação das atividades, acompanhado de documentos e materiais compro-
batórios, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da finalização do projeto; 
§ 3º - Fornecer, sempre que solicitada pela SECRETARIA, informações e 
documentos referentes à realização do projeto, inclusive para efeitos de 
análise do relatório de cumprimento das atividades propostas; 
§ 4º - Apresentar conta bancária própria e específica para recebimento do 
prêmio; 
§ 5º - Responsabilizar-se pela divulgação de todas as atividades desen-
volvidas durante a duração do projeto, inclusive quanto aos custos decor-
rentes, bem como fazer constar em todo o material de divulgação referen-
te ao projeto aprovado, a título de Realização, os dizeres “Prêmio Nelson 
Seixas 2021", seguindo o padrão de comunicação visual da Secretaria 
Municipal de Cultura, acompanhados das respectivas logormarcas; 
§ 6º - Responsabilizar-se pelas obrigações civis, penais, comerciais ou 
outras, advindas de utilização de direitos autorais e/ou patrimoniais ante-
riores, contemporâneas ou posteriores à formalização do ajuste e recebi-
mento do prêmio, bem como pelas obrigações de qualquer natureza de-
correntes dos compromissos firmados para realização do projeto, incluin-
do normas técnicas para utilização de espaços e encargos, tributos e ta-
xas decorrentes de qualquer destes compromissos; 

 

 

§ 7º - Manter as características do projeto selecionado em acordo com o 
estabelecido no Edital de referência e na proposta de trabalho apresenta-
da; 
§ 8º - Manter, durante toda a vigência do presente Termo, as mesmas 
condições de regularidade jurídica e fiscal por ocasião de sua formaliza-
ção, bem como as mesmas condições de sua habilitação no Edital  refe-
rente. 
 
DAS PENALIDADES 
CLÁUSULA DÉCIMA  
§ 1º - O não cumprimento por parte da PREMIADA das obrigações assu-
midas, no todo ou em parte, o tornará sujeito às sanções da Lei Federal 
8.666/93 e ainda:  
§ 2º - Terá o nome incluído no Cadastro de Dívida Ativa do Município; 
§ 3º - Ressarcirá o Município, dos valores recebidos, acrescidos dos juros 
e moras; 
§ 4º - Terá seus dados informados ao Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo para inscrição do proponente no Cadastro de Apenados. 
 
DAS OBRIGAÇÕES REFERENTE AO ACESSO À INFORMAÇÃO 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Em cumprimento à Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informa-
ção) e especificamente ao Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 que a 
regulamenta, no âmbito municipal, em especial de seus artigos 63 e 64, 
deverá a PREMIADA, manter amplo acesso público às seguintes informa-
ções: 
§ 1º - cópia do estatuto social atualizado da entidade; 
§ 2º - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; 
§ 3º - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parceria, acor-
dos, ajustes e instrumentos congêneres celebrados com os órgãos e enti-
dades da Administração Pública Municipal, bem como dos respectivos 
aditivos, quando houver; 
§ 4º - As informações referidas nesta cláusula deverão estar disponíveis a 
partir da celebração do ajuste, ser atualizadas periodicamente e ficar ex-
postas até 180 (cento e oitenta) dias após apresentação do relatório de 
realização das atividades. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Fica eleito o foro de São José do Rio Preto, através de uma de suas varas 
da Fazenda Pública, para dirimir todo e qualquer procedimento oriundo 
deste ajuste que não puder ser resolvido pelas partes, com renúncia de 

 

 

qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. E, para cons-
tar, lavrou-se o presente Termo em três vias de igual teor, o qual lido e 
achado conforme vai assinado pelas partes, com as testemunhas abaixo 
a tudo presentes. 
 
São José do Rio Preto, _____ de __________________________ de 
2021. 
 
VALDECI PEDRO GANGA                NOME 
Secretário Municipal de Cultura     Representante Legal 
do projeto 
 
Testemunhas: 
 1)           2) 
 
 
 

Anexo II  
Termo de Declaração de Responsabilidade 

Eu, 

RG nº      CPF nº 

representante legal da empresa 

CNPJ n°              com sede 

bairro,        CEP  município de   

proponente vencedor do EDITAL 01/2021-SMC DA LEI DE FOMENTO 

NELSON SEIXAS. MODALIDADE: PESQUISA EM ARTES E CULTURA, 
denominado: 

___________________________________________________________

______________________ 

declaro: 
 Ter lido e estar plenamente ciente das normas, regras e condições, 
dispostas no edital nº 01/2021-SMC, do Programa Municipal Nelson Sei-
xas de Fomento à Produção Cultural; 
 Estar ciente das obrigações da contrapartida especificadas neste 
Edital; 

 

 

 Não recebo direta ou indiretamente, outros recursos de convênios 
com o Município de São José do Rio Preto; 
 Estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho, tendo 
atualizadas as CNDs previdenciárias, tributárias e trabalhistas; 
 Serem verdadeiras e legítimas toda a documentação apresentada no 
ato de inscrição, bem como para assinatura do contrato; 
 Ter sede e domicilio em São José do Rio Preto/SP há mais de 02 
(dois) anos; 
 Em caso de não ter residência em São José do Rio Preto/SP, decla-
ro ter vínculo profissional com coletivo artístico da cidade; 
 Não estar impedido, de nenhuma forma de participar de licitações e 
contratações públicas com a Prefeitura Municipal de São José do Rio Pre-
to/SP; 
 Não pertencer ao quadro da Administração Pública Municipal. 
 
