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Média móvel de mortes cai 60% em Rio Preto 
PÓS-LOCKDOWN

Divulgação

Hospital faz 
primeira cirurgia 

robótica de 
intestino

Divulgação

Andressa ZAFALON

Divulgação

O Hospital Beneficência Portu-
guesa de Rio Preto informou que 
vai realizar na próxima segunda-fei-
ra (26) a primeira cirurgia robótica 
de intestino em uma paciente 
de 83 anos, diagnosticada com 
câncer. A equipe médica será 
composta pelos cirurgiões oncoló-
gicos Maximiliano Cadamuro Neto 
e Oswaldo Passos Filho.   Pàg.A5
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Meio ambiente 
não pode ser 

apenas modismo 
de ocasião

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou na live 
desta sexta-feira (23) o ba-
lanço de casos de Covid-19 
do município. Um dos dados 
revelados foi a queda no nú-
mero de óbitos pela doença 
nos últimos 21 dias. A média 
que no dia 01/04 era de 20 
mortes por dia diminuiu em 
60% e caiu para média de 
oito mortes, registrada no dia 
21/04.                     Pág.A5

A partir de 
segunda 

vacinação da 
Covid só em UBS

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou que o Recinto de 
Exposições e o Complexo Swift 
não vão abrir para vacinação con-
tra Covid-19 a partir de segunda-
-feira (26).  Os locais deverão ser 
reabertos assim que novos grupos 
forem inseridos. A imunização se-
guirá ocorrendo nas unidades de 
saúde, das 8h às 14h.     Pàg.A5

Ex faz mulher refém por mais de 
3 horas com faca no pescoço

Condomínios têm 
vagas para feirantes 

e agricultura 
faz inscrições

A Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento, através 
da Divisão de Apoio à Agropecuária, 
informa a abertura de vagas nos 
condomínios Recanto do Lago, 
Damha, Damha VI e Damha IV. As 
inscrições podem ser feitas no Re-
cinto de Exposições, a partir de 26 
e 27 de abril, das 9h às 11h e das 
14h às 16h.          Pàg.A2

Pág. A4

Educação solta 
novo edital 
convocando 
professores 

Etec faz 65 anos 
de atividade hoje

Pág. A2

REUNÃO
Funcionários 
de terceirizada 
são recebidos 
na prefeitura, 
que vai reter 
verba da em-
presa para 
pagar salários 
atrasados.
Pág.A3

MACONHA
PRF apreen-
deu mais de 

3 toneldas de 
maconha em 
carreta aban-

donada em 
posto; moto-
rista fugiu a 

pé e carga é 
avaliada em 

mais de R$ 3 
milhões. 
Pág.A4

BARRACAS
Prefeito Edinho 

acompanhou 
ontem entrega 

de material 
para cons-
trução das 

barracas do 
Shopping Azul. 

Pág.A3

ROUBO
Câmera redgis-
tra roubo a serv 
festa; ladrão 
armado levou 
dinheiro e celu-
lares.
Pàg.A4

Andreia Negri
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ABERTOS
Academias, 
restaurantes e 
salões de bele-
za reabrem hoje 
para o público 
após 52 dias 
fechados, com 
misto de ansie-
dade, alívio e 
apreensão de 
novos fecha-
mentos. 
Pàg.A6
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Libertadores da 
América

O desfecho da reunião comemo-
rativa aos 30 anos do Mercosul, com 
a discussão entre os presidentes da 
Argentina, Alberto Fernández, e do 
Uruguai, Luis Lacalle Pou, reviveu 
cenas observadas no contexto da 
Libertadores da América, mais im-
portante campeonato futebolístico 
continental, no qual muitos jogos 
entre times dos países signatários 
também terminam em desentendi-
mento. O episódio demonstrou ser 
necessária uma reorganização do 
bloco, que está se distanciando de 
seus objetivos.

Tais distorções são mais graves 
neste momento de pandemia, no qual o mundo está passando 
por rápidas transformações, com a reavaliação dos conceitos de 
globalização e discussões sobre a produção nacional em setores 
estratégicos, ante o temor da dependência externa. Mais do que 
nunca, seria importante que os países fundadores e os associa-
dos ao Mersosul somassem potencialidades, provessem de modo 
intercomplementar suas cadeias de suprimentos e buscassem 
melhores condições no comércio exterior a partir da coesão.

Entretanto, o bloco não consegue avançar nas suas questões 
internas e nas relações multilaterais. Tem um acordo de livre 
comércio com a União Europeia ainda não validado e segue 
desarticulado no diálogo e no entendimento entre os signatários 
quanto às próprias tarifas comuns, normas e regras de produção. 
Também não avançam, por exemplo, soluções concretas para 
investimentos em infraestrutura, principalmente de transportes 
e logística, fundamentais para os quatro países e o conjunto 
do bloco.

O Mercosul cunhou uma identidade forte, mas as assime-
trias entre as quatro nações fundadoras e dentro de cada uma 
delas seguem impedindo o êxito dos objetivos com os quais foi 
criado. As dificuldades das duas maiores economias do bloco, 
a brasileira e a argentina, dificultam os avanços. Tais problemas 
agravam-se neste momento de séria crise na rede mundial de 
suprimentos de insumos, bens de capital e vacinas.

Há, contudo, espaço para o diálogo, conforme exemplo dado 
pelo Conselho Industrial do Mercosul, que emitiu lúcida decla-
ração conjunta alusiva aos 30 anos, assinada pelas entidades 
nacionais representativas do setor nas quatro nações fundadoras: 
CNI, União Industrial Argentina, União Industrial Paraguaia e 
Câmara de Indústrias do Uruguai. O documento contém seis su-
gestões aos governos: estabelecer condições para impulsionar a 
estabilidade e o crescimento econômico; assumir e implementar 
compromissos que tornem realidade o livre comércio intrabloco; 
estimular a aproximação e a convergência regulatórias; interna-
lizar regras e acordos pendentes; potencializar a participação 
do setor privado no bloco; não adotar decisões que impliquem 
modificar ou revisar a Tarifa Externa Comum e/ou o Regime de 
Origem do Mercosul sem o conhecimento e a oportunidade de 
o setor empresarial e privado, em geral, expressar sua opinião.

Sim, o entendimento é possível e necessário para redire-
cionar e reestruturar o bloco, que está regredindo e perdendo 
relevância. A pergunta que não quer calar é “onde erramos”? 
A indagação, aliás, transcende ao Mercosul e cabe a toda a 
América do Sul. Em nosso continente, passamos por diversos 
regimes e governos, mas jamais conseguimos ingressar num ciclo 
duradouro de prosperidade. Temos algumas bolhas de cresci-
mento, estimuladas por intermitentes booms das commodities, 
ao cabo dos quais recaímos na realidade dura e crua de baixos 
níveis de crescimento e desenvolvimento.

O Brasil, maior país e economia do Continente, sintetiza 
a incapacidade histórica de nossos povos de conquistarem 
o desenvolvimento de maneira sustentada e em velocidade 
adequada. Temos população trabalhadora, mercado, potencial 
imenso de recursos naturais, indústria organizada e competente, 
agronegócio vencedor, comércio e serviços bem-estruturados, 
mas perdemos o ímpeto de crescer. Num mundo da robótica, 
inteligência artificial, internet das coisas e bitcoins, seguimos 
discutindo questões bizantinas, como a privatização ou não da 
Casa da Moeda.

A pauta da educação de excelência, fundamental para ven-
cermos o atraso e ganharmos competitividade, sequer inclui-se 
entre os temas prioritários atuais do País. Como, então, criar uma 
sociedade que ofereça oportunidades? Perdemos duas décadas 
e agravamos as desigualdades nestes últimos 40 anos. Não 
podemos desperdiçar mais tempo. Os diagnósticos são muito 
claros. Existem soluções e temos talentos para potencializá-las, 
embora estejamos perdendo muitas mentes brilhantes para 
outras nações.

Os problemas brasileiros são semelhantes aos dos países 
do Mercosul e do Continente. Todos correm sério risco de ser 
tragados pela própria incapacidade de estabelecer metas e ob-
jetivos e de realizá-los como políticas de Estado e não somente 
de governos. Nossos desafios transcendem em muito ao futebol, 
que é importante e faz parte de nossa cultura.

Os verdadeiros Libertadores da América, porém, são o ensino 
de excelência, políticas públicas eficazes para os setores produ-
tivos, menos impostos e burocracia, mais segurança pública e 
jurídica, modernização do arcabouço legal e a instituição Estado 
efetivamente focada nos seus propósitos jurídico e filosófico: 
servir ao povo e lhe prover vida de qualidade e justiça social!

*Fernando Valente Pimentel é o presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit).

ARTIGO Vacinas
As chances de ser infectado pelo 

covid-19 diminui drasticamente após a 
inoculação da primeira dose da vacina 
Pfizer/BioNTech ou da AstraZeneca/
Oxford. Um estudo Britânico divulgou 
essa informação e concluiu também 
que, a primeira aplicação dessas vaci-
nas protege tanto pessoas mais velhas 
e vulneráveis quanto os mais jovens. A 
vacina reduz até 65% de infecções. 

Papa
Nesta sexta-feira (23), o papa Francisco 

visitou pessoas em situação de rua e neces-
sitadas de Roma, que receberam vacinas 
gratuitas contra a covid-19 de instituições 
de caridade do Vaticano. O papa passou 
cerca de 30 minutos conversando com as 
pessoas. O Vaticano criou várias estruturas 
para ajudar a população dos sem-teto de 
Roma, incluindo uma clínica, locais de ba-
nho e serviços de barbearia. 

NOTAS Divulgação

AGRICULTURA

Condomínios de luxo têm 
vagas para feirantes

A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, 
através da Divisão de Apoio 
à Agropecuária, informa a 
abertura de vagas nos con-
domínios Recanto do Lago, 
Damha, Damha VI e Damha 
IV.

As vagas estão disponíveis 

para feirantes dos seguintes 
grupos: grupos 2 (frutas na-
cionais e importadas exceto 
banana, abacaxi, mamão, 
melancia e frutas cítricas), 4 
(frios em geral (embutidos), 
laticínios, doces e mel), 8 
(bolachas, balas e doces em 
geral), 10 (tempero em geral 
e vassouras e plantas medi-
cinais, raízes e congêneres), 
11 (utensílios domésticos 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

e armarinhos em geral), 12 
(brinquedos, bijuterias e ar-
tesanatos manuais), 21 (mi-
lho verde e derivados), 31 
(sorvetes e derivados),e 32 
(tapiocas e crepes), sendo 
uma vaga para cada grupo.

A feira é realizada todas 
às segundas-feiras das 16h 
às 20h. As inscrições podem 
ser feitas no Recinto de Ex-
posições, a partir do 26 e 27 

de abril, das 9h às 11h e das 
14h às 16h

Caso o número de feiran-
tes inscritos for superior ao 
número de vagas disponíveis, 
haverá um sorteio que será 
realizado pelo Conselho Mu-
nicipal de Feiras Livres no dia 
28 de Abril às 10h. 

(Colaborou Maria Paula 
de ANDRADE)

TÉCNICO ENSINO

A Secretaria Municipal de 
Educação de Rio Preto está 
convocando13 professores 
PEB II aprovados no pro-
cesso seletivo 02/2019 que 
visa atender as necessidade 
de substituição das salas 
de aulas do 6º ao 9º ano e 
EJA (Educação de Jovens e 
Adultos).

Os classificados devem 
comparecer na próxima se-
gunda-feira (26) às 10 horas 
na sede da Secretaria Muni-
cipal de Educação.

Os convocados que não 
comparecerem na data, hora 
e local terão um prazo de 
tolerância de 03 dias úteis 
para fazê-lo, caso não com-
pareçam dos convocados no 
prazo estabelecido será con-
siderado como desistência.

Documentação – 
para a entrega da documen-
tação para contratação, os 
convocados terão o prazo 
máximo de 20 (vinte) dias, 
contados a partir da publica-
ção desta convocação que 
será feita neste sábado (24) 
no Diário Oficial do Munícipio 
(Jornal DHoje Interior).

As vagas disponíveis são 
para os três períodos: manhã, 
tarde e noite.

Educação 
convoca 

professores 
PEB 2

Sérgio SAMPAIO

Arquivo DHOJE

Etec faz 65 anos hoje
O primeiro curso 
foi de ajustagem 
mecânica, com 

40 vagas

Neste sábado (24) a Etec 
Philadelpho Gouvêa Netto em 
Rio Preto completa 65 anos de 
existência. A escola foi criada 
em 24 de abril de 1956, com a 
primeira sede na rua Antônio de 
Godoy. Segundo o Jornal Cor-
reio da Araraquarense de 22/02 
de 1956, a autorização foi feita 
pelo Governado Jânio Quadros 
através de um bilhete enviado 
ao Secretário de Educação 
Professor Laurindo. “Vamos 
construir a Escola Artesanal de 
Rio Preto”, dizia o bilhete.

“O primeiro curso foi de 
ajustagem mecânica, com 40 
vagas, exclusivamente para me-
ninos e ele teve início apenas 
em junho de 1956. Para se ter 
ideia, hoje nós temos 2.218 
alunos matriculados. Dois anos 
depois, a instituição passou a 
oferecer o curso de economia 
doméstica, esse voltado para 
o público feminino”, contou 
Jurema Rodrigues, curadora 
do Centro de Memória da Etec.

O nome Philadelpho Gouvêa 
Neto só foi inserido em 1967, 
em homenagem ao ex-prefeito 
de Rio Preto da década de 
50. “Uma curiosidade é que o 
nome dado à escola contém 
um erro de escrita no nome, 
pois o nome de batismo do 
ex-prefeito era “Gouveia” e não 
Gouvêa, mas acabou ficando 
dessa forma mesmo. Mais tarde 
acrescentaram um T a mais no 
“Neto” e ficou Philadelpho Gou-
vêa Netto”, afirmou Jurema.

Nos anos 70, passou a 
oferecer cursos técnicos junto 
com o colegial, como o curso 
de mecânica e de edificações. 
Em 1971, a instituição chegou 
a se transferir para um prédio 
na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, onde atualmente fica 
o ambulatório do Hospital de 
Base. Foi somente em 1977 
que a instituição se mudou 
para uma instalação própria na 
Avenida dos Estudantes, onde 
permanece até hoje.  Em meio 
a mudanças de nome, a escola 
foi transferida para o Centro 
Estadual de Educação Tecno-
lógica Paula Souza, passando 
a ser denominada oficialmente 
como Escola Técnica Estadual 
Philadelpho Gouvêa Netto.

A professora da Etec, Maria 
Lúcia das Neves Gomes, 65 
anos, fez parte da primeira 
turma do curso de edificações 
e dá aulas na Etec desde 1976. 
“Na época em que estudei eu 
fazia o curso técnico e o ensino 
médio comum e logo que con-
clui o curso já entrei no Ibilce 
para cursar matemática. Virei 

professora da escola meio que 
por acaso, já que um professor 
havia se transferido para um 
outro cargo e deixado a vaga”, 
comentou.

Atuando na instituição há 
quase 45 anos, a estimativa é 
de que Maria tenha contribuído 
para formação de dois mil a 
quatro mil alunos nesse período. 
“O diferencial do Philadelpho é a 
amizade entre alunos e professo-
res. Neste período de pandemia, 
por exemplo, eles me ajudam 
nas aulas remotas com algumas 
ferramentas que não tenho prá-
tica. Acaba sendo aprendizado 
para mim também”, afirmou a 
professora.

Diretor da Etec desde 2019, 
Marcelo Romano Caceres res-
saltou a importância da escola. 
“É a principal escola técnica do 
Noroeste Paulista. Desde que 
assumi a direção me sinto muito 
honrado em trabalhar com uma 
equipe de professores tão dedi-
cados. A qualidade da escola é 
comprovada em seus processos 
seletivos super concorridos. 
Os professores se adaptaram 
com muita qualidade nesta 
pandemia e nossos alunos vêm 
conseguindo êxito em competi-
ções externas, onde tivemos 10 
medalhistas nas Olímpiadas de 
Ciência”, comentou.

Apesar do curso mais antigo 
da instituição ser da área de 
mecânica, o curso noturno de 
enfermagem é o mais concorrido 
nos últimos vestibulares. Atual-
mente a escola conta com 17 
cursos técnicos.

Vinicius LIMA

Divulgação
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Prefeitura retém verba 
de terceirizada para 
pagar funcionários

Na manhã desta sexta-
-feira (23) ex-funcionários da 
empresa Prime, terceirizada 
do Executivo que cuidava da 
limpeza de prédios públicos, se 
reuniram em frente à Prefeitura 
para reivindicar o pagamento 
de salários atrasados, acerto 
de contas, férias e cestas 
básicas.

O Sindicato Seth também 
informou durante o encontro 
que já ingressou com ação 
cautelar na Justiça do Trabalho 
para garantir que os valores 
bloqueados pela Prefeitura 
fiquem exclusivamente para o 
pagamento dos funcionários.

De acordo com a ex-fun-
cionária Ana Laura, a situação 
está de passar fome. “Nós 
nunca paramos. Durante o 
lockdown que até os ônibus 
pararam, nós nos mantivemos 
trabalhando porque fazemos 
parte do tal serviço essencial. 
Tivemos que nos virar para 
ir trabalhar. Uns foram a pé, 
de bicicleta, de carona, mas 
ninguém deixou de ir trabalhar. 
Não estamos reivindicando 
nada além do que é de direito 
nosso”, ressalta.

A Prime tinha em torno de 
140 funcionários e a Prefeitura 
rompeu o contrato no começo 
de abril deste ano, momento 
em que contratou a nova em-

presa Ergoqualy. Segundo os 
ex-funcionários que estavam 
na manifestação, metade foi 
contratada pela nova empresa, 
se mantendo assim, nos seus 
devidos cargos. A outra metade 
está desempregada.

Durante a manifestação o 
Presidente do Sindicato dos 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade de Rio Preto, 
Sérgio Paranhos, conversou 
com o Secretário de Governo 
Jair Moretti, que aceitou receber 
dois representantes do grupo. O 
anúncio foi feito durante a live 
do DHoje.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

VISITA

Prefeito recebe reitor e novo diretor 
do Instituto Federal de Rio Preto

O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo recepcionou na 
manhã desta sexta-feira (23) 
o reitor do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo (IFSP) 
Silmário Batista dos Santos 
e o novo diretor-geral do IFSP, 
unidade Rio Preto, Marcos 
Amorielle Furini.

Durante o encontro, o dire-
tor Marcos Amorielle destacou 
que a sede de Rio Preto tem 
um grande desafio pela frente, 
mas que parcerias municipais 
e regionais serão necessárias 
para dar continuidade ao pro-
jeto na cidade. “A expectativa 
é de que os cursos sejam ini-
ciados ainda neste semestre. 

O Instituto irá trabalhar 
com cursos de formação ini-
cial e continuada em várias 
áreas. Já os cursos regulares 
previstos nas audiências públi-
cas dependem da liberação de 

código de vagas pelo Ministério 
da Educação”, afirmou.

O prefeito Edinho falou 
sobre a necessidade do início 
dos trabalhos no IFSP em Rio 
Preto, principalmente para a 
qualificação dos profissionais 
afetados durante a pandemia.

“Estamos ansiosos pelo iní-
cio das atividades em Rio Pre-
to. Vários setores encontram 
dificuldade para contratação 
de mão de obra qualificada. 
Essa é uma questão que nos 
afeta diretamente, pois sem o 
profissional qualificado a nossa 
produtividade e competitivi-
dade ficam comprometidas”, 
disse.

O reitor do Instituto Federal 
de São Paulo Silmário Batista 
dos Santos disse que a Edu-
cação e o IFSP enfrentarão 
grandes desafios.

“Sei que é possível, desde 
que façamos, juntos, uma 
gestão competente. O IFSP foi 
um pedido do prefeito Edinho 

Da REDAÇÃO

Lojistas recebem material para 
construção de novas barracas

Na tarde desta sexta-fei-
ra (23), a Prefeitura entre-
gou oficialmente o material 
que será usado para mon-
tar as barracas dos lojistas 
do Shopping Azul, na praça 
Jornalista Leonardo Gomes, 
em Rio Preto.

O Prefeito Edinho Araú-
jo, fez, pessoalmente, a 
vistoria da planta do local 
e salientou a organização 
da estrutura. “Teremos 
banheiros, inclusive adap-
tados para cadeirantes; 
além de uma praça de 
alimentação”, ressalta o 
Chefe do Executivo.

O material estava pre-
visto para chegar no dia 

20, mas houve atraso por 
parte da empresa, por isso 
foi entregue somente nesta 

Lojistas. “Devemos começar 
a montar no máximo até ter-
ça-feira (27) e esse proces-
so deve demorar de 20 a 30 
dias para ficar tudo pronto”, 
explica João Willian, presi-
dente da Associação.

Incêndio - Nesta 
sexta-feira (23), completa-
ram exatamente três meses 
do incêndio que destruiu o 
andar superior do antigo 
prédio do Shopping Azul. 
O incêndio aconteceu na 
noite do dia 23 de janeiro e 
deixou 167 permissionários 
desamparados profissio-
nalmente. O acidente está 
sendo investigado pelo Mi-
nistério Público.

Andressa ZAFALON 

sexta.
A montagem agora fica 

a cargo da Associação dos 

Andressa ZAFALON

SHOPPING AZUL

R$ 300 MIL

Prefeito Edinho Araújo esteve ontem à tarde na entrega 
do material na praça

Na reunião ficou decidido 
que a Prefeitura vai tentar 
efetuar o pagamento dos sa-
lários atrasados até a próxima 
terça-feira (27). “O Secretário 
disse que a empresa já passou 
as folhas de pontos para eles 
e que, desde quarta-feira (21) 
eles estão fazendo as confe-
rências para tentarem efetuar 
nosso pagamento até a próxima 
terça. A Prefeitura tem R$300 
mil retidos e vai nos pagar com 
esse dinheiro, o restante tere-
mos que entrar na justiça para 
receber”, conclui a ex-funcioná-
ria Ana Laura.

Araújo, ainda no ano de 2017. 
Um trabalho árduo que come-
ça dar seus primeiros frutos”, 
completou.

O prédio do Instituto Fede-
ral de São Paulo está localizado 
no Jardim Congonhas, onde 
funcionava o antigo Cefam 
(Centro Específico de Forma-
ção e Aperfeiçoamento do Ma-
gistério), em imóvel doado pela 
Prefeitura. Foram investidos no 
local cerca de R$9,5 milhões, 

Cícero Araújo, em frente à Prefeitura, simbolizando que não tem o que comer

Em nota, o Secretário de 
Governo Jair Moretti, informou 
que “a Prefeitura tem encontra-
do certa resistência por parte da 
empresa, que até o momento 
não forneceu os documentos 
para o pagamento dos salários 
dos colaboradores referente 
ao mês de março. A Prefeitura 
informa ainda que está reunida 
em tempo integral para en-
contrar soluções, destacando 
que os valores estão retidos e 
serão repassados diretamente 
aos colaboradores, mediante 
documentação e emissão da 
nota fiscal”, diz trecho da nota.

Andressa ZAFALON

destinado pelo MEC.
A unidade de Rio Preto con-

ta com 20 salas de aula, 10 
laboratórios, quadra coberta, 
auditório, biblioteca e refei-
tório. Serão ofertados cursos 
de técnico em artes visuais e 
técnico de produção de áudio 
e vídeo. Estão também previs-
tas reuniões frequentes com a 
comunidade e demais gestores 
para estabelecer ainda cursos 
tecnológicos e outros temas.

Divulgação SMCS

Modismo de ocasião
A Cúpula do Clima, comandada pelo presidente dos Estados 

Unidos, Joe Biden, está chamando a atenção do mundo para 
a preservação ambiental. Aqui vai um alerta: o meio ambiente 
não pode ser apenas um modismo de ocasião. Todo mundo 
correndo atrás para dizer que, sim, estão preocupados com as 
mudanças climáticas. A região amazônica está nas manchetes 
do mundo inteiro, mas o que se espera dos dirigentes é que, a 
partir dos municípios, haja uma preocupação que se transforme 
em ação. Os homens já destruíram quase tudo, mas ainda há 
tempo de salvar o planeta Terra. Rio Preto, por exemplo, sob o 
comando do governo Edinho Araújo (MDB, foto), tem feito a sua 
parte: três anos seguido em primeiro lugar no Município Verde 
Azul. Um bom exemplo a ser seguido!

Inadimplente
A Prefeitura lançou o pro-

grama de parcelamento in-
dividual para incentivar os 
inadimplentes a pagar suas 
dívidas com o fisco, conce-
dendo o perdão de juros e 
multas. A maioria dos devedo-
res, segundo um especialista, 
deixa de quitar seus impostos 
por motivos financeiros. Entre 
pagar funcionários, por exem-
plo, opta por postergar o pa-
gamento do imposto e assim 
que o poder público concede 
a anistia, a dívida é sanada.

Três torres
Caminhões basculantes voltaram a despejar terra (foto) numa 

área que fica ao lado do Condomínio Jardim Primavera, no Jar-
dim Yolanda. Os moradores do condomínio voltaram a reclamar 
da poeira e do barulho da caçamba. Além disso, o fluxo intenso 
de caminhão, com peso excessivo, segundo os moradores, vai 
destruir o asfalto. A moradora Shirley Melo disse que conversou 
com um técnico da Construtora Vita e foi informada de que serão 
erguidas três torres na área de dois alqueires. Agora, não tem 
como criticar a Secretaria do Meio Ambiente que concedeu a 
licença para depositar a terra, portanto, por um bom tempo vão 
ter que conviver com o problema.

Suavizar
O presidente da China, Xi 

Jinping, prometeu à Cúpula 
do Clima, sob o comando 
dos Estados Unidos, mitigar 
as emissões de poluentes do 
pico do carbono para carbono 
zero até 2060. O mundo está 
de olho no desmatamento na 
Amazônia, portanto, deveria 
fazer o mesmo com aquele 
país oriental. Com a gana que 
o governo chinês está para se 
tornar a primeira economia do 
mundo, não dá para acreditar 
na promessa de Xi Jinping.

Sonegador 
De acordo com um espe-

cialista, o sonegador usa de 
todos os artifícios para não 
pagar impostos. Ao contrário, 
o inadimplente não almeja 
levar vantagem para não pa-
gar o tributo, porque a dívida, 
inclusive, já está lançada 
no sistema de cobranças do 
poder público, seja federal, 
estadual ou municipal. A anis-
tia, portanto, tem o objetivo 
de beneficiar o inadimplente 
que, por algum motivo não 
teve condição pagar o tributo.

Infernal
Celso Peixão (MDB) pre-

cisa entrar em ação para 
combater o barulho infernal do 
apito do trem, que tem tirado 
o sossego de moradores que 
moram próximos a estrada de 
ferro. Durante as madrugadas, 
maquinistas das composições 
não economizam força para 
espalhar o terror, principal 
inimigo do sono. O vereador 
tem tentado, mas parece que 
o apito só vai silenciar quando 
a malha viária for remanejada 
para fora da cidade.  

Segunda dose 
Mais de 220 mil pessoas 

não compareceram para to-
mar a segunda dose da vacina 
contra a covid-19, no Estado 
de São Paulo. O governo in-
formou que são pessoas que 
depende de parentes ou de 
amigos para se descolar até os 
postos de vacinação. Agora, se 
não tomar a dose de reforço, 
o imunizante não evitará a 
infecção, portanto, a doença 
pode evoluir para um quadro 
grave. Além disso, é como se 
jogasse as doses no lixo. 

Ciclo
A Prefeitura entregou on-

tem barracas aos permissio-
nários do Shopping Azul, que 
vão retomar suas atividades 
na Praça Leonardo Gomes, em 
frente ao Terminal Urbano. Os 
167 permissionários perderam 
tudo por causa de um grande 
incêndio que ocorreu no ter-
ceiro piso da Rodoviária, onde 
funcionava o shopping popu-
lar. É mais um ciclo que os 
permissionários começam sob 
o comando do governo Edinho 
Araújo (MDB). É o destino…  

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Prefeito recebe reitor e novo diretor Instituto Federal de 
Rio Preto
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Motorista abandona caminhão com 
3 toneladas de maconha em posto
A Polícia Rodoviária Fe-

deral realizou na noite desta 
quinta-feira (22) por volta 
das 21h uma apreensão de 
três toneladas de maconha 
nas margens da BR 153, em 
Bady Bassit.

A droga estava dentro de 
uma carreta que foi averigua-
da após o motorista abando-
nar o veículo no pátio de um 
posto de combustível e fugir 
para uma área de mata ao 
notar a aproximação de uma 
viatura da PRF.

Por suspeitar dos movi-
mentos do condutor os poli-
ciais realizaram uma revista 
pela carga onde encontraram 
vários pacotes de maconha 
escondidos o meio da carga 
de sacos de alpiste, que to-

talizaram 3.388 quilos.
Foram realizadas buscas 

nas imediações do local, po-
rém o motorista não foi en-
contrado.

A ocorrência foi encaminha-
da para a Polícia Federal de 
São José do Rio Preto, onde 
através das investigações será 
apontado qual o envolvimento 
do proprietário do veículo com 
o tráfico de drogas.

A carreta tem placas de 
Foz do Iguaçu-PR. Esta apre-
ensão representa um impacto 
financeiro ao crime organizado 
na ordem de mais de R$ 3 
milhões.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

BADY BASSITT

Motorista abandona 
caminhão com 
3 toneladas de 
maconha em posto

Um eletricista de 43 anos 
procurou a Central de Flagrantes 
na última quinta-feira para re-
gistrar um boletim de ocorrência 
sobre um acidente de laboratório 
que causou queimaduras no 
corpo de sua filha.

Segundo a declaração do pai, 
a queimaduras foram causadas 
por uma explosão química duran-
te um estudo em laboratório na 
terça-feira (20) por volta das 13h 
no Instituto Federal São Paulo 
(IFSP) localizado em Matão.

Ela foi socorrida pela profes-
sora que acompanhava o estudo 
que a levou até o hospital da ci-
dade, onde recebeu atendimento 
médico e foi liberada para os 
pais, que moram em Rio Preto.

No registro policial não há 
detalhes sobre a gravidade do 
acidente.

Por preocupação familiar a 
estudante foi novamente inter-
nada agora na Santa Casa e 
para que seja transferida para o 
Hospital Padre Albino localizado 
em Catanduva o eletricista foi 
orientado a registrar um boletim 
de ocorrência. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Laboratório explode 
e fere estudante 

de Rio Preto
Da REDAÇÃO 

INTERNADA

ROQUE ADILSON LIPPA – Fale-
cido aos 44 anos de idade, natural 
de Mendonça/SP, era casado com 
Regina Helena Morais Lippa. Dei-
xou seus fi lhos Thiago Elias, Kesia 
Emanueli. Seu sepultamento deu-se 
no dia 23/04/2021 às 15:00. Saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

THIAGO VISINUME – Falecido 
aos 95 anos de idade, natural de 
São José do Rio Preto/SP, era viúvo. 
Deixou seus filhos José Rober to 
(falecido), Wilson Roberto (falecido). 
Seu sepultamento deu-se no dia 
26/04/2021 às 10:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.

JAIR FERNANDES FELIPPELLI – 
Falecido aos 57 anos de idade, natu-
ral de Jaboticabal/SP, era divorciado. 
Deixou seus fi lhos Lorenzo, Lucas, 
Phylip. Seu sepultamento deu-se no 
dia 23/04/2021 às 14:00. Saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

ICÉM Servente faz ex refém com faca 
no pescoço por mais de 3 horas

Um servente de 30 anos foi 
preso nesta quinta-feira (22) 
em Icém após fazer sua ex 
companheira, uma estudante 
de 24 anos, de refém durante 
3 horas e 40 minutos por não 
aceitar o término da relação.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
policiais militares foram acio-
nados por volta das 14h após 
receberem uma denúncia que 
a principio seria por violência 
doméstica onde o servente 
teria pulado o muro da resi-
dência da estudante.

Ao chegarem no local os 

policiais encontraram o agres-
sor ainda dentro da casa onde 
ele segurava uma faca próximo 
ao pescoço da vítima informan-
do a todo momento que iria 
matá-la.

Inicialmente os policiais 
conseguiram retirar da resi-
dência a mãe da estudante e 
a filha de cinco anos do casal 
enquanto tentavam negociar 
com o acusado para que ele 
soltasse a faca e liberasse a 
vítima.

O servente insistiu em ne-
gar o pedido repetindo que iria 
matar a vítima pois ela teria 
rompido a relação do casal e 
não o aceitava de volta. Ele ain-

Da REDAÇÃO 

O servente foi preso e encaminhado para a Carceragem da Seccional de Rio Preto

Arquivo DHOJE

da demonstrava estar nervoso 
e alterado.

Por preocupação os poli-
ciais solicitaram reforço para 
as negociações sendo que por 
volta das 17h40 o agressor, 
já mais calmo, soltou a estu-
dante e se entregou jogando 
a faca no chão, que foi apre-
endida pela PM.

Os dois envolvidos foram 
levados para o hospital mu-
nicipal onde após o atendi-
mento médico o servente foi 
preso e encaminhado para a 
Carceragem da Seccional de 
Rio Preto. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

ARMADO

Câmeras registram 
roubo a serv festa 

em avenida

Um comerciante de 36 
anos procurou a Central de 
Flagrante na noite desta quin-
ta-feira (22) informando ser 
vítima de um roubo por volta 
das 20h36 em um serv festa 
na Avenida de Maio.

A vítima disse ser proprietá-
rio do estabelecimento e que 
durante a noite um homem 
desconhecido entrou no serv 
festa e com um revolver em 
mãos anunciou o roubo man-
dando o comerciante colocar 

todo o dinheiro do caixa em 
uma sacola junto com o ce-
lular.

O ladrão fugiu do local logo 
após receber R$800 e dois ce-
lulares. Segundo o comercian-
te o desconhecido não realizou 
disparos ou contato visual.

O boletim de ocorrência foi 
registrado e enviado para o 7º 
Distrito Policial que com o au-
xilio das imagens das câmeras 
de segurança do estabeleci-
mento investigará o caso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Imagens do circuito de segurança

Divulgalção TRAGÉDIA
Briga de irmãos 
termina com um 
baleado e morto

Um comerciante de 32 anos 
morreu nesta quinta-feira (22) 
após ser baleado pelo próprio 
irmão depois uma discussão por 
volta das 14h no bairro Estação 
em Votuporanga.

Segundo as informações da 
Polícia Militar os irmãos estavam 
discutindo em casa por motivos 
pessoais quando momentos 
depois o agressor saiu do local 
e voltou armado o que resultou 
no disparo que atingiu a axila 
da vítima.

Uma viatura foi acionada ao 
local, mas ao chegar ao ende-

reço o comerciante já tinha sido 
socorrido por seus familiares 
e levado para o hospital Santa 
Casa, onde acabou falecendo.

Após o disparo o criminoso 
fugiu do local e ainda não foi 
encontrado pela polícia. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO Divulgalção

SANTO ANTONIO
PM prende jovem 

por tráfico

Um jovem de 18 anos foi 
preso pela Polícia Militar nesta 
quinta-feira (22) às 16h10 
por tráfico de drogas no bairro 
Santo Antônio.

Os policiais estavam em 
patrulhamento quando obser-
varam o acusado com uma sa-
cola em mãos demonstrando 
algumas atitudes suspeitas em 
uma praça do bairro.

Ao se aproximarem para 
realizar a abordagem o jovem 

que notou a presença da via-
tura começou a fugir pulando 
por muros de residências, 
sendo perseguido pela PM e 
momentos depois abordado.

Ele confessou o tráfico após 
serem encontradas dentro da 
sacola 25 porções de maco-
nha e R$60.

O jovem foi levado para a 
delegacia onde foi preso por 
posse de drogas ilegais em 
flagrante. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

FURTO
PM prende ladrão dentro 

de revenda de carros

Na noite da última quin-
ta-feira (22) por volta das 
20h40 policiais militares que 
estavam em diligência foram 

informados que o monitora-
mento de uma empresa de 
segurança havia constatado 
um furto em andamento na 
Rua Alfredo Angelica.

Ao chegarem no local foram 

Da REDAÇÃO

PM prende jovem 
por tráfico

recebidos pelo funcionário do 
monitoramento e no interior 
de um estabelecimento de 
revenda de automóveis usa-
dos estava um homem de 25 
anos segurando um extintor de 
incêndio.

Pelo fato do estabelecimen-
to estar trancando foi pedido 
para que o acusado pulasse o 
portão novamente.

Foi observado que a cerca 
elétrica do local estava rompi-
da, o que permitiu o acesso do 
acusado. No inteiro do estabe-
lecimento foi encontrada uma 
mochila preta que continha um 
monitor de computador e um 
noobreak.

O criminoso foi levado para 
a delegacia e foi preso por furto 
qualificado e encaminhado 
para a DEIC onde permanece 
a disposição da justiça. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

de revenda de carros
PM prende ladrão dentro 
de revendedora de carros
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As 08 lesões mais 
comuns do ciclismo

O ciclismo é um esporte que tem crescido muito nos últimos 
anos, pela facilidade em praticar, pela sensação de liberdade apre-
ciando a natureza, pela individualidade ou em grupo, é uma atividade 
aeróbica e desenvolve o potencial cardiovascular dos praticantes, 
ótimo exercício para queima de gordura corporal e desenvolvimento 
de resistência de força muscular das pernas e braços.

Quanto à frequência ideal para a saúde, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) recomenda 150 minutos por semana de atividade 
aeróbica, que enquadra na pedalada de bike.

Existem quatro categorias para o esporte: provas em estradas, 
provas em pistas, Mountain Bike e BMX.

Porém, o que a pessoas precisa saber antes de sair pedalando é 
que junto da prática constante existem patologias que podem estar 
predispostas, mas, que com os devidos cuidados podem ser evitadas 
ou retardar seu aparecimento. Tudo vai depender de alguns fatores:

1) Avaliar se a bike é altura ideal para cada indivíduo e utilizar 
equipamentos apropriados 

2) Cada corpo tem sua particularidade que deve ser avaliada por 
um profissional da saúde antes de iniciar qualquer atividade física.

3) regulagem da altura do banco para que a perna não fique 
totalmente esticada e nem muito flexionada. 

4) Pratique aquecimento e alongamento, antes e depois.
5) Quando surge a dor não devemos prosseguir treinando até 

que se encontre sua causa, já que o próximo passo após a dor é 
uma lesão que poderá nos afetar por muito tempo.

6) Conhecer  as técnicas do terreno no qual se pedala e o uso 
do trio de segurança: capacete, óculos e luvas, mesmo que o pedal 
seja nas ciclovias urbanas.

As principais lesões do ciclismo estatisticamente comprovadas: 
1) Fraturas de clavícula e punho -
a maioria é de tratamento não cirúrgico e a boa notícia é que 

geralmente leva cerca de seis semanas para curar.
2) Estiramentos musculares devido a queda, uma distensão pode 

causar perda de performance e está ligada a alta taxa de recidiva. 
3) Dor lombar: horas passadas com a coluna encurvada sobre o 

guidão, principalmente em bicicletas mal ajustadas leva ao estres-
se de estruturas nobres da coluna vertebral como ligamentos e os 
discos intervertebrais. 

4) Dor no joelho: A dor anterior do joelho está ligada ao selim 
muito baixo e isso exerce uma pressão excessiva na cartilagem 
da patela. Dor atrás do joelho o selim é muito alto, esticando e 
sobrecarregando os músculos posteriores da coxa, os isquiotibiais. 
Dores laterais e medianas podem ser causadas por se pedalar com 
os joelhos muito para dentro ou para fora.

5) Coluna Cervical: causadas por má postura , 60% do peso 
corporal deve estar posicionado na parte traseira da bicicleta e 
40% na frente.

6) Dor no períneo: permanecer sentado no selim por períodos 
prolongados leva  a lesões neurológicas do nervo, podendo acarretar 
desde perda de sensibilidade na área perineal até impotência sexual. 

7) Ombro: Manguito rotador que tem a função de estabilizar o 
Úmero em seu íntimo contato com a glenoide e promover rotacionais. 
Durante seu funcionamento, em indivíduos com predisposição, pode 
haver o choque, ou “impacto” desta estrutura contra o prolongamento 
mais lateral da escápula (omoplata), o Acrômio, levando à Síndrome 
do Impacto. Esta doença, popularmente conhecida como “Bursite”, 
nada mais é que a tradução de uma tendinopatia degenerativa que, 
em estágios mais avançados, pode levar à ruptura dos tendões 
componentes do manguito rotador e, consequente perda de função.

8) Lesão nas mãos: O contato das mãos ao guidão da bike, pode 
desencadear a Síndrome do Tunel do Carpo e Síndrome do Canal de 
Guyon, desencadeando o “formigamento” clássico de acordo com 
o nervo acometido.

Muitas dessas patologias exigem que o portador se afaste de suas 
atividades profissionais, portando, o que tem crescido muito no meio 
do ciclismo é aderir um seguro de vida e quem entende muito bem 
do assunto é o corretor de seguros Luiz Morales ( Lar corretora de 
seguros -SP) que descobriu na bicicleta um esporte para ganhar mais 
saúde e, de quebra, uma rede de amigos conciliou seus negócios 
.Ele é fundador do grupo Amigos Loucos por Bike. Em 2019 Morales 
fez o percurso da ciclovia Claudia Augusta, na Europa, passeio que 
tem início na Alemanha, em Munique, e segue um roteiro até chegar 
na Itália, durando cerca de 10 dias. 

Foi então que ele viu uma grande oportunidade de se especializar 
no seguro para bikes, e conscientizar as pessoas de sua importân-
cia. “A bike, além de me trazer mais saúde e felicidade, evidenciou 
a importância do planejamento, da proteção através de seguros e 
de buscar a realização de sonhos”, afirma Luiz Morales. “O seguro 
de bike é uma importante tranquilidade para pedalar, seja com um 
equipamento mais caro ou até modelos mais simples. Muitas vezes 
o percurso passa por locais de pouca movimentação, sem policia-
mento, é importante garantir que se algo acontecer haverá o retorno 
do bem. Outra grande vantagem são as assistências ao ciclista. Vale 
muito a pena”, defende. 

Para quem deseja contatar com a Lar corretora é só entrar no 
site: www.seguroslar.com.br 
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Divulgação

Média móvel de mortes 
cai 60% com lockdown
A Secretaria de Saúde 

de Rio Preto divulgou na live 
desta sexta-feira (23) o ba-
lanço de casos de Covid-19 
do município. Um dos dados 
revelados foi a queda no nú-
mero de óbitos pela doença 
nos últimos 21 dias. A média 
que no dia 01/04 era de 20 
mortes por dia diminuiu em 
60% e caiu para média de 
oito mortes, registrada no dia 
21/04.

A média de casos leves 
confirmados também caiu 
em 64% no período, de 280 
para 100. Já os casos graves 
tiveram uma diminuição de 
69%, saindo de 53 casos por 
dia para 16.

“Nós estamos com uma 
redução gradativa, o que era 
esperado. Quando começa a 
cair os casos graves, começa 
a cair os óbitos também. Nós 
ficamos um bom período com 
uma média de 20 mortes e 
agora estão reduzindo, mas 
precisamos manter todos os 
cuidados, pois a taxa de ocu-
pação ainda é considerável”, 
afirmou a gerente da vigilância 
epidemiológica Andreia Negri.

O impacto no índice de 
internações ainda é pequeno. 
A taxa de ocupação de leitos 
de UTI em Rio Preto é de 89% 
e na região é de 87%. “No 
começo do lockdown estáva-
mos com 100% de ocupação, 
então tivemos uma importan-

te redução, mas que ainda 
está no limite em que a gente 
precisa ficar preocupado. Não 
podemos baixar a guarda”, 
comentou Andreia.

Ela ainda ressaltou que a 
Saúde tem constatado pes-
soas com suspeita do vírus 
descumprindo as recomenda-
ções médicas. “Nosso monito-
ramento mostrou que muitas 
pessoas não seguem as orien-
tações recebidas. Se você está 
com suspeita da doença, você 
tem que ficar no seu domicílio. 
O médico entrega um atestado 
para que a pessoa fique por 
10 dias afastada e os seus 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

HOSPITAL

Bene faz primeira cirurgia robótica de intestino

O Hospital Beneficência 
Portuguesa de Rio Preto in-
formou que vai realizar na 
próxima segunda-feira (26) a 
primeira cirurgia robótica de 
intestino em uma paciente 
de 83 anos, diagnosticada 
com câncer. A equipe médica 
será composta pelos cirurgi-
ões oncológicos Maximiliano 
Cadamuro Neto e Oswaldo 
Passos Filho.

De acordo com Cadamu-
ro, “o diagnóstico se deu 
após a paciente apresentar 
dificuldade para evacuar e 
sangramento nas fezes. Foi 
feita uma colonoscopia que 
mostrou um tumor suboclusivo 
no reto alto. Nesses casos, o 
melhor tratamento inicial é o 
cirúrgico”.

Uma das diferenças da ci-
rurgia robótica para a cirurgia 
convencional aberta é que o 
cirurgião não fica em contato 
direto com o paciente. O robô 
que estará em contato com 
o paciente, controlado pelo 

cirurgião. “Ganhamos muito 
em precisão e melhora da visão 
do campo cirúrgico”, afirma 
Cadamuro.

Além disso, a cirurgia robó-
tica oferece outras vantagens 
por ser minimamente invasiva 
como cortes menores, menos 
dor no pós-operatório e re-
cuperação mais rápida para 
o paciente. Para o cirurgião, 
oferece ainda maior precisão 
dos movimentos cirúrgicos, 
visão 3D e facilita a realização 
de cirurgias complexas como as 
cirurgias para câncer colorretal.

Segundo Beneficência, o 
investimento no sistema robó-
tico adquirido pelo hospital foi 
de R$ 10 milhões. A tecnologia 
é considerada a mais moderna 
para cirurgias com foco em 
ginecologia, gastroenterologia, 
urologia e procedimentos ci-
rúrgicos de cabeça e pescoço.

Entre as vantagens da ro-
bótica destacam-se a atuação 
mais precisa e segura do cirur-
gião, com total segurança no 
manuseio dos instrumentais, 
melhor desempenho do mo-

Da REDAÇÃO

Swift e Recinto fecham a partir de 
segunda; vacinação só nas UBS

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que o Re-
cinto de Exposições e o Com-
plexo Swift não vão abrir para 
vacinação contra Covid-19 a 
partir de segunda-feira (26).  
Segundo a Saúde, os locais de-
verão ser reabertos assim que 
novos grupos forem inseridos. 
A imunização seguirá ocorrendo 
nas unidades de saúde, das 8h 
às 14h.

Durante a live desta sexta-
-feira (23), a Saúde também in-
formou que ainda não recebeu 
as doses que seriam aplicadas 
na segunda etapa em idosos 
de 68 anos. “O Estado nos 
comunicou que vai enviar as 
vacinas dentro do prazo, que é 
de até 28 dias o intervalo entre 

a primeira e segunda dose”, co-
mentou a gerente da vigilância 
epidemiológica Andreia Negri.

Segundo os dados do Vaci-

vacinação está acima de 85% 
em todos os grupos por faixa 
etária, com exceção do público 
de 80 a 84 anos que tem 23% 
de cobertura na segunda dose. 
Isso ocorre porque foi utilizada 
nesta faixa etária a vacina As-
traZeneca, que tem o intervalo 
de 12 semanas entre as doses.

Andreia ainda falou sobre o 
monitoramento que está sendo 
realizado para convocar quem 
não voltou para tomar segunda 
dose. “Conforme nós vamos 
avaliando os bancos de dados, 
nós fazemos um relatório para 
a busca desses faltosos. Muitas 
vezes, as pessoas dizem que 
tomaram a segunda dose em 
outro município ou teve uma 
doença febril neste período e 
precisou esperar”, comentou.

Vinicius LIMA 

nômetro, Rio Preto já aplicou 
131.721 doses, sendo 83.822 
na primeira etapa e 47.899 
na segunda. A cobertura de 

Divulgação SMCS

VACINAÇÃO

COVID

Swift e Recinto fecham a partir de segunda; vacinação 
só nas UBS

contatos por 14 dias. Isso deve 
ser seguido, trata-se de lei. As 
pessoas não podem quebrar 
essa regra”, afirmou.

Nesta sexta-feira (23) fo-
ram confirmados 72 casos de 
Covid-19, chegando a 65.320 
casos. Foi também registrado 
mais quatro óbitos (um no dia 
21/04 e três no dia 22/04), 
totalizando 1.835 mortes. 
O número de curados é de 
59.628.

Surto - A Secretaria Mu-
nicipal da Saúde informou 
por nota a ocorrência de oito 
casos positivos de Covid-19 

vimento durante os procedi-
mentos, chegando a até 360° 
de rotação, permitindo ao 
cirurgião alcançar estruturas 
que nenhuma outra modalida-
de cirúrgica oferece e, para o 
paciente, oferece menor risco 
de infecção, reduz perda de 
sangue e  o tempo de cirurgia, 
o que proporciona uma recu-
peração mais rápida e menor 
tempo de hospitalização.

Como funciona -  O robô 
cirúrgico é manipulado por um 
cirurgião, por meio de uma 
espécie de joystick semelhante 

A gerente 
da 
vigilância 
epide-
miológica 
Andreia 
Negri

em funcionários da Vigilância 
Sanitária. Os funcionários es-
tão afastados de suas funções 
e monitorados, conforme os 
protocolos médicos e sanitá-
rios estabelecidos.

Ainda de acordo com a 
Saúde, a Vigilância Sanitária 
tomou as providências neces-
sárias para manter as suas 
atividades com funcionamento 
normal, inclusive as fiscaliza-
ções para garantir o cumpri-
mento das medidas restritivas 
do plano de combate à pande-
mia, principalmente no com-
bate às festas clandestinas e 
outros tipos de aglomeração.

Divulgação

ao de um videogame, onde 
controla os braços do equipa-
mento. O sistema reproduz os 
movimentos do médico para os 
instrumentos robóticos (pinças) 
que se tornam mais precisos e 
atingem posições difíceis de se 
reproduzir pelo punho humano.

As incisões são semelhan-
tes às de vídeo cirurgia tradicio-
nal. Com alta definição e tec-
nologia 3D as imagens ganham 
amplitude e atingem 10 vezes 
o tamanho na visualização, ofe-
recendo maior profundidade, 
alto contraste das cores, além 
de inibir os tremores humanos.

Divulgação
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ESTAMOS ABERTOS
Sejam bem vindos

RESTAURANTES, SALÕES DE BELEZA E ACADEMIAS REABREM HOJE APÓS 52 DIAS FECHADOS, COM UM MISTO DE ALÍVIO, ANSIEDADE E 
APREENSÃO. TAMBÉM RECLAMAM POUCO DO HORÁRIO E DA CAPACIDADE LIMITADA DE ATENDIMENTO PÚBLICO PARA CONSUMO LOCAL.

Uma mistura de alivio e 
apreensão. Este é o sentimento 
de proprietários de restaurantes 
em Rio Preto, que a partir deste 
sábado (24) podem funcionar 
das 11h às 19h, com consumo 
local. O mesmo horário vale 
para as praças de alimentação 
dos Shoppings. Após às 19h 
somente delivery para ambos.

Ao todo, desta última vez, 
foram 52 dias fechados para 
o consumo no local, ou seja, 
desde o dia 3 de março quan-
do a cidade voltou para a fase 
vermelha e, posteriormente, 
anunciou o lockdown.

O retorno será gradativo, 
até porque, muitos empresários 
ainda estão com o ‘pé atrás’ 
em relação à consolidação da 
reabertura. “É uma expectati-
va misturada com apreensão. 
Não aguentamos mais o abre 
e fecha”, comenta Paulo Silva, 
Presidente do Sinhores (Sindi-
cato do setor) e proprietário do 
restaurante Cantinella.

De acordo com Paulo, os 
protocolos sanitários a serem 
seguidos não serão motivos 
de empecilho na reabertura. 
Segundo ele, o maior desafio 
é atender somente 25%, da 
capacidade. “No meu restau-
rante que cabem em torno de 
100 pessoas, poderei atender 
25, é um número muito baixo”, 

ressalta.
O Sindicato, de acordo com 

Paulo, não tem uma estimativa 
ainda de quantos bares e res-
taurantes fecharam durante 
a pandemia. “Soltamos uma 
pesquisa pra ter esse número, 
nem que seja aproximado, mas 
ainda não finalizamos”.

Outro exemplo de apreen-
são é do empresário Marcelo 
Lima, proprietário do Restau-
rante Tamareira. “Desde que 
anunciaram a reabertura dos 
restaurantes eu fiquei pen-
sando e remoendo sobre essa 
decisão e acabei optando por 
reabrir, no entanto, no meu 
caso, eu vou abrir somente aos 
sábados”.

Marcelo explica que a si-
tuação de não abrir durante a 
semana se deve ao fato de que 
ele não trabalha com almoço e, 
por conta do horário limite ser 
às 19h, acaba não compensan-
do para ele.

“O meu atendimento come-
çava depois das 19h antes da 
pandemia, agora eu tenho que 
abrir 11h para fechar às 19h. 
Muda a forma de consumo, a 
cozinha praticamente não vai 
fazer pratos, mas sim, aperiti-
vos”, frisa.

Fechado- O Restaurante 
Blue Jasmin é um exemplo 
de tentativa de sobrevivência 
durante o período de pandemia 
que assola o mundo há mais 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

de um ano.
Após três anos atendendo 

em Rio Preto, fechou as portas 
no início do mês passado. O 
anúncio foi feito pela proprie-
tária Lais Accorsi através das 
redes sociais.

O DHoje conversou com a 
empresária, que atualmente 
mantém o Restaurante Barbe-

cue em funcionamento. “A gente 
passou quase um ano fechado 
no ano passado. Foram oito 
meses segurando as pontas 
somente com delivery, sempre 
com esperança que ‘daqui a 
pouco vai reabrir’. Se soubés-
semos que ia demorar tanto, eu 
teria encerrado as atividades do 
Blue Jasmin, que é mais notur-

no, no início do ano passado”, 
comenta Laís.

A empresária conta que 
quando permitiu a reabertura 
da primeira vez, ela se animou. 
“Quando reabriu a gente se 
animou e pensamos: ‘agora vai 
voltar ao normal’. Flexibilizaram 
os horários e depois foram 
regredindo até fechar de vez. 

E foi nesse momento que eu 
decidi encerrar as atividades, 
antes que eu fosse obrigada 
a fechar por estar quebrada. 
Então foi uma decisão empre-
sarial, porque na época não 
via perspectiva da vida noturna 
voltar tão cedo. Uma decisão 
empresaria e estratégica”, con-
clui a empresária.

Restaurantes abrem para o público hoje após 52 dias fechados

Salões de beleza inovam
e esperam bom público

Após um longo período com 
as atividades paralisadas, os 
salões de beleza poderão reto-
mar as atividades a partir deste 
sábado (24), seguindo todas as 
regras determinadas no decreto 
desta nova fase, chamada ‘fase 
de transição’.

O decreto é válido até o dia 
31 deste mês, data em que 
o Governo Estadual fará nova 
avaliação para a reclassificação 
do Estado.

Neste momento, os salões 
de beleza e barbearias voltam 
com atendimento presencial, 
sendo que, no período que an-
tecedeu esta data eles podiam 
funcionar somente com atendi-
mento domiciliar. Isso desde o 
dia 3 de março, quando houve 
o anúncio do fechamento. Sem 
contar em outra oportunidade, 
no ano passado, que eles tam-
bém foram impedidos de abrir.

A expectativa da retomada é 
positiva, conforma conta Fabia-
no Gimezes, administrador do 
Salão Casablanca de Rio Preto.

“Retomar as atividades com 
nosso espaço totalmente refor-
mulado nos traz a esperança de 
que as coisas devem melhorar 
gradualmente. Nos preparamos 
para receber nossos clientes 
com máxima segurança”, conta 
Fabiano Gimenez, administrador 
do espaço com mais de 15 anos 
de experiência em gestão de 
negócios de beleza.

O Casablanca passou por 
uma reformulação que come-
çou em janeiro de 2020, antes 
da pandemia, no entanto, sem 
poder cancelar as obras, pas-
sou um ano de idas e vindas 
e adaptação do projeto para 
atender o público conforme as 
exigências para a retomada.

“O projeto foi todo desenvol-
vido para melhorar a experiên-
cia dos clientes no salão, com 
mais conforto, modernização de 
nossos serviços e capacidade 
de atender de forma mais eficaz 
e rápida. Queremos encantar o 
cliente, que cada dia está mais 
exigente, afinal, existe 1 milhão 

Academias temem 
horário de atendimento

A partir deste sábado (24) as 
academias poderão reabrir para 
atendimento presencial, seguindo 
o decreto da Fase de Transição 
imposta pelo Estado, no entanto, 
o setor diz que os horários são 
inviáveis.

“É óbvio que é melhor estar 
trabalhando em qualquer horário 
do que proibido de trabalhar. Não 
tenho dúvida disso. Mas, veja 
bem, quem faz esses decretos 
e escolhe esses horários, não 
procura conhecer a peculiaridade 
de cada negócio, porque, por 
exemplo, o horário de maior fluxo 
na academia é entre 18h e 20h. 
Eles pedem pra gente fechar às 
19h, eles dizem o horário que 
a gente pode trabalhar, não se 
importando com a realidade de 
cada segmento”, comenta Fer-
nando Ribeiro, proprietário da Eco 
Fitness em Rio Preto.

Fernando ainda complemen-
ta. “Abrir a academia às 15h e 
fechar às 19h é um tiro no pé 
enorme, porque todo mundo vai 
querer treinar após as dezoito. E 
a gente só vai poder colocar um 
número limitadíssimo de pessoas 
por hora na academia, respeitan-
do os 25% determinados. Minha 
academia tem 500m2 e eu só 
poderei atender 12 pessoas por 
hora, sendo que tenho em média 
400 alunos”.

De acordo com o proprietário, 
financeiramente chega até a pre-
judicar o setor. “Enquanto seu es-
tabelecimento está fechado, você 
ainda consegue negociar com os 
credores, mas, uma vez que está 
aberto, o credor vai achar que 
estamos faturando e vai querer 
receber o que é seu de direito. E 
eles não estão errados. Ninguém 
é obrigado a segurar suas pontas, 
mas esse decreto, dessa forma, 
veio pra terminar de matar nosso 
negócio”, ressalta Fernando.

Paralelo a todo este cenário, 
existem os impostos que também 
estão sufocando os proprietários 
de estabelecimentos, principal-
mente aqueles que ficaram muito 
tempo fechados, como é o caso 
das academias. “Ainda temos os 
impostos que não foram recolhi-
dos nesse tempo, né? Soma-se 
IPTU, que não foi pago, taxas 
de licenciamento. E olha uma 
coisa absurda: eu recebi, com a 
academia fechada, boleto para 
pagar de taxa de funcionamento 

sem abatimento dos seis meses 
que ficou fechado. Isso seria 
o mínimo. Mas não, veio taxa 
integral”, relata o proprietário da 
Eco Fitness.

O setor de Academias não tem 
uma Associação ou um Sindica-
to específico, por isso, não dá 
para estimar quantas academias 
fecharam durante o período de 
pandemia, mas, de acordo com 
Fernando que tem contato com a 
maioria dos proprietários de aca-
demias de Rio Preto, esse número 
é bastante expressivo.

Na contramão -Em contra-
partida de toda essa situação de 
desespero por parte dos proprie-
tários de academias, temos um 
nicho que vem crescendo cada 
vez mais dentro deste setor, 
que são as aulas on-lines com 
personal.

O Hebert Cuellar é formado 
em Educação Física e trabalhava 
como personal em academia an-
tes da pandemia. Com a chegada 
do coronavírus e o fechamento 
das academias, ele se viu obriga-
do a investir em algo que continu-
asse dando retorno e continuasse 
ajudando as pessoas que gostam 
e necessitam de treinar. Daí sur-
giu a ideia das lives.

“Tivemos que parar nossos 
trabalhos de uma vez, e como 
eu já venho em algum tempo 

de salões no mercado da beleza 
no Brasil, e não basta ser só 
mais um”, explica Gimenez.

O Casablanca está no merca-
do desde 2006 e transformou o 
local de 200m² em um ambiente 
conectado com a natureza, 
áreas de ventilação natural e 
cercado de paisagismo, agora 
com 600m².

O positivismo também está 
junto com o Edi Carlos Romanin, 
que administra o Salão Augusto 
& Cia. “A nossa expectativa é de 
melhorar o movimento, claro. 
Queremos voltar a atender como 
antes. Talvez isso não vai aconte-
cer num primeiro momento, mas 
a gente espera que o movimento 
volte sim ao normal”, explica.

Para manter a segurança das 
clientes, o Salão Augusto & Cia 
investiu também nos protocolos 
de sanitização. “Ao entrar no sa-
lão, a cliente vai ter à disposição 
o álcool em gel para as mãos e o 
líquido para os pés com o tapete 
higienizador. Nós também temos 
o aferidor de temperatura, além 
de higienizar com álcool 70% o 
local onde a cliente vai sentar”, 
comenta Edi Carlos..

Durante o período em que 
ficaram fechados, a solução 
foi se adequar ao atendimento 
domiciliar para não perder as 
clientes. “Atendemos a domi-
cílio, mas a procura não foi 
tão grande assim então nossos 
atendimentos diminuíram em 
torno de 70%”.

O salão Augusto & Cia aten-
dia em média mil clientes por 
mês e atualmente está aten-
dendo uma média de 400, 
mas, com expectativa total de 
aumento. “Infelizmente dimi-
nuímos a equipe por conta da 
queda, éramos em 21 e agora 
somos em 12. ”, finaliza o ad-
ministrador.

Tanto os salões de beleza, 
quanto as barbearias, poderão 
funcionar das 11h às 19h, 
seguindo o mesmo horário do 
comércio. O atendimento pre-
sencial permitido é de 25% da 
capacidade máxima do estabe-
lecimento.

Guilherme BATISTA

Salões de 
beleza e 
barbearias 
reabrem 
neste 
sábado 
para aten-
dimento 
presencial

trabalhando on-line, tive que 
encaixar meus alunos presencias 
para o on-line. No começo foi um 
pouco difícil, mas hoje eles estão 
se acostumando e gostando dos 
resultados”, explica o personal.

Hebert dá aulas – através das 
lives – todos os dias e é 100% 
gratuito. 

Em um mês de lives o Hebert 
já coleciona mais de 60 alunos 
que participam on-line das aulas, 
como é o caso da Giselle Cristo-
vão, que treina remotamente lá 
da Austrália.

“Nesses tempos de corona-
vírus não estávamos podendo 
sair de casa e fazer exercícios 
no conforto da sua casa e na 
hora que dá pra você fazer, acho 
sensacional. A minha vida aqui 
na Austrália é muito corrida e eu 
não consigo ter horário marcado 
com personal e cumprir esse ho-
rário. As aulas on-line eu posso 
fazer a hora que eu chego em 
casa ou naquela meia hora que 
acordo mais cedo, eu encaixo a 
aula no meu tempo livre. A minha 
vida mudou com os exercícios. 
Eu sempre fui sedentária, tenho 
preguiça de academia, mais 
faltava do que ia, e os treinos 
on-lines não tem como eu falar 
que não deu tempo, porque estou 
em casa. A minha saúde mudou, 
minha condição física mudou”, 
frisa Giselle Cristovão.

Divulgação
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 17/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32/2021
OBJETO: Aquisição de mantas de tecidos destinados a 
assistência social.
Data da realização da Sessão Pública: 11/05/2021
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, 23 de abril de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Portaria n.º 3.006, de 23 de abril de 2021.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições que lhe são atribuídas por Lei, resolve 
baixar a seguinte:

PORTARIA: 

Art. 1º. - Dispensar a servidora Sra. ROSANE CRIS-
TINA DINIZ, portadora da cédula de identidade RG 
n.º 16.930.771-2 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 
070.345.338-65, das funções de Professor Coordenador 
Pedagógico da Educação Básica das séries/anos iniciais 
da EMEF “Prof.ª Lucia Novais Brandão”, designada pela 
Portaria n.º 2.939, de 17 de janeiro de 2020, alterada 
pela Portaria n.º 2.943, de 10 de fevereiro de 2020. 

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, em 
especial as Portarias n.º 2.939, de 17 de janeiro de 2020 
e 2.943, de 10 de fevereiro de 2020.

Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de abril de 2021; 91.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada por afi xação na 
mesma data e local de costume. 

Luis Henrique Garcia
Secretário

Portaria n.º 3.007, de 23 de abril de 2021.

“Dispõe sobre designação de Professor da Rede Muni-
cipal de Ensino para exercer as funções de Professor 
Coordenador Pedagógico de Educação Básica séries/
anos INICIAIS da EMEF “Prof.ª Lucia Novais Brandão”, 
da Rede Municipal de Ensino”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento especial nas Leis Complementares 
03/99, de 20 de abril de 1999, 01/09, de 12 de Fevereiro 
de 2009 e 01/17, de 23 de janeiro de 2017, e, 

Considerando que o referido servidor da Rede Munici-

pal de Ensino, ora designado para exercer as funções 
de Professor Coordenador Pedagógico de Educação 
Básica séries/anos iniciais da EMEF “Prof.ª Lucia Novais 
Brandão”, é Professor de Educação Básica I, contratado 
por PRAZO DETERMINADO, através do Contrato n.º 
04/2021, de conformidade com o Processo Seletivo n.º 
03/2020. 
 
Considerando que a EMEF “Prof.ª Lucia Novais Bran-
dão”, como órgão do Sistema Municipal de Ensino, na 
consecução do desenvolvimento da Proposta Pedagógi-
ca, necessita de profi ssional capacitado na referida área 
para obter o objetivo fundamental que é a melhora da 
qualidade de ensino; 

Considerando que é de fundamental importância a pre-
sença do Professor Coordenador Pedagógico nas séries/
anos iniciais do ensino fundamental, na interação entre 
professores e alunos para o desenvolvimento das ativi-
dades educacionais, na solução das diretrizes educa-
cionais com formalidades essenciais para obtenção dos 
objetivos relacionados nos princípios da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, justifi cando o interesse 
público, razões pelas quais RESOLVE baixar a seguinte 

PORTARIA: 

Artigo 1.º - Fica designado, a partir desta data, o servidor 
da Rede Municipal de Ensino, contratado por PRAZO 
DETERMINADO, nos termos do Contrato n.º 04/2020, de 
08 de fevereiro de 2020, Professor de Educação Bási-
ca I, o senhor RAFAEL DE CASTRO LIMA, portador da 
cédula de identidade n.º 42.518.123-6 e inscrito no CPF 
sob o n.º 356.496.538-60, para exercer as funções de 
Professor Coordenador Pedagógico da Educação Bási-
ca séries/anos INICIAIS da EMEF “Prof.ª Lucia Novais 
Brandão”.  

Parágrafo único: Fica resguardado ao servidor nomeado 
o direito de retornar a seu emprego de origem, conforme 
o Contrato n.º 04/2020, de 08 de fevereiro de 2020.  

Artigo 2.º - O referido servidor, ora designado para as 
funções de Professor Coordenador Pedagógico de Edu-
cação Básica séries/anos iniciais da EMEF “Prof.ª Lucia 
Novais Brandão”, perceberá seus vencimentos de acordo 
com a Lei Complementar n.º 01/2017. 

Artigo 3.º - Compete à profi ssional que desenvolve as 
funções de Professor Coordenador Pedagógico da Edu-
cação Básica séries/anos iniciais da EMEF “Prof.ª Lucia 
Novais Brandão”, as seguintes atribuições: 

I – participar diretamente na coordenação pedagógica 
dos trabalhos docentes para desenvolvimento das pro-
postas estabelecidas em busca de soluções, a curto e 
médio prazo, inseridas no contexto ensino-aprendizagem 
dos alunos;  
II – Acompanhar e controlar o desenvolvimento de proje-
tos pedagógicos;     
III – Acompanhar e coordenar as atividades de recupera-
ção paralela e contínua dos alunos;
IV – Coordenar salas de aceleração; 
V – Garantir a integração de todos os docentes no de-
senvolvimento dos projetos pedagógicos; 
VI – Contatar as famílias dos alunos que tenham frequ-
ência insufi ciente ou apresentem desempenho insatisfa-
tório; 
VII – orientar os profi ssionais envolvidos com a educação 
em relação à qualidade de ensino no que tange a didáti-
ca renovada, participando da integração e adaptação de 
recursos pedagógicos, possibilitando a aceleração para 
estudos de alunos com difi culdades e a reclassifi cação 
para o avanço nas séries seguintes mediante a verifi ca-
ção de aprendizagem e obrigatoriedade de estudos de 
recuperação paralela e intensiva. 

Artigo 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de abril de 2021; 91.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
            
Registrada em livro próprio e publicada por afi xação na 
mesma data e local de costume. 

Luis Henrique Garcia
Secretário

Portaria n. º 3.008, de 23 de abril de 2021.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Mu-
nicípio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, 
RESOLVE: 

Artigo 1.º - Em atendimento ao requerimento protocola-
do sob o n.º 1104/2021, fi ca dispensado das funções de 
MOTORISTA, a partir de 26 de abril de 2021, o Sr. BRU-
NO DIEGO DOS SANTOS SILVA, portador do RG n.º 
35.163.724-2 e inscrito no CPF sob o n.º 324.231.178-
76. 

Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário, em 
especial a Portaria n.º 2.804, de 11 de outubro de 2017.

Prefeitura Municipal de Cedral, 23 de abril de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação, na 
mesma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário
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O MUNDO NÃO PRECISA DE GUERRA. O MUNDO PRECISA É DE PAZ, 
VACINA PRA TODOS E UM POUCO MENOS DE GENTE FOFOQUEIRA.

Sorria, beba muita água e seja feliz!O MÉDICO João Gomes Ne-
tinho e Alice Netinho completa-
ram 46 de casados no último dia 
16 de abril. Eternos namorados. 
Em breve, Dr. João Gomes Ne-
tinho será o próximo presidente 
do Rotary Clube - São José do 
Rio Preto.

CELIA CABRERA Pereira, 
esposa do dermatologista Dr. 
Jõão Carlos Perreira, foi a ani-
versariante no feriado de 21 de 
abril. Parabéns!

O MÚSICO e cantor Bozó e 
Amigos animam os associa-
dos do Automóvel Clube, no 
Bar Aperitivo, na tarde deste 
sábado.   

A LOJA BIOAGE, no co-
mando do empresário Alaércio 
Bellon, está contratando vende-
dor externo, para produtos capi-
lares, atendimento em São José 
do Rio Preto e Região. Entregar 
currículo na rua Voluntários de 
São Paulo – 3157 Centro.

É BOM LEMBRAR. O co-
mércio voltou a abrir das 11h 
às 19h, mas não se esqueçam 
que o toque de recolher dos 
fregueses das 20h às 5h, está 
mantido. e de quem bate pernas 
segue das 20h às 5h

GISELE FERNANDA Araújo 
Oliveira, médica, internada com 
leucemia aguda, está precisan-
do de doador de sangue “O Ne-
gativo”. Quem poder ajudar é só 
ir no Hemocentro de Rio Preto, 
e doar em nome de Gisele.

SANDRA SPOTTI, o advo-
gado e presidente do Centro 
Social Estoril Manoel Carlos 
Neves foram os aniversariantes 
de terça feira passada.   

NOVOS PÚBLICOS. O nos-
so Governador João Dória 
antecipou a vacinação contra 
a Covid-19 para quem tem 
64 anos, além da inclusão de 
novos públicos na campanha a 
partir de maio.

AS INSCRIÇÕES para o 
vestibular 2º semestre 2021 
de Medicina FACERES estão 
abertas. Podem participar do 
processo seletivo candidatos 
que tenham concluído o ensi-
no médio ou equivalente até o 
término do ano letivo de 2020.  

Detalhes
não tão pequenos...

Vantagens
Além disso, a cirurgia robótica 
oferece outras vantagens por 
ser minimamente invasiva como 
cortes menores, menos dor no 
pós-operatório e recuperação 
mais rápida para o paciente. 
Para o cirurgião, oferece ainda 
maior precisão dos movimentos 
cirúrgicos, visão 3D e facilita 
a real ização de cirurgias 
complexas como as cirurgias 
para câncer colorretal.

Retomada 
Hoje, 24 de abril. Esse é o dia 
da retomada do funcionamento 
dos salões de beleza em São 
José do Rio Preto, interior de 
São Paulo, após um período 
extenso de lockdown e bloqueio 
das atividades. Junto com a 
expectativa da reabertura, 
muitos setores aproveitaram 
para adaptar seus espaços para 
melhor atender. Esse foi o caso 
do Casablanca Salão de Beleza, 
comandado pelos empresários 
Fabiano Gimenez e Ellen Britto.

DiáriodoBob
A base que segura a barra. Ratificando seu empenho e sua 

credibilidade administrativa, acaba de ser reeleita como diretora 
administrativa do Hospital de Base a Dra. Amália Tiecco da 
Rocha Sabbag, tendo como vice o Dr. João Fernando Picollo 
de Oliveira. Portanto, não muda nada na gestão do HB, um dos 
maiores e mais importantes complexos hospitalares do Estado 
de São Paulo, com a missão de transformar a saúde regional 
por meio a integração de assistência, ensino e pesquisa. São 
mais de 46.000 atendimentos por mês feitos por quase 
1.089 médicos e residentes e outros 1.653 profissionais da 
Saúde que abarcam 30 especialidades e 117 sub-especiali-
dades médicas. Quando somados aos funcionários das outras 
áreas transformam o Hospital de Base em é uma cidade de 
4.054 habitantes. Inferno de pandemia. Depois da tristeza de 
ver o Restaurante Bambina fechar suas portas, agora chegou 
a vez da Churrascaria Gaúcha, a tradicional da rua Prudente 
de Morais, desde 1957. Pra ser mais verdadeiro, a pandemia 
pode ter sido o passaporte para fechar as portas do ponto de 
referência da casa ha 64 anos com o melhor lombo e o mais 
desejado Sundae como sobremesa. Mas, o motivo fatal foi a 
deterioração do centro da cidade, principalmente no entorno 
da Gaúcha central, nas proximidades do terminal urbano.  A 
Gaúcha vai manter todo o seu histórico atendimento, sabor e 
produtos, da matriz no ponto da filial, na avenida José Munia, 
vizinho o Plaza Shopping. Não tem jeito de não dar certo porque 
a mudança é de local e não do sabor e atendimento e da tra-
dição. Novo protocolo. A ACIRP acaba de criar um aplicativo 
“riopretovende”, para ajudar os lojistas associados da entidade 
a venderem mais na expectativa do Dia das Mães, domingo, a 
ser festejado no dia 9 de maio. Mas, é só pra sócios. Perto dos 
70. O engenheiro César Vessani, presidente da nossa Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos lembra que a entidade 
celebrou esta semana 68 anos de fundação. A data passou 
sem comemorações por conta das restrições da pandemia mas 
vale lembrar que a Associação é um celeiro de líderes regionais. 
Atuais e ex-secretários municipais como Amaury Hernandes e 
Jorge Abdanur, além de Nicanor Batista Junior, superintendente 
do Semae, e vários empresários rio-pretenses são alguns dos 
nomes que já estiveram na presidência da entidade. Vamos 
festejar em casa. Contas aprovadas. Kelvin Kaiser, presidente 
da ACIRP, presta contas de seu primeiro ano de mandato, na 
assembléia geral marcada para o dia 26, às 18h, em primeira 
convocação com a presença de dez por cento dos associados 
no gozo de seus direitos. Testemunho pessoal: tudo vai passar 
com aprovação de uma gestão pra ficar pra história, a caminho 
da entidade chegar aos seus 101 anos. Ponto e basta!

Questão de 
educação
O prefeito de Rio Preto Edinho 
Araújo recepcionou ontem, o 
reitor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo Silmário Batista 
dos Santos e o novo diretor-
geral do IFSP, unidade Rio 
Preto, Marcos Amorielle Furini. 
Durante o encontro ficou claro 
o desfio pela frente, mas as 
parcerias tornarão mais fáceis 
iniciar alguns cursos ainda 
neste semestre.

É o fi m da picada
A campanha nac ional  de 
vacinação contra covid chega 
ao 100º dia com o total de 40 
milhões de doses aplicadas, 
marca que só foi atingida pelo 
elogiado Reino Unido no 125º 
dia. Ainda assim, o retrato 
dos primeiros cem dias mostra 
média de 400 mil doses diárias, 
o que não reflete o momento 
atual. Em franca aceleração, 
essa média já mais que dobrou 
nos últimos dias e chegou a 
822 mil antes do feriado. Com 
insumos e início da fabricação 
local, o Brasil tem tudo para 
ampliar o ritmo e aplicar mais 
100 milhões de doses nos 
próximos cem dias.

Robótica
De acordo com o cirurgião 
Dr. Maximiliano Cadamuro, 
“o diagnóstico se deu após 
a  p a c i e n t e  a p r e s e n t a r 
dificuldade para evacuar e 
sangramento nas fezes. Foi 
feita uma colonoscopia que 
mostrou um tumor suboclusivo 
no reto alto. Nesses casos, o 
melhor tratamento inicial é o 
cirúrgico”. Uma das diferenças 
da cirurgia robótica para a 
cirurgia convencional aberta 
é que o cirurgião não fica em 
contato direto com o paciente. 
O robô que estará em contato 
com o paciente, controlado pelo 
cirurgião. “Ganhamos muito em 
precisão e melhora da visão do 
campo cirúrgico”, afirma o Dr. 
Cadamuro.

Expansão
José Eduardo Rissi está expandindo seus negócios. O empresário 
acaba de inaugurar uma nova unidade da Rissi Contabilidade 
Médica em Belo Horizonte. Trata-se da primeira unidade fora de 
Rio Preto. Minas Gerais é o terceiro Estado com maior número de 
médicos no Brasil. O escritório rio-pretense é referência nacional 
em contabilidade especializada para médicos.
 

Próxima segunda-feira
O Hosp i ta l  Bene f i cênc ia 
Portuguesa de Rio Preto revela 
mais uma vez seu pioneirismo na 
introdução de novas tecnologias 
aplicadas à medicina. No dia 26 
de abril, irá realizar a primeira 
cirurgia robótica de intestino 
em uma paciente de 83 anos, 
diagnosticada com câncer. A 
equipe médica será composta 
pelos cirurgiões oncológicos Dr. 
Maximiliano Cadamuro Neto e 
Dr. Oswaldo Passos Filho.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

80 anos de Milton 
Dr. Milton Hage, ao lado de 
Vera Mussi Hage, assumiu seus 
80 anos, no feriado de 21 de 
abril. O casal queria celebrar 
em grande estilo a data festiva, 
com orquestra e muita música. 
E de repente, tudo mudou... A 
pandemia. Restrições. Um ano 
muito diferente dos demais. O 
maior presente neste novo ciclo 
é agradecer.

Carla Valencio, ao lado da mamãe Rose, 
ganhou idade nova nesta semana

Nathália Lourenção assumiu seus 
33 anos bem vividos com à bolo e 

parabéns 

Duo Gourmet
O Banco Inter anunciou que 
celebrou acordo definit ivo 
para aquisição do controle da 
operação Duo Gourmet, cujo 
objetivo será oferecer programa 
de benefícios via aplicativo para 
consumidores e restaurantes por 
meio da marca Duo Gourmet. 
Com atuação em 13 cidades de 
10 Estados Brasileiros e mais 
de 500 restaurantes parceiros.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
EMPENHOS 5476/21
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 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedi-
do o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
DECISÃO
CONTRATADA: LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED 
HOSP S/A
EMPENHO 5059/21
Considerando indeferimento do prazo de prorrogação so-
licitada pela empresa. Considerando que as penalidades 
aplicadas foram por atraso na entrega parcial. Conside-
rando os princípios da vinculação ao instrumento con-
vocatório, da legalidade e da moralidade administrativa, 
DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente 
prolatada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Assim, notifi camos o representante legal da empresa 
para que efetue o pagamento do boleto no valor de R$ 
7.996,00 no prazo improrrogável de até 28/05/21, em face 
da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamentada 
no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, combinado com 
a cláus. 6ª, item 6.2, inciso IV do contrato, sob pena de 
inscrição do débito em dívida ativa do município para futu-
ra execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHOS 5846/21 e 5847/21
CONTRATADA: SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
EMPENHOS 13001/20 e 13002/20
Considerando defesa encaminhada pelas empresas 
interessadas e/ou entrega total dos empenhos supramen-
cionados, DECIDO: mitigar a penalidade anteriormente 
aplicada de MULTA, referente ao atraso das obrigações 
contratuais, permanecendo as empresas advertidas. SMS 
ALDENIS BORIM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 51/21
Contratada: P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA 
SAÚDE EIRELI.
Objeto: Aquisição de 2.000 unidades de fi ltro hepa anti-
-bactéria adulto, para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS” no município. Funda-
mento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021
ATA Nº 0351/21
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamento para aten-
der ações judiciais - Valores Unitários - Item 08 - 
R$3.093,990;- Item 13 - R$3,155;- Item 14 - R$3,155;- 
Item 15 - R$3,155;- Item 16 - R$2.670,280;- Item 27 
- R$56,840;- Item 30 - R$2,280 - SMS–Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021
ATA Nº 0352/21
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender 
ações judiciais - Valores Unitários - Item 09 - R$140,570;- 
Item 10 - R$5,720- SMS–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021
ATA Nº 0353/21
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender 
ações judiciais - Valores Unitários - Item 12 - R$7,830;- 
Item 13 - R$9,500- Item 14 - R$9,500;- Item 25 - 
R$1.638,990- Item 28 - R$37,630;- Item 30 - R$3,169-  
SMS–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021
ATA Nº 0354/21
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender 

ações judiciais - Valores Unitários - Item 01 - R$120,460;- 
Item 02 - R$127,470- Item 10 - R$0,320;- Item 16 - 
R$6,380- Item 17 - R$6,380;- Item 31 - R$1.307,890- Item 
32 - R$1.307,890;- Item 33 - R$1.064,240-   SMS–Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021
ATA Nº 0355/21
CONTRATADA: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valo-
res Unitários - Item 01 - R$5,89;- Item 05 - R$1,99- Item 
06 - R$2,90;- Item 07 - R$2,80- Item 16 - R$13,80;- Item 
17 - R$8,80- Item 18 - R$8,00;- Item 19 - R$6,10- Item 
20 - R$9,50;- Item 21 - R$12,00- Item 30 - R$2,40;- Item 
31 - R$1,35- Item 32 - R$2,60;- Item 33 - R$3,00- Item 
34 - R$2,60;- Item 35 - R$2,60 ;- Item 35 - R$3,20- Item 
37 - R$2,40;- Item 38 - R$4,95- Item 39 - R$5,20;- Item 40 
- R$1,84- SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo–Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
ATA Nº 0356/21
CONTRATADA: A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura - Valores 
Unitários - Item 02 - R$39,99;- Item 15 - R$46,98- Item 18 - 
R$69,90;- Item 20 - R$68,79- SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
ATA Nº 0357/21
CONTRATADA: LUNAR COMERCIO DE SINALIZAÇÃO 
VIARIA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura - Valor 
Unitário - Item 07 - R$35,00 - SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
ATA Nº 0358/21
CONTRATADA: FERNANDO ROGERIO MARTINS ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura - Valores 
Unitários - Item 05 - R$2,50 - Item 12 - R$37,00 - SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo–Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2021
ATA Nº 0359/21
CONTRATADA: BASELIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATI-
VOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de dispenser de sabonete e álcool 
em gel - Valor Unitário - Item 01 - R$33,00 - SME – Fabia-
na Zanquetta de Azevedo–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2021
ATA Nº 0360/21
CONTRATADA: FZ CASTRO ME
OBJETO: Fornecimento de dispenser de sabonete e álcool 
em gel - Valor Unitário - Item 02 - R$18,85 - SME – Fabia-
na Zanquetta de Azevedo–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2021
ATA Nº 0361/21
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
OBJETO: Fornecimento de cateter intravenoso e seringas - 
Valor Unitário - Item 02 - R$0,45 - SMS–Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 50/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA 
Objeto: Aquisição de 1.300 ampolas (20 ml) de Propofol 10 
Mg/ml que serão utilizadas no enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decor-
rente da disseminação do “CORONAVIRUS” no município. 
Empenho n° 7972/21. Valor Total R$33.150,00- SMS –
Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 7063/2021
CONTRATO Nº: DPL/0020/21
CONTRATADA: LIGIA DOS SANTOS F FARIA EQUIPA-
MENTOS ELETRONICOS ME
OBJETO: Prestação de serviços de locação de transmis-
sor substitutivo para transmissão do sinal sonoro da Radio 
Educativa FM – SMCS – Mario Novelino Alonso Soler- Pra-
zo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$11.200,00

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 LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRE-
LATOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
divididos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AM-
BIENTE E URBANISMO. A Comissão Municipal de Licitação 
comunica que, em razão do que foi determinado nos autos 
do Processo nº 1019583-40.2021.8.26.0576 da 2ª Vara 
da Fazenda Pública desta Comarca, realizará no dia 30/
abril/2021 às 08:30 horas, em sessão pública, a abertura 
do envelope “proposta fi nanceira” da empresa Rodoserv 
Engenharia Ltda (Lote 03). A sessão será realizada no audi-
tório “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 Contratos e 
Presidente da C.M.L. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVER-
SAS RUAS DO DISTRITO DE TALHADO COM APLICAÇÃO 
DE C.B.U.Q. FAIXA DO DER/SP – SEC. MUN. OBRAS. A 
Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é 
utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte inte-
grante desta decisão, na qual é declarada a desclassifi ca-
ção da proposta apresentada pela empresa WELLINGTON 
LORENÇO DA SILVA EIRELI ME LTDA (não atendeu ao item 
6.2.3 do edital). Prosseguindo, a Comissão Municipal de 
Licitações prolata a classifi cação das propostas: 1º Coloca-
do: GREEN OBRAS & SERVIÇOS LTDA R$ 183.007,30 - 2º 
Colocado: CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA 
R$ 254.291,27 . O inteiro teor dessa decisão se acha encar-
tada nos autos do processo à disposição dos interessados. 
Publique-se para ciência.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRA-
TIVA, CENTRO INCUBADOR E CENTRO EMPRESARIAL 
DE EMPRESAS NO PARQUE TECNOLÓGICO VANDA 
KARINA SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS. A 
Comissão Municipal de Licitações, após análise do recurso 
administrativo e contrarrazões recursais e acolhendo o pare-
cer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
deste julgamento, resolve manter a decisão proferida no jul-
gamento do dia 10/03/2021 (publicado na imprensa ofi cial no 
dia 11/03/2021). DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 
1 – Analisando os autos, bem como as razões e as contrar-
razões recursais, acolho e ratifi co integralmente o Parecer 
Técnico da Secretaria Municipal de Obras (fl s. 1010/1012) 
e a decisão da Comissão Municipal de Licitação (fl s. 
1013/1016), utilizando os argumentos neles expostos como 
razões de decidir, e nego provimento ao recurso administra-
tivo que foi apresentado pela empresa DWJ ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA ME mantendo a inabilitação dessa 
empresa no certame licitatório. 2- Posto isto, designo o dia 
27/ABRIL/2021 às 08:30 horas para a realização da sessão 
de abertura dos envelopes contendo as propostas fi nancei-
ras. 3 – Publique-se, por extrato, para conhecimento dos 
interessados e para que surta os devidos efeitos legais, dan-
do regular andamento ao processo licitatório. Israel Cestari 
Júnior – Secretário Municipal de Obras. O inteiro teor desta 
decisão se acha encartada nos autos do processo à disposi-
ção dos interessados.   
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVER-
SAS RUAS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHIMITT 
COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA DO DER/SP – SEC. 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
24 de abril de 2021

MUN. OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de 
Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a 
fazer parte integrante desta decisão, na qual é declarada 
a desclassifi cação da proposta apresentada pela empresa 
COMTEC TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
(descumpriu a exigência do item 6.2.2 do edital). Pros-
seguindo, a Comissão Municipal de Licitações prolata a 
classifi cação das propostas: 1º Colocado: GREEN OBRAS & 
SERVIÇOS LTDA R$ 743.471,64 - 2º Colocado: CONSTRU-
TORA OLIVEIRA CORREA LTDA R$ 909.241,41 - 3º Colo-
cado: CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA R$ 
1.033.378,31 . O inteiro teor dessa decisão se acha encar-
tada nos autos do processo à disposição dos interessados. 
Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
140/2021, processo 11.231/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de impressora térmica de pulseiras de 
identifi cação para urgência e emergência DUE. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 07/05/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.

ERRATA  

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

ANEXO IX 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS E OUTROS LOCAIS COM CONSUMAÇÃO 
DE ALIMENTOS 

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Redução e controle do acesso de pessoas externas às áreas de produção e 
manipulação de alimentos, incluindo fornecedores. 

1.2. Retirada das embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e realização do 
descarte adequado antes de armazenar os produtos. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Atendimento presencial ao público (serviços à mesa) nos estabelecimentos 
após as 19h00min. 

2.1.1. Presença de clientes nos locais de consumação será tolerada até às 
20h00min. 

2.2. Funcionamento de bares e outros estabelecimentos com atividade 
predominante de bar.  

2.2.1. Entendem-se como estabelecimentos com atividade predominante de bar 
aqueles que possuem licença sanitária para a atividade e onde predomina o 
fornecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local, ainda que haja 
fornecimento de alimentos ou refeições.  

2.3. Acesso de clientes em número superior à capacidade permitida. 

2.4. Permanência de clientes em pé em situação não destinada a deslocamento 
indispensável. 

2.5. Fornecimento de alimentos, inclusive bebidas alcoólicas para clientes em pé, 
em qualquer horário de funcionamento, para consumo imediato. 

2.6. Disponibilização de alimentos para degustação.  

2.7. Atendimento a clientes em áreas fechadas: cobertas, com ou sem sistema de 
climatização, portas e janelas fechadas, ventilação natural ausente ou insuficiente.  

2.8. Consumo de alimentos nos horários não permitidos e sem o distanciamento 
mínimo necessário;  

2.9. Formação de filas sem distanciamento para solicitação e retirada de alimentos.  

2.10. Filas ou aglomerações nas entradas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Acesso limitado a 25% da ocupação máxima do estabelecimento. 

3.2. Restrição a 4 (quatro) pessoas para ocupação de mesas, inclusive crianças. 

3.2.1. Será permitida a ocupação por até 6 pessoas quando garantido o 
distanciamento mínimo de 1,0 metro entre as pessoas da mesma mesa. 

3.3. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Mesas mantidas com distanciamento mínimo de 2,5 metros umas das outras, 
de forma a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos ocupados 
de um conjunto de mesas a outro.  

4.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos eventualmente existentes 
em balcão. 

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionários e clientes. 

4.3.1. Quando não for possível durante o atendimento a manutenção do 
distanciamento deverá ser providenciado anteparo de proteção fixo nos balcões de 
atendimento e recomendado uso de protetor facial nos demais casos. 

4.4. Manutenção de distância mínima segura entre funcionários dentro da cozinha, 
reduzida para um metro, desde que todos estejam fazendo uso de máscara.  

4.5. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre cada pessoa (ou grupo) em todas as 
direções. 
 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS 
COMPARTILHADOS 

5.1. Pratos quentes e frios dispostos em pistas com anteparo de proteção para 
impedir acesso de clientes obrigatoriamente servidos por funcionários devidamente 
capacitados. 

5.1.1. O acesso pelos clientes e auto serviço poderá ser realizado quando houver o 
fornecimento de luvas descartáveis para uso dos clientes no início da pista e o 
descarte obrigatório ao final da pista. 

5.2. Temperos e condimentos disponibilizados aos clientes em porções 
individualizadas, sem reaproveitamento.  

5.3. Talheres, pratos, copos e demais utensílios disponibilizados aos clientes devem 
estar protegidos e talheres devidamente acondicionados em embalagens 
individualizadas. 

5.4. Guardanapos de papel embalados ou protegidos em dispensers. 

5.5. Toalhas de mesa utilizadas substituídas entre um cliente e outro. 

5.6. Cardápios disponibilizados passíveis de higienização e higienizados a cada 
manuseio. 

5.6.1. Recomendada utilização de cardápios digitais, de papel descartável ou 
outro sistema que impeça o compartilhamento de objetos. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Garantia de entrada de pessoas com uso de máscara de proteção respiratória 
com cobertura total do nariz e boca; 

6.2. As máscaras deverão ser utilizadas pelos clientes nos momentos de circulação 
pelo ambiente e somente poderão ser retiradas quando acomodados nas mesas 
(sentados) durante o período de consumação. 

6.2.1. Durante a consumação as máscaras devem ser acondicionadas 
adequadamente, não devendo permanecer diretamente sobre a mesa. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Funcionários devem manter unhas curtas e sem esmaltes. 

7.2. Funcionários não devem usar acessórios que possam acumular sujeiras e 
microrganismos, como anéis, aliança, colares, pulseiras, brincos e relógios. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM 
ÁLCOOL SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e após 
cada uso, inclusive mesas e cadeiras. 

8.2. Higienização de talheres e utensílios por meio químico (álcool 70%) ou físico 
(calor úmido). 

8.2.1. Devem ser secos naturalmente antes de embalados individualmente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Os ambientes com consumação de alimentos devem ser em áreas arejadas, 
preferencialmente em áreas abertas. 

9.1.1. Entende-se por áreas arejadas locais providos de cobertura, porém 
expostos à ventilação natural: permitem a circulação de ar natural (troca de ar) 
mediante entrada e saída por janelas e portas; 

9.1.2.  A área das janelas de cada ambiente deve corresponder a, no mínimo, 
1/5 da área correspondente ao piso. 

9.1.2.1. As janelas devem permanecer totalmente abertas durante o 
funcionamento do estabelecimento; 

9.1.3. As portas eventualmente existentes, se possível, deverão ser mantidas 
abertas. 

9.1.4. Quando forem utilizados concomitantemente sistemas mecânicos de 
ventilação e de climatização, estes devem ser mantidos limpos, e os 
procedimentos realizados devidamente registrados. A limpeza deve ser realizada 
conforme normas gerais definidas aos estabelecimentos. 

9.2. Manutenção de todos os demais ambientes arejados, preferencialmente com 
ventilação natural.  

DECRETO Nº 18.884
DE 23 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre a nomeação da Brigada de Incêndio Municipal 
– BIM, no âmbito da Administração Municipal.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município; e

D E C R E T A :
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Brigada de Incêndio 
Municipal – BIM, conforme o Decreto nº 18.067, de 21 de 
junho de 2018, os seguintes servidores:
I - Coordenador:
Marcio Garcia de Albuquerque.
II - Membros:
a) Anderson Custódio Carneiro;
b) Benedito do Santos;
c) Caio Lucius Romancini Dieguis;
d) Carlos Augusto Locatelli Junior;
e) César Basso da Silva;
f) Gonçalino Dionísio Paulino;
g) Jaime Latanze Junior;
h) Marco Aurélio Arrisca;
i) Marcos Rogério de Castro;
j) Paulos Sérgio da Silva;
k) Vitor de Carvalho Cornachione.
Art. 2º A referida nomeação terá sua vigência até 31/12/2024.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 23 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.885
DE 23 DE ABRIL DE 2021.

Regulamenta a Lei nº 13.707, de 6 de janeiro de 2021, que 
dispõe sobre a instalação de lixeiras suspensas para coleta 
de lixo em restaurantes e lanchonetes do tipo fast food, e 
outros estabelecimentos de venda de alimentos por meio de 
“drive thru” que produzem lixo orgânico.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o disposto no 
artigo 8º da Lei nº 13.707, de 6 de janeiro de 2021;

D E C R E T A:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a regulamentação da 
instalação de lixeiras suspensas para coleta de lixo em res-
taurantes e lanchonetes do tipo fast food, e outros estabele-
cimentos de venda de alimentos por meio de “drive thru” que 
produzem lixo orgânico.

DAS LIXEIRAS
Do Padrão e Dimensão das Lixeiras
Art. 2º São diretrizes gerais obrigatórias para o padrão e 
dimensão das lixeiras:
I – as lixeiras serão em formato de cesto com aproximada-
mente 50 litros, e medindo 1,52 milímetros de espessura, 
contendo cintas de reforço superior e inferior de 50 milíme-
tros de altura X 3,00 milímetros de espessura e com o fundo 
perfurado para não haver acúmulo de líquidos. Deverão ser 
suspensas por tubo industrial com diâmetro de 2 polegadas 
X 2,00 milímetros de espessura, nos termos do Anexo I 
deste Decreto;
a) os cestos deverão ter como padrão 50 centímetros 
de altura e 35,7 centímetros de diâmetro;
b) o tubo deverá ter 135 centímetros de altura, dois 
apoios para suportar o cesto, de forma que o cesto fi que 
basculante para a retirada do lixo.
II – as lixeiras deverão seguir por padrão de cor, tanto do 
cesto, quanto do tubo, o Cinza Ral 7022.
DA PUBLICIDADE NAS LIXEIRAS
Art. 3º São diretrizes gerais obrigatórias para a publicidade 
nas lixeiras:
I – as lixeiras poderão conter publicidade exclusivamente 
dos estabelecimentos comerciais que as instalarem, desde 
que, devidamente licenciada pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Urbanismo, conforme regulamentos espe-
cífi cos;

II – os estabelecimentos comerciais poderão explorar 2 la-
dos do cesto para a instalação da publicidade com as dimen-
sões padrão de 30 centímetros de altura por 30 centímetros 
de largura.
DA COLETA DO LIXO NAS LIXEIRAS
Art. 4º É de responsabilidade do estabelecimento comercial, 
de que trata a Lei nº 13.707/2021, realizar a manutenção de 
suas lixeiras suspensas instaladas, em especial:
I – proceder à retirada dos sacos de lixo cheios, a fi m de 
evitar a extrapolação da capacidade máxima da lixeira e o 
consequente derramamento ou acúmulo de resíduos em 
suas imediações, respeitadas as seguintes regras:
a) a retirada dos sacos de lixo cheios e a sua disposição 
para serem coletados pelos serviços de coleta domiciliar 
respeitará os dias e horários previstos para o local, em con-
formidade com a Lei nº 6.499/96;
b) o estabelecimento deverá separar os materiais recicláveis 
e resíduos sólidos que por ventura se encontrarem na lixeira, 
sempre que possível, nos termos dos arts. 3º e 7º da Lei nº 
6.499/96;
II – manter as lixeiras sempre com os sacos de lixo, evitan-
do-se assim o derramamento de líquidos;
III – a lavagem das lixeiras sempre que for necessário, em 
virtude de derramamento de líquidos e/ou outros que ocasio-
nem o mal cheiro;
IV – manter atenção especial em dias de chuva evitando 
assim acúmulo de água nas lixeiras tornando-se potenciais 
criadouros de vetores de doenças;
V – ao esvaziar a lixeira, um novo saco de lixo deverá ser 
colocado no cesto.

Art. 5º Sempre que necessário, os estabelecimentos em-
presariais tratados na Lei nº 13.707/2021 orientarão seus 
clientes quanto à possibilidade de descarte do lixo orgânico 
nas lixeiras suspensas instaladas.
Art. 6º Os casos omissos ou as dúvidas que forem suscita-
das na execução deste Decreto serão resolvidos pela Secre-
taria do Meio Ambiente e Urbanismo.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 23 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBA-
NISMO
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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

AVISO ÀS LICITANTES 
DESPACHO DE DECISÃO DE RECURSOS - CONCOR-
RÊNCIA Nº 05/2020 – PROCESSO Nº 81/2020
Objeto:” Ampliação do prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços
RECORRENTES: KAIRÓS CONSTRUÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTO e ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI 
RECORRIDA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES –SeMAE
RECORRENTES:  CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA 
e   CONCRETA CONSTRUÇÕES LTDA. 
RECORRIDA: ARION CONSTRUÇÕES E GERENCIAMEN-
TO DE OBRAS EIRELI EPP
Vistos etc. 
Considerando a manifestação do gestor e parecer jurídi-
co, os quais acolho e adoto por razão de decidir NEGO 
PROVIEMENTO aos recursos interpostos pelas licitantes 
KAIRÓS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
e ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI a fi m 
de manter a decisão que as inabilitou por terem deixado de 
atender ao item3.3.3 A.2 do Edital. 
Tendo em vista a confi ssão fi rmada pela empresa ARION de 
seu desenquadramento da condição de ME/EPP e a invali-
dade da declaração juntada aos autos, DOU PROVIMENTO 
aos recursos da CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA 
e CONCRETA CONSTRUÇÕES LTDA a fi m de reformar a 
decisão recorrida e INABILITAR a ARION CONSTRUÇÕES 
E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI EPP aplicando a 
esta última a penalidade de SUSPENSÃO DE CONTRATAR 
COM O SeMAE pelo período de 1 ano, com fundamento no 
art.87 e caput do art. 3º, da Lei 866/93.
S.J.Rio Preto, 22.04.2021 Nicanor Batista Junior – Superin-
tendente do SeMAE
Tendo em vista a Decisão proferida, fi ca designado o dia 
28.04.2021 às 14 horas, no mesmo local, para a abertura 
das propostas comerciais das licitantes HABILITADAS a 
permanecerem no certame.
S.J.Rio Preto, 23.04.2021 - Sonia M. F. S. Gomes – Presi-
dente da CL.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 29/2021, 
Processo SICOM 3121/2021 objetivando a aquisição de 
800.000 (oitocentos mil) de quilos de Hipoclorito de Sódio, 
para utilização no tratamento da água, dos sistemas de 
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abastecimento público sob responsabilidade do SeMAE, 
do município de São José do Rio Preto – SP e Distritos. 
Prazo de Entrega: 12 meses. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 06.05.2021, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 15.04.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Água.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 021/2021
PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 77/2020
Contratada: QUEST COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SA-
NEAMENTO E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA EPP.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 23.04.2021. Data da 
autorização: 20.04.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 06/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 07/2021
Objeto: Aquisição de cabos elétricos para reposição no 
almoxarifado do SeMAE.
Contratada: A.C.LOPES ELÉTRICA.
Ordem de Fornecimento nº 62/2021, recebida em 
15.04.2021. Valor: R$9.870,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Item: 13.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 019/2021
PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/2020 – PROCESSO SeMAE 
nº 77/2020
Contratada: LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 31.05.2021. Data da 
autorização: 20.04.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
25/2021 – PROCESSO SICOM 3111/2020
Objeto: Aquisição de lacres e arruelas de vedação.
Fica designado o dia 29.04.2021, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 23.04.2021 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE. 
Extrato de Portaria nº 38 de 22/04/2021 – Exonerar a pe-
dido, a servidora ANA LUCIA GOMES SANTOS, matrícula 
608, do cargo de Agente Administrativo, lotada na Gerencia 
de Operação e Manutenção - Água do SeMAE, criado pela 
Lei Complementar n° 266 / 2008, com alteração dada pela 
Lei Complementar n° 375 / 2013, que reestruturou o quadro 
de pessoal do SeMAE. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de abril de 
2021.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 1593002 – Adriano Aparecido Silva
Valor: R$ 11.000,00
Motivo: Devido a pandemia do Covid-19, empresa apresenta 
prejuízos no fl uxo de caixa. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 23.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

CONVITE
LDO 2022

PROGRAMA DE METAS

Convidamos a população para assistir a transmissão da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 28 de abril de 
2021, pela TV Câmara Municipal de São José do Rio Preto 
as 17:00 horas com retransmissão as 19:00 horas conforme 
abaixo:
1. Apresentação da Proposta da LDO - Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para o exercício de 2022, em atendimen-
to ao artigo 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 
2. Apresentação da Execução do Programa de Metas, 
em atendimento ao artigo 64-A, § 6º, Emenda a Lei Orgâni-
ca do Município Nº 39.
PROF. ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação

Inclusão de feirantes no Condomínio Residencial “Re-
canto do Lago”.

Protocolos: 202058610 e 2020302819.
A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, atra-
vés da Divisão de Apoio a Agropecuária, informa a abertura 
de vagas na feira livre do Condomínio Residencial “Recanto 
do Lago”, para os feirantes dos grupos 02 (frutas nacionais 
e importadas exceto banana, abacaxi, mamão, melancia, e 
frutas cítricas), 08 (bolachas, balas e doces em geral), 11 
(Utensílios domésticos e armarinhos em geral) e 21 (milho 
verde e derivados), sendo uma vaga para cada grupo. A 
feira é realizada todas as quartas-feiras das 16h as 20h. 
Caso o número de feirantes inscritos for superior ao número 
de vagas disponíveis haverá um sorteio que será realizado 
pelo Conselho Municipal de Feiras Livres no dia 28 de Abril 
de 2021 às 10h.
Período das inscrições: 26 e 27 de Abril de 2021 das 9h às 
11h e das 14h às 16h.
Local das inscrições: Rua Daniel Antônio de Freitas, 115 
(Recinto de Exposições) - Distrito Industrial. Divisão de 
Feira Livre
Antônio Pedro Pezzuto Júnior
Secretário Mun. de Agricultura e Abastecimento

Inclusão de feirantes no Condomínio Residencial “Damha 
VI”.
Protocolos: 202156723, 202136197.
A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, atra-
vés da Divisão de Apoio a Agropecuária, informa a abertura 
de vagas na feira livre do Condomínio Residencial “Damha 
VI”, para os feirantes dos grupos 11 (utensílios domésticos 
e armarinhos em geral), 12 (brinquedos, bijuterias e artesa-
natos manuais), 21 (milho verde e derivados) e 31 (sorvetes 
e derivados), sendo uma vaga para cada grupo. A feira é 
realizada todas as segundas-feiras das 16h as 20h. Caso 
o número de feirantes inscritos for superior ao número de 
vagas disponíveis haverá um sorteio que será realizado pelo 
Conselho Municipal de Feiras Livres no dia 28 de Abril de 
2021 às 10h.
Período das inscrições: 26 e 27 de Abril de 2021 das 9h às 
11h e das 14h às 16h.
Local das inscrições: Rua Daniel Antônio de Freitas, 115 
(Recinto de Exposições) - Distrito Industrial. Divisão de Feira 
Livre
Antônio Pedro Pezzuto Júnior
Secretário Mun. de Agricultura e Abastecimento

Inclusão de feirantes no Condomínio Residencial “Damha”.
Protocolos: 2020244771 e 202013544.
A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, 
através da Divisão de Apoio a Agropecuária, informa a 
abertura de vagas na feira livre do Condomínio Residencial 
“Damha”, para os feirantes dos grupos 10 (tempero em geral 
e vassouras e plantas medicinais, raízes e congêneres) e 
32 (tapiocas e crepes), sendo uma vaga para cada grupo. A 
feira é realizada todas as segundas-feiras das 16h as 20h. 
Caso o número de feirantes inscritos for superior ao número 
de vagas disponíveis haverá um sorteio que será realizado 
pelo Conselho Municipal de Feiras Livres no dia 28 de Abril 
de 2021 às 10h.
Período das inscrições: 26 e 27 de Abril de 2021 das 9h às 
11h e das 14h às 16h.
Local das inscrições: Rua Daniel Antônio de Freitas, 115 
(Recinto de Exposições) - Distrito Industrial. Divisão de Feira 
Livre
Antônio Pedro Pezzuto Júnior
Secretário Mun. de Agricultura e Abastecimento

Inclusão de feirantes no Condomínio Residencial “Damha 
IV”.
Protocolos: 202130152, 202110948 e 2019426619.
A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, atra-
vés da Divisão de Apoio a Agropecuária, informa a abertura 
de vagas na feira livre do Condomínio Residencial “Damha 
IV”, para os feirantes dos grupos 2 (frutas nacionais e impor-
tadas exceto banana, abacaxi, mamão, melancia e frutas cí-
tricas), 4 (frios em geral (embutidos), laticínios, doces e mel), 
8 (bolachas, balas e doces em geral) e 10 (tempero em geral 
e vassouras e plantas medicinais, raízes e congêneres) sen-
do uma vaga para cada grupo. A feira é realizada todas as 
quartas-feiras das 16h as 20h. Caso o número de feirantes 
inscritos for superior ao número de vagas disponíveis haverá 
um sorteio que será realizado pelo Conselho Municipal de 
Feiras Livres no dia 28 de Abril de 2021 às 10h.
Período das inscrições: 26 e 27 de Abril de 2021 das 9h às 
11h e das 14h às 16h.
Local das inscrições: Rua Daniel Antônio de Freitas, 115 
(Recinto de Exposições) - Distrito Industrial. Divisão de Feira 
Livre
Antônio Pedro Pezzuto Júnior
Secretário Mun. de Agricultura e Abastecimento

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 03/2021 – SMA 

FICA o candidato abaixo citado, habilitado no CONCURSO PÚBLICO 
- EDITAL N.º 01/2018, para preenchimento do cargo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, cientificado que terá 30 
(trinta) dias corridos, a partir da publicação deste edital, para 
apresentar toda documentação exigida conforme relação de 
documentos adiante elencados de forma que a Administração Pública 
possa examinar a prova do preenchimento das condições e posterior 
nomeação. 
Se o candidato não entregar toda a documentação exigida dentro do 
prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal, localizada na Av. 
Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço Municipal, decairá do 
direito à nomeação. 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – LC 616/2020 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
1069 BRUNA CRISTINA SILVA AZEVEDO 27/04/2021 15h00 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL NOMEAÇÃO 
CONCURSO - EDITAL 01/2018 
Trazer os documentos na ordem da relação e originais para 
atestar a autenticidade: 
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) - Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia); 
4) Comprovante de endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – 02 cópias das páginas onde constam a 

foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição 
Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima 
folha em branco (de todas as Carteiras de Trabalho) e 
Declarações de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho 
exercidos anteriormente, se houver); 

6) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao 
Banco do Brasil, portando a Carteira de Trabalho; solicitar que 
sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas 
(trazer os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição); 

7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site 
www.tse.jus.br; 

8) Certificado de Reservista (cópia); 
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 

 

 

10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso 
conste pendência no  
resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da 
documentação. 

11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos 
e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam 
cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade 
(cópia); 

12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, 

elencados no Quadro 1 do item 2.1, Capítulo 2 do Edital 
Normativo (Cópia); 

14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada 
no site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) 
para a verificação de acúmulos.  
Os cargos, empregos e funções anteriores que não 
estiverem ativos e que não constem a data da 
Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, trazer a 
publicação da exoneração ou a baixa na Carteira de Trabalho; 

15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a 
devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e 
declarando sob as penas da lei: 

15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 

15.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal em consequência de Processo Administrativo (por 
justa causa ou a bem do serviço público); 

15.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia da 
última Declaração do Imposto de Renda; 

15.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso 
positivo, trazer comprovante; 

15.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) anos;  
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 

(âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes dos Estados onde reside 
e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a 
Certidão de Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidas via Internet:  
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria de Segurança Pública); 

 

 

Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na 
obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão 
competente). 

 
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 

expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos 
Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em 
caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé. 
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio 
Preto - SP:  
Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - 
Certidão de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não 
serão aceitas de Execuções Criminais - Fórum Estadual – 
Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro.  
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br 
- Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – 
Chácara Municipal. 

18) Após realização da perícia médica, retirar documento no 
SEESMT referente à abertura de conta e dirigir-se ao Banco 
Bradesco, munido também de cópia do RG., CPF e 
comprovante de endereço, para abertura de Conta Salário, 
vinculada ao CNPJ da Prefeitura de S.J.Rio  Preto. Trazer 
cópia do comprovante de abertura da conta constando CPF 
e identificação do CNPJ; 

19) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e 
preencher: 

 Formulário de Dados Cadastrais e a Autodeclaração de 
Raça – Trazer no ato de entrega da documentação e 

 Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico 
Admissional, agendado conforme o presente Edital de 
Convocação, juntamente com a cópia da Carteira de 
Vacinação - SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128. 

 
20) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO julgar necessários. 
OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

 Prazo para protocolo da documentação: 
Edital:  03/2021         Publicado: 24/04/2021        Término: 
25/05/2021 

 

 

O atendimento para entrega da documentação para nomeação 
e posse será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337; 

 Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser 
entregues a qualquer momento, dentro do prazo estipulado, 
observado o disposto no item anterior. 

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2021. 
ADILSON VEDRONI 

      Secretário Municipal de Administração 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 07/2021 – SME 
   
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos 
Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da 
Rede Municipal de Ensino, convoca 13 (treze) Professores de Educação 
Básica II abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 02/2019 para 
contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 

Os professores abaixo relacionados deverão comparecer no dia 26 de 
abril de 2021 às 10 horas na Secretaria Municipal da Educação (Rua 
General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convocados que não 
comparecerem na data, hora e local supracitados terão um prazo de 
tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta, para 
comparecerem na Secretaria Municipal da Educação. O não 
comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será considerado 
como desistência.     
 Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão 
o prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação 
desta, devendo, para tanto apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal 
(Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro).  
 Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 (três) 
períodos: manhã, tarde e noite.  
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LÍNGUA PORTUGUESA 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
7º RONICE KELMIS DE OLIVEIRA DA 

SILVA MACEDO 
07/05/2021 14h30 

8º AMANDA ARAUJO GATTO 07/05/2021 15h00 
  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
4º MARJORY DEL VECCHIO DOS SANTOS 10/05/2021 14h00 
5º PAULO RODRIGO BERGAMINI 10/05/2021 14h30 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
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7º BRUNO MARTINS SANTOS RAMIRES 10/05/2021 15h00 
8º FELIPE DORIGAO GUIMARAES 11/05/2021 14h30 
9º GUILHERME HENRIQUE DA SILVA 11/05/2021 15h00 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
15º ANDREIA DE OLIVEIRA CANO 12/05/2021 14h00 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
14º ROSELI DA CRUZ PRATES MARTINS 12/05/2021 14h30 
15º NATHALIE APRIGIO DE ASSIS 12/05/2021 15h00 

  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II –ARTES 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
7º LEANDRO FINIMUNDI 13/05/2021 14h00 
8º EDERSON CARDOSO LEAO 13/05/2021 14h30 
9º DANILO LOURENCO RIBEIRO 13/05/2021 15h00 

  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – 
EDITAL SME Nº 02/2019  
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade)  
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
4) Comprovante de Endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os 
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e 
Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas 
as Carteiras de Trabalho).  
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas as 
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que 
serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição); 
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;  
8) Certificado de reservista (cópia); 
 

 

9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação. 
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade 
e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia); 
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do item 2.1, 
Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certificado, Certidão ou Diploma de 
Conclusão de Curso (cópia); 
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no 
site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para 
verificação de acúmulos. 

Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa 
na Carteira de Trabalho; 

15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de 
Educação Física (cópia); 
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as 
penas da lei:  
16.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 
 16.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa 
ou a bem do serviço público); 
16.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa 
da última Declaração de Imposto de Renda; 
16.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante; 
16.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos; 
16.6) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do 
Rio Preto, por justa causa; 

17)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos 
 

 

competentes dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidos via Internet: 
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria 
da Segurança Pública); 
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente). 
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades 
onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e 
residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de 
Objeto e pé. 
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – 
SP: 
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 
– Centro. 
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal. 
 
19) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, conforme agendamento 
acima – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço Municipal, 
munido da Carteira de Vacinação (cópia); 
20) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também de cópia do RG, CPF 
e comprovante de endereço para abertura da Conta Salário – vinculada 
ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer 
cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta 
Prefeitura)  
21)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar 
necessário. 
 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS. 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito 
somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.  

 

 

 
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 07/2021 – SME      Publicado em 24/04/2021      
Término 15/05/2021                                     

        
São José do Rio Preto, 23 de abril de 2021. 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal da Educação 

 

 

NOTIFICAÇÃO 
FICAM os candidatos abaixo citados, habilitados no PROCESSO 
SELETIVO SME - EDITAL N.º 01/2019, para preenchimento em 
substituição de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I em caráter 
temporário, convocados através das Convocações nº 19 e 20/2020 - 
SME, NOTIFICADOS a apresentarem documentação que sofreram 
algum tipo de alteração e/ou perderam a validade, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, a partir da publicação desta notificação, de forma que a 
Administração Pública possa examinar a prova do preenchimento das 
condições e posterior contratação. 
Considerando as restrições impostas pelo Comitê de Enfrentamento ao 
Coronavírus, o uso de máscara será obrigatório, não será permitido a 
entrada de acompanhante e o horário agendado deverá ser seguido 
rigorosamente para evitar aglomeração. 
 

Class. 
Nome 

Data 
Exame Horário 

419 LUCIENE CRISTINA RODRIGUES 
GERAES 

03/05/2021 14h30 

420 MICHELLE CRISTINA DA SILVA 
NOGUEIRA 

03/05/2021 15h00 

423 PATRICIA MARIA MARTINS 
MENDONCA 

04/05/2021 14h00 

425 FABIANA DOS SANTOS 04/05/2021 14h30 
426 NATHALIA CALDAS FERNANDES 04/05/2021 15h00 
430 ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA 

BORTOLOTO 
05/05/2021 14h00 

432 DANIELA CARMEN MARTINS BISPO 
DA SILVA 

05/05/2021 14h30 

435 VERA ALINE SE FAGUNDES 05/05/2021 15h00 
438 JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA 

BENZATTI 
06/05/2021 14h00 

439 THAIS LEITE ORDONEZ 06/05/2021 14h30 
440 MISLA NAIARA DOS SANTOS SILVA 06/05/2021 15h00 
441 JESSICA TINTI DE OLIVEIRA BONFIM 07/05/2021 14h00 

Relação de documentos para renovação: 
 Certidão de Quitação Eleitoral; 
              Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio 

ou cópia da última Declaração do Imposto de Renda; 
 Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 

Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas 
pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu 
no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão 
de Objeto e pé. 

 

 

 Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos 
Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em 
caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé. 

 Abertura de conta: Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também 
de cópia do RG, CPF e comprovante de endereço para abertura 
da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante de 
abertura de conta constando CPF e CNPJ desta Prefeitura). 

 Perícia médica – dirigir-se ao SEESMT (Av. Alberto Andaló, nº 
3030 do Paço Municipal), conforme agendamento acima, munido 
da Carteira de Vacinação (cópia). 

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE:  
 O atendimento para entrega de documentos para contratação 

será feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de 
Pessoal pelo telefone (17) 3203-1337 

 Prazo para protocolo da documentação:         Publicado: 
24/04/2021             Término: 07/05/2021. 

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2021. 
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO 

      Secretária Municipal da Educação 

 

 

 
NOTIFICAÇÃO 

FICA o candidato abaixo citado, habilitado no PROCESSO SELETIVO 
SME - EDITAL N.º 02/2019, para preenchimento em substituição de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II em caráter temporário, 
convocado através da Convocação nº 22/2020 - SME, NOTIFICADO a 
apresentar documentação que sofreram algum tipo de alteração e/ou 
perderam a validade, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da 
publicação desta notificação, de forma que a Administração Pública 
possa examinar a prova do preenchimento das condições e posterior 
contratação. 
Considerando as restrições impostas pelo Comitê de Enfrentamento ao 
Coronavírus, o uso de máscara será obrigatório, não será permitido a 
entrada de acompanhante e o horário agendado deverá ser seguido 
rigorosamente para evitar aglomeração. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA 
Nome Data Exame Horário 
MARCUS VINICIUS DE MARCHI 
FARIA 

03/05/2021 14h00 

 
Relação de documentos para renovação: 
 Certidão de Quitação Eleitoral; 
              Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio 

ou cópia da última Declaração do Imposto de Renda; 
 Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 

Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas 
pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu 
no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão 
de Objeto e pé. 

 Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos 
Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em 
caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé. 

 Abertura de conta: Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também 
de cópia do RG, CPF e comprovante de endereço para abertura 
da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante de 
abertura de conta constando CPF e CNPJ desta Prefeitura). 

 Perícia médica – dirigir-se ao SEESMT (Av. Alberto Andaló, nº 
3030 do Paço Municipal), conforme agendamento acima, munido 
da Carteira de Vacinação (cópia). 
  

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:  

 

 

 O atendimento para entrega de documentos para contratação 
será feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de 
Pessoal pelo telefone (17) 3203-1337 

 Prazo para protocolo da documentação:         Publicado: 
24/04/2021             Término: 07/05/2021. 

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2021. 
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO 

      Secretária Municipal da Educação 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
 

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2021. 
Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202024631
4 A C A TORRESILHA E DA SILVA DROGARIA ME 

202134225 IGREJA CATOLICA APOSTOLICA CARISMATICA 
202151428 MRV LXXXV INCORPORAÇÕES LTDA 

 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 23 de abril de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos DEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

 202152930  ALEX SANDRO PEREIRA TIAGO 
20212738

7   ALIEL ANTONIO GAIARIM 

20214424
2 202144243 20214424

6 
ALTAIR DOS SANTOS RAMOS 
MARTINS 

20202500
23   ANA CARLA PACHECO DORNELAS 

20216137
2   ANDRE DOS SANTOS MELO 

20202946
33 

202029463
8 

20202946
43 ANTONIA ESTEVA RA ROCHA 

20214311
9’ 202143121 20214312

2 ANTONIO CARLOS DA SILVA 

20212109
7   ANTONIO QUINTANA 

20214783
6   BRUNO GARUTTI BARBOSA DA SILVA 

20216157
6   CARLOS MAURICIO DE SOUZA 

AZEVEDO 
20203070

25   CLAUDIO BISPO DOS SANTOS 

20215011
7   CLAUDIO MARCOS VIT 

20214941
3   DIMAS DA COSTA PEREIRA 

 202125566  DOMINGOS COELHO MACHADO 
 202127446  EDSON LOPES PIMENTA 

20213615
8   ELVIS MONTEIRO DE CARVALHO 

20214645
2 202146454 20214646

0 
ESMERALDA DONIZETTI DOS 
SANTOS MARQUES 

20203030
38 

20203030

202030304
9 

20203030
44 

20203030

EUNICE VIEIRA DE  LIMA 
 

2 
 

41 24 
20215113

9   FABIO AUGUSTO DA SILVA 

20211432
6   FABIO DA SILVA ANTONIO 

20213493
3   FERNANDA CRISTINA GRACIANO 

 202143378  FRANCISCO CANDIDO DE SANT ANA 
20212006

4   FRANCISCO DONIZETE PERPETUO 
VICENTE 

20214468
4 

202019322
1  GILMAR DA SILVA GIMENES 

20216154
3   GUSTAVO SILVA SOARES SOUZA 

20212727
7   JOAILSON SANTOS DE MEDEIROS 

20216160
0   JOÃO CARLOS FAGUNDES 

20215117
4   JONAS HENRIQUE DO NASCIMENTO 

20215104
1   JOSE AUGUSTO SUNDFELD SILVA 

JUNIOR 
 202136587  JOSE CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA 

20215661
7 202123455  JOSE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 

20212778
8   JOSE ROBERTO TEIXEIRA CORTE 

20215115
9  20215116

1 JUMI PARTICIPAÇÕES LTDA 

20214302
1 202161477 20214302

3 LEANDRO GARCIA 

20214037
8   LUCILENE CRISTINA MOYSES 

ZANERATO 
20215744   LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 
20202959

12 
20202959

19 

  LUIZ MARCOS PELARIN 

20211674
4   MAIRA EVELYN CANDIDO ROSA 

20212753 202127537  MARCELO EMERSON PAGANELLI 
3 

 
4 

20212754
2   MARCELO EMERSON PAGANELLI 

20211892
4  20211892

7 MARCELO LUIS TEIXEIRA 

20211322
3   MARCIA REGINA RODRIGUES  

20214142
1   MARCIA ZEFERINO DA SILVA 

20213149
5   MARIA APARECIDA FERREIRA DA 

SILVA 
20212232

9   MARIA HELENA NUNES BOADAS 

20213474
7   MARINA PEREIRA ZAIDEN 

20211470
6   MARUZA OLIVEIRA FLEURY 

20213494
2   MAVERSON SALAS DE MORAES 

20214778
6   MURIEL PASSERI 

20214276
3   NATANAEL DIDIMO MASSELLI DE 

SOUZA 
20215171

0   NUBIA PERPETUA DAVIS CALORE 
PEREIRA 

 202147677  PATRICIA VERA DE ASSIS 

 202157934  PAULO HENRIQUE PEREIRA 
COUTINHO 

20202963
32 

202029633
4 

20202963
37 PEDRO LUCAS PUTRE 

 202141904  RAFAEL ELAN DA SILVA 
 202152819  RAFAEL FERNANDES DE ANDRADE 

20211666
9   RAFAEL GARCIA PINHEIRO 

20214410
5   ROBERTO ALVES TREMURA 

20214797
0   ROBERTO TIRUEL MARTIN 

20212728
3   RODRIGO LUIZ FERNANDES 

MADURO 
20215299   THIAGO HENRIQUE MACHADO 
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4 
 

1 
20203092

57   VALDECIR PERPETUO PANTALEAO 

20213730
2   VALERIA PEREIRA DE GODOY 

20211896
4 202118968  VERA HELENA GUIMARAES 

VILLANOVA 
 202143277  WILLIAM LUIS BOINA 

20213549
8 202135500 20213550

2 ZTRES PARTICIPAÇÕES LTDA 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
 

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2021. 
Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos INDEFERIDOS: 
 

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

20212107
5   CCG EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 
20214649

3 
20214649

6 
20214650

3 DANILO RIBEIRO ALVES 

20214649
9   DANILO RIBEIRO ALVES 

20216007
4   GILMAR MOURA TUNISSIOLLI 

 20215997
0  LOREN LIVERIO RODRIGUES 

20213270
7  20213271

1 LUCIANA CURY TAWIL 

20216157
1  20216157

5 SUZANA APARECIDA VALENTE 

20216157
2  20216159

1 SUZANA APARECIDA VALENTE 

  20216159
6 SUZANA APARECIDA VALENTE 

 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

EXTRATO: 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
08/2020-SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL FI-
LANTRÓPICO, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI-
CÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: O PRESENTE TEM COMO OBJETO A PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALARES PARA 
CONTRATAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) LEITOS 
DE UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) VISANDO 
O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 
– COVID-19 (INCLUINDO APOIO DIAGNÓSTICO E TERA-
PÊUTICO), PELO HOSPITAL, INTEGRANTE DA REDE DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE, EM REGIME DE COMPLEMENTAÇÃO 
COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
PRAZO: PRESENTE CONVÊNIO TERÁ SUA VIGÊNCIA 
PRORROGADA DE 06 DE MAIO DE 2021 ATÉ 31 DE 
AGOSTO DE 2021.
VALOR: O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A EXECU-
ÇÃO DO PRESENTE CONVÊNIO FICA ADICIONADO NA 
IMPORTÂNCIA DE R$ 6.912.000,00 (SEIS MILHÕES, NO-
VECENTOS E DOZE MIL REAIS), CONFORME FICHA DE 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FPO.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 
8.080/1990, CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 23 DE ABRIL DE 2021.
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pela Irmandade da San-
ta Casa de Misericórdia, José Nadim Cury.

Extrato de portaria n°024/2019 GCM de 02 de agosto 
de 2019 ref. a Sindicância Investigativa 024/2019: onde 
foram apurados os fatos relatados no interno nº 894/2019 - 
SMTTS/GCM, decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  com 
base no art. 233, I, combinado com o artigo 263 ambos da 
Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

AVISO DE ABERTURA

Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andra-
de” COMUNICA a abertura de LICITAÇÃO na modalidade 
CHAMADA PUBLICA sob o nº. 001/2021 CPPSJRP, objeto 
do processo nº. SAP-PRC-2021/12316, que trata da despesa 
com a compra de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, 
leite e derivados através do Programa Paulista de Agricultura 
e Interesse Social – PPAIS, (entrega parcelada a critério da 
Administração), para uso no preparo das refeições aos fun-
cionários e sentenciados desta Unidade Prisional e do CDP 
de São José do Rio Preto durante o período de 24/05/2021 
a 31/08/2021 (100) cem dias. Os documentos de habilitação 
e as propostas de venda apresentadas serão analisados, 
na data de 10/05/2021, a partir das 09:00h, em uma única 
etapa, pela Comissão de Avaliação e Credenciamento, que 
verifi cará sua conformidade com os requisitos do edital e 
na legislação vigente. As informações que se fi zerem ne-
cessárias serão fornecidas através do telefone (17) 3234-
5522 ramal 236, no Centro de Progressão Penitenciária “Dr. 
Javert de Andrade” sito à Rod. BR 153, km 47,5 São José do 
Rio Preto - SP ou pelo endereço eletrônico: cpp@sjrp.sap.
sp.gov.br. O edital na integra será disponibilizado para leitura 
e impressão na internet no endereço: www.sap.sp.gov.br, 
www.itesp.sp.gov.br e www.imesp.com.br, e ainda poderá ser 
consultado e ou retirado na Diretoria do Núcleo de fi nanças e 
Suprimentos desta Unidade.

ADEMIR PANCIERA
Diretor Técnico III

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:

ROOH ULLAH e QUEREN HAPUQUE DE PAULA SARNI. 
Ele, de nacionalidade Paquistanesa, autonomo, divorciado, 
nascido em Nowshera, no dia 11 de maio de 1993, fi lho de 
FAZAL BASHIR e de TASHREEF BEGUM. Ela, de naciona-
lidade brasileira, vendedora, divorciada, nascida em Santo 
André, SP, no dia 07 de setembro de 1994, fi lha de JÓ EDU-
ARDO SARNI e de NADIA CRISTINA AMANCIO DE PAULA 
SARNI. 

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

São José do Rio Preto, 19 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:

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. 

MARCELO DE MELLO PEREIRA e ANA CAROLINA RI-
BEIRO DE LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, fotógrafo, 
divorciado, nascido em Assis, SP, no dia 22 de agosto de 
1971, fi lho de ENIO DURVAL PEREIRA e de IRENE ERO-
TILDES MELLO PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
produtora de moda, solteira, nascida em Fernandópolis, SP, 
no dia 18 de junho de 1987, fi lha de JOSÉ CANDIDO DE 
LIMA JUNIOR e de EDINA RIBEIRO DE LIMA. 

FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES SANTOS e PAOLA NALI-
NI PASCHOALIN. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 25 de abril de 
1988, fi lho de EDVALDO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 
e de MARIA DO CARMO OLIVEIRA RODRIGUES DOS 
SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida em Presidente Prudente, SP, no dia 11 de abril de 
1988, fi lha de LUIZ ERNESTO PASCHOALIN e de SUZÉL 
DE CARVALHO NALINI PASCHOALIN. 

WELLINGTON DAS NEVES e FÁBIA SUAIDE. Ele, de 
nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 03 de agosto de 1990, fi lho de 
ANTONIO DAS NEVES e de SONIA MARIA DAS NEVES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, funcionária pública, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de dezem-
bro de 1987, fi lha de JOSÉ JORGE SUAIDE e de TÂNIA 
MARA BUZOLLO SUAIDE. 

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

São José do Rio Preto, 23 de abril de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. MARCELO RODRIGUES DE BRITO JUNIOR e 
JENNIFER FERNANDA DA CRUZ, sendo ELE fi lho de 
MARCELO RODRIGUES DE BRITO e de LUCIMEIRE DE 
MORAIS e ELA fi lha de JULIO ANTONIO DA CRUZ e de 
ELIANE CRISTINA MELARI;
2. WARLEY MARTINS GOMES e POLYANNA DE 
JESUS TIBURCIO, sendo ELE fi lho de WELLINGTON MAR-
TINS DE OLIVEIRA e de ANA LÚCIA GOMES e ELA fi lha de 
JOÃO DOLOR TIBURCIO e de MARIA BATISTA DE JESUS 
TIBURCIO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/04/2021.