São José do Rio Preto,  de    de  2021. 
 
(Nome e assinatura do representante legal do projeto) 
 
 

 
Anexo III  

Autorização de Uso de Imagem e Voz’ 
 

Eu, _________________________________________, portador do RG 
____________________ 
 
 e CPF __________________________ autorizo a Prefeitura Municipal de 
são José do Rio Preto 
  
a utilizar imagens e áudio constante/resultante do projeto 
________________________________  
apresentado para inscrição no edital 01/2021-SMC, sem ônus à Adminis-
tração Pública e sem co 
brança de direitos autorais. 
 
Por ser verdade, firmo o presente. 
São José do Rio Preto/SP, _____ de ________________________ de 
2021. 
_____________________________ 
Assinatura do proponente 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espolio de João Nasser Dalul -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de IPTU Revis Adm. (div 029), 
exercício de 2015, vencimento em 21/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(Segundo Iara Schiavinato)”, na data 14/04/2021.

São José do Rio Preto, 20 de abril de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espolio de Nelson Marques Alves -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de IPTU Revis Adm. (div 029), 
exercício de 2015 e 2016, vencimento em 15/01/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(Segundo Fábio)”, na data 16/04/2021.
São José do Rio Preto, 20 de abril de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 20326/2021

Fica notifi cada a PALMIRA PELOSO RODRIGUES PEREI-
RA, CPF: 785664448-68, RG: 9425895-8 (SSP), localizada 
na rua Dr Sinsei Toma, 276, Jardim Vetorasso – CEP: 15040-
410 – São José do Rio Preto/SP, datada em 19/04/2021. 
Motivo da Notifi cação: Há a necessidade da supressão ou 
poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido a risco de queda, 
comprometimento ou incompatibilidade da árvore com a 
vizinhança. O proprietário deverá executar o serviço, Art. 79 
da LM nº 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. nº 18301/2019, 
prazo de 15 dia (s), Multa de 10 UFM (x1 R$ 629,60). OB-
SERVAÇÃO: REALIZAR PODA DE LEVANTAMENTO DE 
COPA DAS ARVORES LOCALIZADAS EM CALÇAMENTO 
DE SUA PROPRIEDADE (R. DR SENSEI TOMA 276 ESQ 
AV NOVA GRANADA). O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o notifi cado fi cará sujeito 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, 
uma vez que a missiva foi “recusada” em 20/04/2021 por 
LOCABENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA EPP na Av 
Constituição, 1606, Boa Vista – CEP: 15025-120 -  São José 
do Rio Preto/SP (endereço para correspondência).



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
21 de abril de 2021

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

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:

FRANCISCO FRANÇA JUNIOR e MARCIANA VANNI. Ele, 
de nacionalidade , engenheiro civil, divorciado, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de junho de 1956, fi lho 
de FRANCISCO FRANÇA e de ILZA SIMÕES FRANÇA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, profi ssional liberal, divorcia-
da, nascida em Santa Fé do Sul, SP, no dia 12 de julho de 
1967, fi lha de ILDEBRANDO VANNI e de APARECIDA DE 
ANDRADE VANNI. 

GARDY CHERISIER e DAPHNEE JAMBA. Ele, de na-
cionalidade Haitiana, administrador, solteiro, nascido em 
Torbeck, Republica do Haiti, no dia 16 de abril de 1989, fi lho 
de LEXINOR CHERISIER e de SIMONE MEDENA. Ela, de 
nacionalidade Haitiana, do lar, solteira, nascida em Torbeck, 
Haiti, no dia 06 de novembro de 1992, fi lha de  e de CAMA 
JAMBA. 

SILAS ALMEIDA SILVA JÚNIOR e PRISCILA QUEIRÓZ 
BAIONI. Ele, de nacionalidade brasileira, farmacêutico, 
solteiro, nascido em Pereira Barreto, SP, no dia 03 de ja-
neiro de 1986, fi lho de SILAS ALMEIDA SILVA e de SONIA 
REGINA GARCIA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
enfermeira, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 18 de dezembro de 1987, fi lha de VITOR CARLOS 
BAIONI e de JOCELY QUEIRÓZ BAIONI. 

RAFAEL HENRIQUE VALENTIM PEREIRA e ALINE MO-
REIRA GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, 
vendas, divorciado, nascido em LEME, SP, no dia 21 de 
setembro de 1991, fi lho de NILTON ROGÉRIO PEREIRA e 
de ANGELA CRISTINA VALENTIM. Ela, de nacionalidade 
brasileira, do lar, divorciada, nascida em LEME, SP, no dia 20 
de junho de 1998, fi lha de BENEDITO ROBERTO MOREI-
RA GONÇALVES e de ZANI APARECIDA LEÃO MOREIRA 
GONÇALVES. 

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.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 20 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:

ROBSON SILVA DO NASCIMENTO e FRANCIELLY CRIS-
TINA RODRIGUES DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasi-
leira, mecânico, solteira, nascido em Promissão, SP, no dia 
24 de junho de 1992, fi lho de SÍLVIO PAULO DO NASCI-
MENTO e de MARILENE DA SILVA NASCIMENTO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, recepcionista, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de outubro de 1999, 
fi lha de APARECIDO PERPÉTUO DA SILVA e de CLAUDIA 
CRISTINA RODRIGUES DA SILVA. 

BRUNO CAVALCANTI DE PAULA e TESS BOSS. Ele, de 
nacionalidade brasileira, geólogo, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 11 de maio de 1984, fi lho de 
RAYMUNDO CAVALCANTI DE PAULA JUNIOR e de ROSA-
LINA ANTONIA DE SOUZA CAVALCANTI. Ela, de nacionali-
dade Suíça, geóloga, solteira, nascida em Chene-Bougeries, 
Suiça, EX, no dia 23 de março de 1994, fi lha de FRÉDÉRIC 
BOSS e de NATHALIE BOSS. 

GASPAR DA COSTA e CAMILA CRISTINA ZULIAN. Ele, de 
nacionalidade brasileira, Consultor contábil, solteiro, nascido 
em Colina, SP, no dia 21 de setembro de 1975, fi lho de AGE-
NOR DA COSTA e de ADELIA SEREGUIM DA COSTA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida 
em PIRACICABA, SP, no dia 06 de agosto de 1986, fi lha de 
JOSÉ ROBERTO ZULIAN e de MARIA NELCI ZULIAN. 

SILVIO LUÍS MORENO GARCIA e ALESSANDRA PADI-
LHA BONFIN. Ele, de nacionalidade brasileira, corretor de 
imovéis, solteiro, nascido em Fernandópolis, SP, no dia 15 
de maio de 1980, fi lho de JOSÉ MARTINS GARCIA e de 
IDALINA MORENO GARCIA. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, gerente, divorciada, nascida em Fernandópolis, SP, no 
dia 03 de março de 1973, fi lha de MIGUEL PADILHA FEL-
TRIN e de MATILDE DE FÁTIMA BONFIN PADILHA. 

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.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 19 de abril de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

ANTONIO RICARDO DA SILVA e ERICA DE OLIVEIRA SILVA. Ele, brasileiro, natural de Tauá, 
Estado do Ceará, nascido aos cinco (05) de fevereiro de um mil novecentos e oitenta e três (1983), com trinta  e 
oito (38) anos de idade, empresário, solteiro, filho de RAIMUNDO ASSIS DA SILVA e de dona MARIA 
CREUSA DE SOUSA. Ela, brasileira, natural de Tejuçuoca, Estado do Ceará, nascida aos  dezenove (19) de 
janeiro de um mil novecentos e noventa e oito (1998), com vinte  e três (23) anos de idade, do lar, solteira, filha de 
CRISTIANO SILVA e de dona MARIA ERIDETE DA CRUZ OLIVEIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte (20) de abril de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 16/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 10/2021
OBJETO: Seleção de Órgão de Imprensa Regional, Jornal 
de periodicidade de no mínimo terça-feira a domingo, para 
divulgação de editais, resumo, resultado, extratos e erratas 
de licitação.
Data da realização da Sessão Pública: 06/05/2021
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 10.520/02 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 19 de abril de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

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: 227508-9
Candidato (a): LORRANA CHEREN CAMPOS SILVA
Cargo: FISIOTERAPEUTA
Classifi cação: 5°

O não comparecimento na referida data e horário, implicará 
na desistência automática do convocado sem direito a qual-
quer reclamação futura ou interposição de recursos adminis-
trativos. 

Mirassolândia, 20 de Abril de 2.021. 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 006/2021 – Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalida-
de: Pregão Presencial nº 006/2021, do tipo “menor preço 
global”. Objeto: Registro de Preços para contratação futura 
e parcelada de serviços de roçada e capina de áreas públi-
cas do município de Bady Bassitt - SP. Sessão: 09h00 do 
dia 04/05/2021, na sede da Biblioteca, na Rua Camilo de 
Moraes, 58. Edital completo e maiores informações poderão 
ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou 
pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 
20 de abril de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal


