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Maioria das lojas no centro ignora 
decreto e fecha antes das 19h

CALÇADÃO DE RIO PRETO

Contrato para montar barracas 
do Shopping Azul é assinado

Divulgação

Pág. A3

Secretário alerta 
que descarte de 

material pode gerar 
multa pesada

Guilherme BATISTA

O DHoje esteve no final da 
tarde de segunda-feira (26) no 
centro de Rio Preto e constatou 
que a maioria das lojas comer-
ciais está ignorando o horário 
de funcionamento previsto no 
decreto municipal que deter-
mina atendimento até às 19h.
Segundo Renan Myaoto, ge-
rente de uma loja de calçados, 
não compensa ficar aberto até 
às 19h, já que não há público 
para isso.   Pàg.A2

Bicicletas recuperadas estão na delegacia à espera dos prpoprietários

GCM prende 
ladrão e 

recupera várias 
bicicletas

O acusado confessou ter 
furtado outras bicicletas e que 
as vendia para um homem que 
mora em um hotel no centro 
da cidade, outras bicicletas ele 
trocou por drogas. No ende-
reço foi localizado um técnico 
em refrigeração de 54 anos 
que confessou a receptação e 
a compra das bicicletas furta-
das  por R$ 200 e as vendias  
por R$ 600 cada.         Pág.A4

Juiz manda 
internar dupla  
que aterroriza 

entidade
Segundo as informações do 

boletim de ocorrência os dois 
jovens estavam ameaçando 
os colaboradores dizendo que 
em uma oportunidade eles 
irão atear fogo no estabeleci-
mento entre outras ofensas. 
Por causa disso o juiz Evandro 
Pelarin, da Vara da Infância e 
Juventude, mandou internar 
os menores na Fundação Casa 
de Rio Preto.          Pág.A4

Pág. A3

Câmara debate 
transferência 
de imóveis à 
Riopretoprev

O presidente Pedro Ro-
berto atendeu solicitação de 
representantes do Conselho 
Municipal de Previdência, 
que questionam a iniciativa 
de transferir imóveis para co-
brir o rombo da Riopretoprev 
e apontam crescimento de 
9,6% do déficit atuarial em 
2021, comparados com o 
mesmo período do ano ante-
rior. Atualmente o grupo apon-
ta que o déficit atuarial totaliza 
R$ 1,563 bilhão. Pàg.A3

Bancários protestam contra desmonte e privatização da Caixa
     O Sindicato dos Bancários e outras entidades fizeram manifestações em frente às Agências da Caixa. Em Rio Preto, a Agência escolhida 
foi a que fica na Rua Marechal Deodoro. O protesto é contra a possível privvatização e desmonte do banco.    Pàg.A2

Saúde antecipa para 
hoje vacinação de 

idosos com 63 anos
Pág. A5

Vereadores 
discutem 20 anos 
de concessão para 

bens públicos
A Câmara votou em primei-

ra discussão Projeto que prevê 
a concessão, permissão ou 
autorização de 20 anos – e 
não mais cinco – para uso de 
bens municipais, como, por 
exemplo, áreas usadas por en-
tidades filantrópicas. Pág.A3

Barracas na praça começam a ser montadas em breve para abrigar lojistas do Shopping Azul

CORONA Estudo indi-
cou que a P2 é a varian-
te do coronavírus mais 

predominante na região.
Pág.A5
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Razões para celebrar 
o Dia do Profissional 

da Contabilidade
Era janeiro de 1928 quan-

do Álvaro de Campos, hete-
rônimo de Fernando Pessoa, 
escreveu “Tabacaria”, conside-
rado um dos mais conhecidos 
e influentes poemas da língua 
portuguesa. “Não sou nada. 
Nunca serei nada. Não posso 
querer ser nada. À parte isso, 
tenho em mim todos os so-
nhos do mundo”. Retratando 
uma sensação do infinito, cuja 
presença coloca o ser humano 
sensível a ideias tanto quan-
to aos fatos, o poema é um 
marco da era do modernismo 
e serve de inspiração para leitores de diferentes idades e 
partes do mundo.

No Brasil, Fernando Pessoa também é reverenciado 
entre um outro tipo de público, os profissionais contábeis. 
Isso porque o escritor dividia sua rotina literária com o tra-
balho em escritório, atuando como guarda-livros. O mais 
ilustre profissional da contabilidade já nascido se tornou um 
símbolo da profissão, que em 25 de abril celebra o Dia do 
Profissional da Contabilidade.

Quase 100 anos depois de “Tabacaria”, a ciência contábil 
continua sendo uma área com muitas oportunidades e com 
um futuro promissor no Brasil. Seja qual for o momento 
econômico, o trabalho do profissional da contabilidade é 
essencial para a tomada de decisões de empresas de todos 
os portes e segmentos, públicas ou privadas. É conhecedor 
das técnicas contábeis, consultor de gestão, empreende-
dorismo e, pela sua característica, atua diretamente na 
governança, apontando caminhos e soluções para o dire-
cionamento ético e técnico dos negócios. E, se antes era 
vista como uma atividade masculina, a profissão hoje tem 
uma significativa participação feminina, que já representa 
41,6% dos profissionais registrados pelo Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado de São Paulo, entre cerca de 
150 mil técnicos e contadores paulistas.

O profissional contábil tem desempenhado um papel 
cada vez mais estratégico e o seu trabalho é fundamental 
para todas as atividades econômicas, já que dependem da 
prestação de serviços dos profissionais contábeis para a 
garantia e sustentabilidade de sua continuidade.

A complexibilidade do emaranhado fiscal e tributário em 
nosso Brasil é um capítulo à parte. Nos últimos meses, os 
profissionais da contabilidade tiveram que colocar em práti-
ca dezenas de medidas provisórias, com a responsabilidade 
de interpretá-las corretamente e explicar aos seus clientes 
como cada uma influi em seu negócio.

Quando falamos em tributos, podemos afirmar com 
segurança que a cultura arrecadatória por aqui é extre-
mamente avançada. Por isso, para atravessar o momento 
delicado pelo qual as empresas e os contribuintes passam, 
a orientação dos profissionais contábeis é essencial para 
um adequado planejamento tributário.

Assim como as demais classes profissionais, os profissio-
nais contábeis também clamam por mais reconhecimento 
do poder público e apoio para as empresas dos diversos 
setores, que ficaram entrincheiradas entre as medidas de 
isolamento social e a manutenção dos prazos das obriga-
ções tributárias principais e acessórias. As prorrogações 
de obrigações principais e acessórias tributárias, como o 
adiamento do prazo da entrega da declaração do Imposto 
de Renda, vêm sendo anunciadas homeopaticamente, num 
ritmo ainda aquém da urgência que essa agenda demanda.

Além da postergação de tributos, a classe contábil tam-
bém vem lutando pelo apoio público ao pequeno empreen-
dedor brasileiro. O endividamento das empresas nunca foi 
tão grande, mas não temos notícias de programas focados 
na remissão de dívidas e parcelamento a longo prazo.

Muitas empresas contábeis, principalmente os peque-
nos escritórios, ainda vêm se adequando tecnológica e 
financeiramente para seguir suas atividades no modelo 
de teletrabalho. A transformação digital ainda não é uma 
realidade em todo o mercado e há um grande universo de 
microempresas e comércios que ainda não são digitais, 
com dificuldades até mesmo para enviar seus dados e 
informações de forma eletrônica.

Por isso, para homenagear todos esses profissionais, 
sejam eles auditores, peritos, contadores públicos ou 
acadêmicos, que tanto vêm atuando como conselheiros 
de gestores e empresários, auxiliando-os diariamente em 
relação aos caminhos a seguir em aspectos tributários e 
contábeis seja qual for o momento econômico, o Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo parabe-
niza os profissionais paulistas e de todo o Brasil pelo Dia do 
Profissional da Contabilidade, celebrado neste 25 de abril.

 

* José Donizete Valentina é presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
(CRCSP).

ARTIGO Grupo Prioritário
O Ministério da Saúde vai incluir as grávidas e puérperas no 

grupo prioritário para receber a vacina contra a covid-19.. A coor-
denadora do Ministério da Saúde disse que a medida foi tomada 
em razão da situação preocupante da pandemia no Brasil e visto 
que grávidas e puérperas têm risco maior de hospitalização por 
covid-19. A vacinação deve começar a partir de 13 de maio.

CPI da Pandemia
A CPI da Pandemia foi instalada no Senado, nesta terça-fei-

ra (27), confirmando a indicação do senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) como relator. Ao assumir oficialmente os trabalhos, o 
senador Aziz anunciou Renan na relatoria e se comprometeu em 
conduzir os trabalhos de forma técnica, “sem buscar nada além 
da verdade, seja contra quem for”.

NOTAS

Lojas do centro comercial 
ignoram decreto e 

fecham antes das 19h
O DHoje no esteve no final 

da tarde de segunda-feira (26) 
no centro de Rio Preto e cons-
tatou que a maioria das lojas 
comerciais está ignorando o 
horário de abertura previsto no 
decreto municipal que deter-
mina atendimento até às 19h.

Segundo Renan Myaoto, ge-
rente de uma loja de calçados, 
não compensa ficar aberto até 
às 19h, já que não há público 
para isso. “Além de não ter pú-
blico, ficamos muito vulneráveis 
e expostos aos moradores de 
rua que ‘dominam’ o centro 
no período noturno. Tivemos 
funcionárias que saíram da loja 
mais tarde e sofreram assédios 
por parte destes moradores”, 
explica.

O Sincomercio (Sindicato do 
Comércio Varejista) relata que 
a insegurança e o medo dos 
lojistas e funcionários são moti-
vos predominantes para que os 
estabelecimentos fechem antes 
do horário.

“Aquelas que ficam até mais 
tarde, ficam no máximo até 
18h30, mas essas representam 
2%, os 98% restantes estão 
fechando às 18h mesmo, pois, 
além de não ter público, a inse-
gurança ronda lojistas, funcio-
nários e consumidores”, explica 
Ricardo Arroyo, vice-presidente 
da entidade.

Ricardo ainda ressalta que 

aumentou consideravelmente 
o número de moradores de 
rua. “De uns meses pra cá teve 
um aumento muito grande e 
eles (moradores de rua) estão 
se concentrando aqui, entre a 
Praça Rui Barbosa e a Dom José 
Marcondes. Então, por conta 
disso, os empresários não se 
sentem seguros em ficarem 
abertos até às 19h e, principal-
mente as mulheres reclamam 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

CALÇADÃO

Andressa ZAFALON

muito de serem abordadas”.
Na opinião do Sindicato, a 

Prefeitura deveria proporcionar 
segurança na área central para 
poder fazer valer o decreto. “O 
mínimo que eles (Prefeitura) 
deveriam fazer, era proporcionar 
segurança aqui na área cen-
tral. A Prefeitura deveria estar 
colocando a Guarda Municipal 
para cuidar disso, que tem um 
efetivo e não tá sendo usado”, 

conclui.

Moradores de Rua -No 
último trimestre de 2019, Rio 
Preto registrou 411 moradores 
em situação de rua, enquanto, 
no mesmo período de 2020, 
foram registrados 479, um 
aumento de 16,5%.

Esses dados são os mais 
recentes e novos números sai-
rão na próxima sexta-feira (30).

Maioria das lojas do calçadao fecha antes das 19h, horário estipulado no decreto

FEDERAL
Sindicato dos Bancários protesta 

contra desmonte da Caixa

Nesta terça-feira (27) é con-
siderado o Dia Nacional de Luta 
em Defesa da Caixa Econômica 
Federal e de Defesa dos Direitos 
dos Trabalhadores. Para simbo-
lizar, o Sindicato dos Bancários 
de Rio Preto e outras entidades 
da região fizeram manifestações 
em frente às Agências da Caixa. 
No caso de Rio Preto, a Agência 
escolhida foi a que fica na Rua 
Marechal Deodoro.

Os manifestantes também 

distribuíram uma carta aberta 
à população falando da impor-
tância do banco público.

“Queremos conscientizar da 
importância da Caixa Econô-
mica Federal enquanto banco 
público, um banco que, mesmo 
num momento de pandemia, 
esteve a todo o momento de 
portas abertas, atendendo a 
mais de 121 milhões de pes-
soas. Isso demonstra que o 
funcionário vem fazendo sua 
contribuição. Por outro lado, o 
Governo, através da gestão da 

Caixa, sequer cumpriu o que 
estava determinada no acordo 
coletivo, que é a distribuição 
dos lucros no percentual de 4%, 
pagando um valor menor”, expli-
ca Hilário Ruiz, vice-presidente 
regional do Sindicato.

Outros motivos para as pa-
ralisações e manifestações são 
para cobrar ações efetivas de 
proteção contra a Covid-19, 
vacinação prioritária, amplia-
ção do número de funcionários 
através de novas contratações, 
ações contra o assédio moral, 

metas abusivas e desrespeito 
à jornada de trabalho, PRL 
Social e contra o desmonte e 
privatização do banco Caixa.

“Os empregados da Caixa 
que atuam no pagamento do 
auxílio emergencial são os que 
mais sofrem risco de contami-
nação da Covid-19, além de 
todas as outras políticas públi-
cas e emergenciais que ajudam 
a população a enfrentar a crise 
neste momento de pandemia”, 
lembrou Devair Silva, diretor do 
sindicato.

Andressa ZAFALON 

INSCRIÇÃO Sesi Rio Preto abre edital para 
prestadores de serviços

O Sesi de Rio Preto está 
com edital aberto para cre-
denciamento de prestação 
de serviços especializados 
em Educação Empresarial, 
Sustentabilidade e Respon-
sabilidade Social. Podem 
participar de empresas e 
profissionais liberais de São 
José do Rio Preto, Catanduva, 
José Bonifácio, Votuporanga e 
Fernandópolis. As inscrições 
vão até o dia 11 de agosto.  

As empresas e profissio-
nais selecionados farão parte 
do Banco de Credenciados e 
poderão prestar serviços ao 
Sesi-SP e empresas clientes 
abordando temas como Pla-
nejamento Financeiro Pessoal, 
Artesanato, Moda e Inclusão 
de Pessoas com Deficiência, 
entre outros. 

Os interessados poderão 
requerer o credenciamento em 
diversos serviços, independen-
te  dos segmentos, não haven-
do limite de escolha, desde 

Da REDAÇÃO que atendidos os requisitos de 
qualificação técnica. A vigência 
do contrato de credenciamento 
será de 12 meses, com possi-
bilidade de prorrogação.  

Os requisitos para cadastro, 
critérios da seleção e regras 
para inscrição estão dispo-
níveis no site do Sesi-SP na 
área de Transparência (https://
transparencia.sesisp.org.br/
licitacoes-editais). 

(Colaborou Maria Paula 
de ANDRADE)

Divulgação
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LEGISLATIVO

Contrato para construção 
de barracas é assinado

Na manhã desta terça-feira 
(27), o Presidente da Associa-
ção que representa os lojistas 
do Shopping Azul, João Willian, 
assinou o contrato com a em-
presa VS Perfil, que venceu o 
pregão eletrônico e forneceu 
todo o material que vai ser 
usado para a construção das 
novas barracas.

De acordo com o Presidente 
da Associação, o custo das 
montagens da barraca vai ser 

pago com o dinheiro arrecadado 
durante ação solidária.

“Fechamos o contrato no 
valor de R$38 mil e vamos 
pagar com o dinheiro arreca-
dado nas ações voluntárias que 
foram feitas para o Shopping 
Azul”, explica João Willian.

O trabalho da empresa, de 
ajustes e retirada de pedras 
para iniciar a montagem das 
barracas começou nesta terça-
-feira. A previsão é de que em 
até 30 dias as barracas estejam 
prontas.

Andressa ZAFALON 

Câmara debate transferência 
de imóveis para cobrir rombo 
de R$ 1,5 bi da Riopretoprev
O presidente da Câmara de 

Rio Preto, vereador Pedro Ro-
berto (Patriota) agendou para 
a próxima segunda-feira (03), 
às 9h, uma Audiência Pública 
para discussão do Projeto de 
Lei nº 11/2021, de autoria do 
Executivo, que altera a redação 
do §3º do artigo 2º, da Lei 
Complementar Municipal nº 
396, de 22 de novembro de 
2013, visando a transferência 
de imóveis públicos à Riopre-
toprev – Regime Próprio de 
Previdência Municipal.

Pedro Roberto atendeu 
solicitação de representantes 
do Conselho Municipal de 
Previdência, que questionam 
a iniciativa e apontam cres-
cimento de 9,6% do déficit 
atuarial em 2021, comparados 
com o mesmo período do ano 
anterior. Atualmente o grupo 
aponta que o déficit atuarial 

totaliza R$ 1,563 bilhão.
Foram convidados para 

o encontro o diretor supe-
rintendente da Riopretoprev, 
Jair Moretti, o presidente do 
Conselho Municipal de Pre-
vidência, Ângelo Bevilacqua, 
o coordenador Comissão de 
Direito Previdenciário e Segu-
ridade Social da Subseção da 
OAB Rio Preto, Sindicato dos 
Servidores Municipais e Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Educação – Atem.

Com a iniciativa, Pedro 
Roberto destaca a iniciativa do 
legislativo ser espaço de discus-
são das propostas legislativas 
com entidades, representantes 
da sociedade civil e os poderes 
Legislativo e Executivo.

“A Câmara é espaço de 
discussão de projetos, e des-
de o inicio da nossa atuação 
como presidente do legislativo 
estabelecemos esse objeti-
vo, estão estamos abrindo o 
debate sobre a situação da 
Riopretoprev”, afirmou.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Terceirizados da prefeitura sem
 salários vão receber judicialmente

Após manifestações dos 
ex-funcionários da empresa 
Prime, terceirizada da Prefei-
tura que era responsável pela 
limpeza de prédios públicos, 
foi prometido, por parte do 
Executivo, que até esta ter-
ça-feira (27) o pagamento 
do salário de março iria ser 
efetuado, no entanto, até o 
momento nada foi deposi-
tado.

De acordo com a Ana 
Lara, ex-funcionária da Prime, 
ninguém da Prefeitura se 
manifestou afirmando sobre 
o pagamento ser feito nesta 
terça.

O Executivo rompeu con-
trato no início do mês de 
abril, passando então a ter 
contrato com a nova empresa 
Ergoqualy. Dos 140 funcio-
nários que trabalhavam para 

a Prime, apenas metade foi 
recontratado para a nova em-
presa e ambos, recontratados 
ou não, estão sem receber o 
salário de março, férias, dé-
cimo terceiro, certa básica e 
também o acerto.

esse dinheiro para prevenir 
que a empresa aja de má fé e 
queira impetrar um mandado 
de segurança obrigando a Pre-
feitura a repassar o dinheiro 
para eles”, explica.

O Presidente quer que o juiz 
libere um alvará que beneficie 
os ex-funcionários. “Minha in-
tenção é que o juiz libere para 
sacar o fundo de garantia e 
também que os funcionários 
que não foram recontratados 
pela nova empresa, possam 
entrar com o pedido de seguro 
desemprego”.

A Prefeitura foi questionada 
e respondeu através de nota. 
“O sindicato da categoria in-
gressou na Justiça do Trabalho 
e a Prefeitura irá depositar 
o valor que estava retido em 
Juízo por ordem judicial”.

O DHoje entrou em contato 
com a empresa Prime, porém 
ninguém atendeu às ligações.

Andressa ZAFALON 

Segundo o Presidente do 
Sindicato que representa a 
categoria, Sérgio Paranhos, a 
Justiça do Trabalho teria blo-
queado os valores que estão 
com a Prefeitura. “A Justiça 
do Trabalho teria bloqueado 

Andressa ZAFALON

ACORDO

AUDIÊNCIA

Funcionarios durante protesto em frente à prefeitura

Pedro Roberto, presidente da Câmara de Rio Preto, 
convocou audiência pública

Divulgação

Período de prevenção
O secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho (foto), 

disse que neste período de estiagem a pasta adota medidas 
preventivas para evitar danos à população e ao patrimônio pú-
blico no período chuvoso. Para tanto, é executada a correção 
e limpeza das bocas-de-lobo. Para evitar queimadas, diz ele, 
são feitos aceiros nos loteamentos irregulares, o que tem pro-
porcionado bons resultados. No último governo Edinho Araújo 
(MDB), disse que chegou a ocorrer 78 incêndios/ano e devido 
as medidas de prevenção, caiu para 10. “No período de seca, 
as roçadas diminuem, mas não os serviços”, esclarece. Sobre 
o descarte de material em local proibido, o secretário alerta que 
pode gerar multa de até R$ 6,5 mil. “A multa é pesada e pode 
ser evitada porque tem 18 pontos de apoio para descartar o 
material”, concluiu.

Sinal amarelo 
Rio Preto tem passado por 

um período até certo ponto 
tranquilo devido à redução do 
número de casos de covid-19. 
É um sinal claro de que o lock-
down, depois de alguns dias, 
trouxe resultado positivo. Ao 
cair as infecções, as mortes 
também entraram em declí-
nio. Dados da Secretaria da 
Saúde divulgados, ontem, en-
tretanto, mostraram 30 novas 
infecções em 24 horas, maior 
aumento nos últimos dias. 
Acendeu o sinal amarelo? 

Tentativa frustrada
Carla Zambelli (PSL-SP, foto) tentou melar a CPI da Covid 

instalada ontem para investigar omissão do Ministério da Saúde 
no combate à pandemia. A deputada tentou barrar na Justiça a 
nomeação do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para relator. 
Até que conseguiu na primeira instância, mas durou poucas 
horas, porque a decisão foi reformada pela instância superior 
e o senador é o relator.  Aliás, a deputada dá despesa de R$ 
2,14 milhões/ano ao contribuinte e não oferece nenhuma con-
trapartida à altura do cargo que ocupa. Negacionista à vacina e 
defensora do kit covid – sem eficácia para combater à doença 
– Zambelli, indiretamente, tem participação no recrudescimento 
da pandemia e deveria ser responsabilizada por disseminar fake 
news na rede social.

Mais força
A Comissão de Trabalho, 

de Administração e Serviço 
Público da Câmara Federal 
aprovou proposta que permite 
a prorrogação de estágios por 
até seis meses imediatamente 
após a conclusão de curso 
superior, desde que o con-
trato de estágio tenha sido 
celebrado antes da conclusão 
do curso. “O objetivo é mini-
mizar os efeitos nefastos da 
crise econômica, que atinge 
o jovem com mais força”, diz 
o autor Lucas Gonzalez (MG).

Ignorância 
Um funcionário da Prefei-

tura de Rio Preto da área da 
saúde disse que o fato de as 
pessoas não comparecerem 
para receber a segunda dose 
da vacina para evitar a infec-
ção pela covid-19, é por pura 
ignorância. Dados do Minis-
tério da Saúde apontam que 
1,5 milhão de pessoas se en-
contram nessa situação. Além 
de não estarem protegidas, é 
como se jogasse as vacinas no 
lixo. Infelizmente, a ignorância 
prosperou nesta pandemia. 

Silenciar 
O vereador Celso Peixão 

(MDB) informou que aguarda 
documento solicitado à Pre-
feitura para tomar uma deci-
são, se vai ou não apresentar 
moção de repúdio à empresa 
Rumo, por causa do excesso 
do uso do apito utilizado pe-
los maquinistas no perímetro 
urbano da cidade, que tem ti-
rado o sossego dos moradores 
durante a madrugada. Como é 
lei federal que normatiza o uso 
da buzina, é pouco provável 
que o apito será silenciado. 

Faltam duas 
O requerimento de João 

Paulo Rillo (PSOL) que pede 
a criação de uma CPI para 
investigar as empresas tercei-
rizadas, que prestam serviços 
à Prefeitura, já tem quatro 
assinaturas. São necessárias 
mais duas para viabilizar os 
trabalhos de investigação. 
Algumas empresas têm dado 
calotes nos trabalhadores. 
Assinaram o documento: o 
próprio João Paulo, Pedro Ro-
berto (Patriota), Renato Pupo 
(PSDB) e Robson Ricci (REP). 

Mau exemplo 
Eduardo Pazuello conti-

nua dando mau exemplo em 
plena pandemia. O ex-mi-
nistro da Saúde foi flagrado 
circulando segunda-feira em 
um shopping, em Manaus, 
de bermuda e sem máscara, 
acessório essencial para evitar 
a propagação do vírus. Ao ser 
questionado que é obrigatório 
o uso de máscara no interior do 
shopping, perguntou: “Aonde 
se compra isso?”. O general, 
além de um péssimo gestor é, 
sem dúvida, um mau brasileiro.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Câmara encaminha projeto que amplia 
concessão de bens públicos para 20 anos

A 13ª Sessão Ordinária da 
Câmara desta terça-feira (27) 
votou em primeira discussão 
Projeto de Lei de autoria do 
vereador Odélio Chaves que 
prevê a concessão, permissão 
ou autorização de 20 anos – e 
não mais cinco – para uso de 
bens municipais, como, por 
exemplo, áreas usadas por 
entidades filantrópicas.

Vereadores apresentaram 
emendas para diminuir para 
10 anos, ao invés de 20. O au-
tor vai avaliar a proposta para 

a votação do mérito que deve 
acontecer na próxima sessão.

Foi aprovado também o 
pedido de vistas por uma 
sessão do Projeto do Executivo 
que estabelece medidas para 
conter perdas comerciais na 
gestão de contas do Semae 
e aprimora a administração 
de sua dívida ativa, como, 
por exemplo, desligar a água, 
especialmente dos beneficiá-
rios da tarifa social, caso se 
enquadrem nos propósitos da 
lei, bem como o desligamento 
de água de imóveis abando-
nados.

O Semae enviou, a pedi-
do de Rillo, o impacto orça-
mentário destas ações. Rillo, 
durante o uso da palavra na 
sessão, informou que 443 
cadastros devedores poderão 
ser contemplados com esse 
desligamento, gerando um 
impacto de mais de R$ 6 mi-
lhões, beneficiando devedores 
com dívidas ativas de mais de 
10 anos sem limite de valores. 

Rillo já havia pedido vistas e 
teve seu pedido negado pelos 
parlamentares. Após nova dis-
cussão do projeto, o vereador 
Renato Pupo fez novo pedido 

de vistas por uma sessão, ale-
gando querer avaliar melhor o 
conteúdo do documento, que 
só então foi aprovado.

Na pauta, o veto do Execu-
tivo em relação ao projeto do 
ex-vereador Jean Dornelas que 
determina a unificação dos do-
cumentos de alvarás, licenças 
e autorizações de âmbito mu-
nicipal nos estabelecimentos 
comerciais, foi mantido.

Quatro Projetos de Lei fica-
ram sem votação, devido ao 
horário e respeitando o toque 
de recolher estadual, que co-
meça às 20h.

Andressa ZAFALON 

SHOPPING AZUL
Guilherme BATISTA



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
28 de abril de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

GCM prende autor de furtos em 
série e recupera diversas bicicletas

Durante as diligências 
da Guarda Civil Municipal 
nesta segunda-feira (26) 
um homem de 33 anos foi 
preso por volta das 21h ao 
notar a presença viatura e 
tentar fugir com uma bici-
cleta furtada.

Questionado sobre a fuga 
o criminoso confessou ter 
furtado a bicicleta, que esta-
va conduzindo, em um prédio 
localizado nas redondezas de 
um estabelecimento comer-
cial. No endereço os GCMs 
foram recebidos pela vítima 
do furto e o síndico do prédio 
que já estavam examinando 
as imagens das câmeras de 
segurança.

O gerente de vendas de 
44 anos, vítima do furto, 
informou aos guardas que 
naquela noite foram furtadas 

duas bicicletas, sendo que 
apenas uma delas foi apreen-
dida e entregue ao proprietá-
rio no valor de R$2.600.

Interrogado novamente o 
acusado confessou ter furta-
do outras bicicletas e que as 
vendia para um homem que 
mora em um hotel no centro 
da cidade, outras bicicletas 
ele trocou por drogas. Uma 
segunda viatura foi acionada 
para o terceiro endereço 
sendo localizado um técnico 
em refrigeração de 54 anos 
que confessou comprar os 
veículos por R$200 e vender 
por R$600 cada.

O técnico acrescentou que 
não queria problemas e que 
ligaria para os compradores 
pedindo a devolução dos 
produtos.

Momentos depois a base 
da GCM foi informada sobre 
a apreensão de três bici-
cletas abandonadas, sendo 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

FLAGRANTE

GCM prende autor 
de furtos em série 
e recupera diversas 
bicicletas

duas delas encontradas na 
Avenida Philadelpho Gouveia 
Neto e uma na Avenida Mi-
rassolândia.

O criminoso e o técnico 
foram levados para a delega-
cia onde o primeiro suspeito 
assumiu a autoria dos furtos 
sendo preso em flagrante 
e o segundo envolvido será 
investigado. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

RESGATEEM BAR TRÂNSITO

Casal recupera cão 
trocado em boca de fumo

Uma ourives de 20 anos 
procurou a Central de Fla-
grantes nesta segunda-feira 
(26) para informar o desapa-
recimento de seu cachorro, 
no domingo (25), que foi en-
contrado no Jardim Alvorada 
momentos depois do registro 
da ocorrência.

Segundo as apurações do 
Jornal DHoje, algumas horas 
após o registro do boletim de 
ocorrência a proprietária do ca-
chorro o encontrou amarrado a 
uma árvore em uma residência 
no bairro Jardim Alvorado, logo 
ela e seu marido informaram a 
situação ao residente da casa 
que de forma agressiva disse 
que o animal era dele.

De acordo a ourives, assim 
que o morador foi informado 
sobre o boletim de ocorrência 
ele mudou o discurso dizendo 
que o husky teria sido aban-
donado em frente a casa. 
Em seguida ela e seu marido 
pularam a cerca da residência 

para resgatar o cachorro acres-
centando que não acionou 
a polícia, pois ao registrar o 
boletim de ocorrência o casal 
foi informado de que não havia 
viaturas suficientes para acom-
panhar a busca.

Conforme as informações 
do boletim de ocorrência, após 
o desaparecimento a vítima 
teria publicado uma foto do 
husky siberiano nas redes 
sociais, sendo que na segun-
da-feira um desconhecido 
entrou em contato informando 
que estava com o animal que 
foi trocado na “boca de fumo” 
por R$400.

Assim o homem e a ourives 
marcaram de se encontrar em 
frente ao Supermercado Trídi-
co, porém não foi realizada a 
entrega do cachorro sendo que 
o desconhecido ligou de um 
número restrito.

A vítima não soube informar 
se o morador que estava com 
o cachorro e o desconhecido 
são as mesmas pessoas. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Homem é preso com 
cocaína e maconha

Um balconista de 28 anos 
foi preso por posse de 42 
porções de drogas nesta se-
gunda-feira (26) durante 
o patrulhamento da 
Polícia Militar no bair-
ro Jardim Itapema às 
23h50.

O acusado esta-
va sentado em um 
bar quando ao notar 
a passagem da viatura 
apertou sua mão como se qui-
sesse esconder algo, por esse 
motivo os policiais optaram por 
abordá-lo.

Em revista pessoal foi en-
contrado um invólucro de cocaí-
na em sua mão e duas porções 
no bolso direito de sua roupa, 
durante a revista o balconista 
negou a presença de mais en-
torpecentes no estabelecimento 
dizendo que o bar não é de sua 
propriedade.

Os policiais realizaram uma 
busca no interior da proprieda-
de sendo localizadas dentro de 

dois suportes de cerveja mais 
31 porções de cocaína, oito 
porções de maconha e R$351.

Questionado sobre os en-
torpecentes o acusado confes-
sou que as comercializa pelo 
local e que compra as drogas 
de um uber. Ainda acrescentou 
que vende cada invólucro da 
cocaína por R$20.

O acusado foi levado para 
a Central de Flagrantes onde 
confessou a prática do tráfico e 
foi preso em flagrante, ficando 
a disposição da justiça. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Balconista fica ferida 
em acidente de moto

Dois veículos foram reco-
lhidos na última segunda-feira 
(26) após policiais militares se-
rem acionados para a Avenida 
Danilo Galeazzi onde às 15h 
aconteceu um acidente envol-
vendo um moto e um carro.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
um reciclador de 62 anos, 
condutor da caminhonete, es-
tava transitando pela avenida 
quando virou em local proibido 
e acabou invadindo a faixa de 
rolamento aonde a balconista 
de 22 anos conduzia sua moto.

Nenhum dos dois conse-
guiu impedir a colisão o que 
fez a motociclista cair tendo 

lesões corporais, ela foi socor-
rida pela Unidade de Resgate e 
levada para o UPA Tangará com 
suspeita de fratura de fêmur.

Durante o registro da ocor-
rência os policiais notaram que 
a vítima não possuía habilita-
ção sendo sua moto recolhida, 
também foi verificado que a 
placa de identificação do car-
ro é diversa da original sendo 
também recolhida para exame 
de pericia e encaminhado para 
o pátio de Cedral.

O jornal DHoje entrou em 
contato com a unidade que 
atendeu a vítima, porém ne-
nhum médico soube informar 
qual o estado atual da balco-
nista. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
Arquivo DHOJE

cocaína e maconha

Um balconista de 28 anos 
foi preso por posse de 42 
porções de drogas nesta se-
gunda-feira (26) durante 
o patrulhamento da 
Polícia Militar no bair-
ro Jardim Itapema às 

O acusado esta-
va sentado em um 
bar quando ao notar 
a passagem da viatura 

Arquivo DHOJE

Arquivo DHOJE

APARECIDA ROSSANO GON-
ÇALVES – Falecida aos 84 anos de 
idade, natural de Taquaritinga/SP, 
era viúva. Deixou seus fi lhos Luis 
(falecido), João Carlos, Deci, Maria 
Terezinha, Ademir Donizete, Eliene. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
27/04/2021 às 13:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

LUIZ CRISTANTE – Falecido 
aos 87 anos de idade, natural de 
Ibirá/SP, era casado com Laurinda 
de Oliveira Cristante. Deixou seus 
fi lhos Maria Aparecida, Vania Maria, 
Vandinei Roberto, Valtair Macos. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
27/04/2021 às 10:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 

  FALECIMENTOS
Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

ARIANE ROBERTA ONO RODRI-
GUES – Falecida aos 33 anos de 
idade, natural de Monte Aprazível/
SP, era solteira. Seu sepultamento 
deu-se no dia 27/04/2021 às 
13:30. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

VILMA APARECIDA TOSCANO 
– Falecida aos 65 anos de idade, 
natural de São José do Rio Preto/
SP, era viúva. Deixou seus fi lhos 
Vagner Aparecido, Angelo Rober-
to. Seu sepultamento deu-se no 
dia 27/04/2021 às 09:30. Saindo 
seu féretro do velório direto para o 
cemitério São João Batista.

Balconista fica ferida em acidente de moto

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Técnico agride companheira com 
pedaço de madeira e acaba preso

Durante a tarde desta segun-
da-feira (26) guardas civis mu-
nicipais foram acionados após 
uma fiscal de 47 anos denunciar 
por volta das 17h30 um técnico 
de 59 anos que teria agredido 
sua esposa, uma empregada 
doméstica de 52 anos, com um 
pedaço de madeira no bairro 
Jardim Nunes.

Ao chegarem no local os 

guardas foram recebidos pela 
fiscal que informou que estava 
acompanhando a vítima até sua 
casa quando ambas se depa-
raram com o técnico na porta 
da residência segurando uma 
faca de cozinha aparentemente 
embriagado e emocionalmente 
instável.

Momentos depois a vítima 
conseguiu desarmar seu marido 
e por tal motivo os dois entraram 
em uma briga corporal, sendo 

que para defender a empregada e 
a testemunha começaram a bater 
no agressor com seu capacete.

Assim que teve chance o 
técnico pegou um pedaço de 
madeira que estava embaixo do 
carro estacionado na garagem e  
golpeou a cabeça da vítima.

Após o golpe a briga foi cessa-
da e a GCM foi acionada.

Os guardas encontraram a 
vítima ainda na garagem em 
estado de choque, ela confirmou 

a declaração da fiscal e reforçou 
que seu marido estava alterado.

Questionado sobre o ocorrido 
o agressor confessou ter ingerido 
bebidas alcoólicas e não negou 
ter agredido sua esposa dizendo 
que ela merecia.

Os envolvidos foram levados 
para a delegacia e o técnico foi 
preso por violência doméstica 
e deverá fica a disposição da 
Justiça.(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

REBELDES Justiça manda internar jovens que 
aterrorizam entidade assistencial

A Guarda Civil Municipal 
registrou na última segunda-
-feira (26) um caso de injúria e 
ameaça onde funcionários de 
uma instituição de assistência 
social, que cuida de menores 
infratores e em situação de 
risco, foram aterrorizados por 
dois adolescentes, um de 14 
anos e outro de 16 anos, que 
residem no local.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência os 
dois jovens estavam ame-
açando os colaboradores 
dizendo que em uma oportu-
nidade eles irão atear fogo no 

estabelecimento entre outras 
ofensas.

Foi decretada a internação 
dos adolescentes por amea-
çarem seriamente os profis-
sionais da casa de acolhimen-
to, segundo o Juiz Evandro 
Pelarin da Vara da Infância e 
Juventude de Rio Preto.

Em contato com a comu-
nidade vítima do caso o jornal 
DHoje foi informado que os 
funcionários não possuem 
permissão para comentar, 
pois o caso é considerado 
sigiloso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Decisão de internar os adolescentes é do juiz Evandro Pelarin
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Quantas vezes colhemos amostras de sangue para saber como 
está nossa saúde? Talvez uma a duas vezes ao ano, em tempos nor-
mais. Pode ser também que, por comodismo e pouca preocupação, 
muitos anos se passem sem que façamos algum exame de sangue. 

Em tempos de pandemia pela Covid-19, quando muitas pes-
soas estão sendo contaminadas, algumas apresentando sintomas 
brandos e outras pessoas com necessidade de intubação e até de 
equipamentos mais sofisticados para funcionar como um pulmão 
artificial, quantas vezes precisamos repetir os exames de sangue?

Uma pessoa internada no setor de terapia intensiva é submetida 
a coleta de sangue para análises laboratoriais todos os dias, sendo 
que, dependendo da gravidade do caso, estes exames são feitos 
duas a três vezes ao dia. 

Da mesma forma, uma pessoa contaminada pela Covid-19, prin-
cipalmente aquela com sintomas mais acentuados, irá necessitar de 
uma vigilância de alguns exames de sangue, visando acompanhar a 
evolução do quadro e entender o que está acontecendo e quais os 
órgãos que estão sendo e aqueles que não estão sendo atingidos 
pelo processo inflamatório causado pelo coronavírus.

Dessa forma, seria muito interessante que todas as pessoas co-
nhecessem quais os principais exames de sangue, qual o significado 
clínico dos mesmos e qual seria a correlação destes exames com 
a evolução do quadro inflamatório causado pela Covid-19. Como 
existem exames mais comuns e alguns mais específicos, começarei 
esta apresentação pelos exames mais conhecidos.

Exame 1 - hemograma completo 
Neste exame, temos de estar atentos aos valores da hemoglo-

bina que, quando muito baixa, indica um quadro de anemia, e aos 
valores dos glóbulos brancos, principalmente os linfócitos, os quais, 
quando muito elevados, denotam um processo infeccioso viral, como 
no caso da Covid-19. A recuperação de uma infecção pela Covid-19 
implica em queda dos linfócitos e reversão do quadro de anemia.

Exame 2 - transaminases 
Nos exames de sangue, as transaminases são expressas por 

meio de duas siglas: TGO e TGP. As transaminases são proteínas 
sintetizadas pelas células do fígado e, quando estão muito elevadas, 
indicam um quadro de hepatite.

Considerando que a infecção pela Covid-19 é uma doença 
eminentemente inflamatória, pode ocorrer comprometimento do 
fígado e isso se expressaria pela elevação das transaminases. Em 
muitos casos de falência do fígado, as transaminases podem atingir 
níveis extremamente acentuados, indicando um prognóstico muito 
complicado. 

Exame 3 – creatinina
A dosagem da creatinina no sangue reflete como os nossos rins 

estão executando a função primordial de filtrar o sangue e elimi-
nar as toxinas pela urina. Um dos parâmetros para se identificar 
insuficiência renal em várias condições patológicas, dentre elas a 
infecção pela Covid-19, seria avaliar se os níveis de creatinina estão 
elevados e progressivamente subindo.

Quando uma pessoa não apresenta uma boa taxa de filtração do 
sangue, ela tende a ficar muito inchada, com acúmulo de líquidos 
nos pulmões e com risco significativo de complicações cardiovascu-
lares. Numa evolução muito desfavorável de uma infecção pela co-
vid-19, com falência renal intensa, os níveis de creatinina no sangue 
corroboram a necessidade de recorrer às sessões de hemodiálise. 

Exame 4 – gasometria
Este exame implica em muitos parâmetros essenciais para o 

entendimento de como estão as trocas gasosas dentro dos pulmões 
e como está o nível de acidose (acúmulo de ácidos) no sangue. 
As trocas gasosas refletem a qualidade da oxigenação em nosso 
sangue e denotam um valor percentual que pode indicar, de forma 
flagrante, a necessidade de intubar uma pessoa.

Este valor percentual, em uma pessoa sadia, deveria estar acima 
de 90%. Em pessoas com amplo comprometimento dos pulmões 
pela Covid-19, as taxas de oxigenação podem atingir valores muito 
baixos, como 70-80%. A gasometria é um exame que fornece os 
níveis de bicarbonato em nosso sangue e pode indicar acidose im-
portante quando os níveis de bicarbonato estão muito reduzidos. O 
grau de acidose no sangue reflete que o fluxo sanguíneo que chega 
a cada órgão de nosso corpo está muito baixo e isto é muito grave.

Exame 5 - troponinas 
Quando ocorre um processo inflamatório no músculo cardíaco 

(miocardite) ou mesmo quando ocorre um infarto do coração, as 
troponinas ficam bem elevadas. A infecção pela Covid-19 pode 
desencadear tanto a miocardite como um infarto do coração e a 
queda progressiva dos níveis de troponinas indica a cicatrização 
destes processos.

Exame 6 - PCR (proteína C reativa) 
Este exame é fundamental tanto para acompanhar a evolução 

da resposta inflamatória causada pela Covid-19, como também 
para avaliação do prognóstico.

Quando os níveis de PCR no sangue ficam persistentemen-
te elevados, podemos entender que nosso organismo não está 
conseguindo responder favoravelmente a infecção, mesmo com o 
emprego de medicamentos potentes. Por outro, a queda progressiva 
dos níveis de PCR pode ser um grande alento nesta batalha contra 
o coronavírus. 

Exame 7 - dímero-d
A compreensão deste exame é mais complexa, pois níveis muito 

elevados podem representar o processo inflamatório da Covid-19 
e também reforçar a possibilidade de alterações na coagulação 
sanguínea, ou seja, maior risco para trombose. 

Como a trombose é uma das complicações mais graves da 
Covid-19 e, para isto, deve ser considerado o emprego imediato de 
medicamentos anticoagulantes, a vigilância dos níveis sanguíneos 
do dímero-d é fundamental.

A importância do conhecimento 
Compreender um pouco mais acerca deste emaranhado de 

siglas e nomes difíceis, referentes a alguns exames laboratoriais, 
poderá orientar melhor as pessoas em geral quanto a evolução de 
uma infecção causada pela Covid-19.

Além disto, considerando que muitas pessoas estão demasiada-
mente ansiosas, algumas apresentando crises de pânico, em meio 
a tantas mortes e catástrofes, poder ter uma noção geral sobre o 
significado e as correlações referentes aos exames de sangue que 
estão sendo feitos em seus entes queridos, lutando nas unidades 
de terapia intensiva contra as mazelas do coronavírus, poderá ter 
impacto emocional de alívio e maior serenidade.

Mesmo diante de uma evolução desfavorável, o fato de se con-
seguir minimamente ter uma razoável ideia sobre como está a evo-
lução da infecção pelo coronavírus, certamente é mais consolador 
do que viver em meio a uma escuridão de fatos, siglas e números. 

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe no 
Instagram: @edmoagabriel.

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Sangue pode mostrar piora 

ou melhora da Covid: entenda 
os principais exames

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIOCORONAVÍRUS

O Instituto Adolfo Lutz di-
vulgou em seu site nesta ter-
ça-feira (27) um estudo sobre 
o monitoramento das variantes 
da Covid-19 nas regiões do 
Estado de São Paulo.  Na re-
gião de São José do Rio Preto, 
a variante P2, identificada no 
Rio de Janeiro, é a com maior 
incidência, sendo constatada 
em 58,8% das amostras.

A região é a que contém a 
maior prevalência da P2 no Es-
tado, seguida por Marília (54%) 
e Presidente Prudente (53,8%). 
As outras variantes identifica-
das na DRS de Rio Preto são: 
P.1 (23,5%), B.1.1.28 (11,7%) 
e B.1 (5,8%). Nas demais re-
giões do Estado a variante P.1 
(de Manaus) é a que tem a 
maior prevalência, com desta-
que para a região de Campinas 
em que o índice é de 73,9%, o 
maior de São Paulo.

Segundo o Instituto Adolfo 
Lutz foram analisados 1.439 
amostras em todo o Estado, 
não informando a quantidade 
de amostras por região. De 
acordo com o estudo, a cons-
tatação de variantes permite 
identificar municípios que apre-
sentem um risco alto de casos 
e óbitos em comparação aos 
municípios vizinhos, para um 
monitoramento em tempo real.

“As informações geradas a 
partir de dados que compreen-
dam todo o território tendem a 
gerar conclusões incorretas e, 

Estudo indica variante P2 
predominante na região

por este motivo, trabalhar por 
regiões de saúde torna-se mais 
adequado, pois estas apresen-
tam particularidades, como: a 
tradição de construção das polí-
ticas regionalizadas, a dinâmica 
de movimento populacional, as 
características geográficas, as 
condições socioeconômicas e 
orçamentárias e a participação 
nas diferentes Redes Regionais 
de Atenção à Saúde”, diz o 
estudo.

Novas variantes -  
O Instituto Butantan informou 
nesta semana que descobriu 

a existência de três novas 
variantes do vírus da Covid-19 
em São Paulo. As novas cepas 
foram encontradas na Baixada 
Santista (B.1.351, variante 
sul-africana, já identificada em 
Sorocaba), Itapecerica da Ser-
ra (B.1.318, variante encon-
trada na Suíça e também no 
Reino Unido) e em Jardinópolis 
(N9, uma mutação da P1, a 
variante amazônica, já encon-
trada em vários estados).

A variante sul-africana é de 
preocupação, enquanto a N9 e 
a suíça são, por enquanto, va-
riantes de interesse.  Segundo 

o Butantan, ainda é cedo para 
dizer se elas são mais trans-
missíveis ou mais agressivas 
do que as variantes brasileiras 
P1 e a P2.

“Esses estudos mostram 
que tem muita variante em 
São Paulo. Precisamos de 
políticas de contenção e res-
peitar o distanciamento para 
que a gente não fique espa-
lhando variantes”, explicou 
a vice-diretora do Centro de 
Desenvolvimento Científico 
do Instituto Butantan, Maria 
Carolina Quartim Barbosa Elias 
Sabbaga.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Estudo indicou 
que variante P2 
do coronavírus é 
predominante na 
região
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HOJE Saúde antecipa vacina 
para idoso de 63 anos

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou que vai antecipar 
a vacinação contra a Covid-19 
em idosos de 63 anos. O início, 
que estava previsto para o dia 
29, foi alterado e a imunização 
começará já nesta quarta-fei-
ra (28). O município recebeu 
4.960 doses do Estado para a 
vacinação deste público.

Os pontos de vacinação para 
essa faixa etária são os drives 
do Recinto de Exposições e da 
Swift das 8h às 17h. As unida-
des de saúde não respiratórias, 
Pinherinho, Projeto Viva Eldo-
rado e as escolas Zilda Natel 
e Dr. Loft João Bassit também 
estarão imunizando das 8h às 
14h. No mesmo horário estarão 
disponíveis os mini drives das 
unidades Caic, Cidade Jardim e 
Engenheiro Schmitt: das 8h às 
14h. Os endereços podem ser 

conferidos no site: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Para receber a dose é ne-
cessário apresentar documento 
de identidade com foto e CPF e 
para reduzir o tempo de espera 
na fila, pode-se preencher an-
tecipadamente o cadastro do 
Vacina Já, disponível em www.
vacinaja.sp.gov.br.

A Saúde ainda anunciou uma 
mudança com relação a aplica-
ção da segunda dose para idosos 
com 68 anos ou mais. Para esse 
público, a imunização será apli-
cada somente nas unidades de 
saúde. Para receber a segunda 
dose, é necessário apresentar 
documento de identidade com 
foto e CPF e comprovante de 
vacinação.

De acordo com os dados do 
Vacinômetro já foram aplicadas 
134.146 doses em Rio Preto, 
sendo 85.602 na primeira etapa 
e 48.544 na segunda.

Vinicius LIMA  

Saúde antecipa vacina para idoso de 63 anos
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COVID
Mais 108 casos e três mortes em Rio Preto

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (27) mais 108 casos 
de Covid-19 no município, 
sendo 93 por exame PCR, oito 
por TR sorológico e sete por TR 
antígeno. Com isso, a cidade 
chegou a 66.053 casos, com 
4.214 em profissionais da saú-
de. O coeficiente de incidência 

é de 14.388 casos a cada 100 
mil habitantes.

Também foram registrados 
mais três óbitos pela doença, 
sendo dois nesta terça-feira e 
um no domingo (25). Desde 
o início da pandemia a cidade 
totaliza 1.873 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021, são 31.290 casos e 
951 óbitos.

Nas últimas 24 horas foram 
contabilizados mais 83 recupe-
rados da doença, chegando a 
60.104 curados, o equivalente 
a 91% dos casos. O número de 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais é de 258.369 
e 223.033 testes já foram 
realizados.

Atualmente, o município 
conta com 777 pacientes 
internados com síndrome res-

piratória aguda grave (SRAG), 
com 400 na UTI e 377 na en-
fermaria, sendo que 429 são 
residentes de Rio Preto e 348 
de outras cidades da região. 
Dentre os casos já confirma-
dos com Covid-19, são 568 
internações, com 349 na UTI e 
219 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI em 
Rio Preto é de 87% e na região 
é de 86,9%.

Vinicius LIMA  

HB E HCM
Grupo vende 550 pizzas e doa arrecadação 
para hospitais administrados pela Funfarme

O grupo Sementes da Ale-
gria realizou na manhã desta 
terça-feira (27) uma doação de 
R$ 2.112,00 para o Hospital 
de Base e Hospital da Criança 
e Maternidade. O dinheiro foi 
arrecadado com a venda de 550 
pizzas no evento “Pizza Solidária 
IFome do Sementes da Alegria”, 
realizado no dia 17 de abril. As 
pizzas que não foram vendidas 
também foram doadas para a 
Pastoral do Povo em Situação 
de Rua, da Diocese de Rio Preto.

O projeto, criado em 2008, 
conta com cerca de 60 voluntá-

rios e consiste em levar palhaços 
para dentro dos hospitais com o 
objetivo de alegrar os pacientes. 
Além do HB e o HCM, o grupo fa-
zia plantões no Austa e também 
na Santa Casa.

“Infelizmente por conta da 
pandemia, estamos impedidos 
de entrar nos hospitais. Com 
isso, nós desenvolvemos essa 
ação para ajudar de alguma for-
ma essas instituições”, afirmou 
Ricardo Gonçalves, conhecido 
como “Dr. Caneca”, do núcleo 
de comunicação do grupo.

Outra ação para compen-
sar a impossibilidade de ir até 
os hospitais é a realização de 

Vinicius LIMA  

uma live semanal aos sábados, 
às 10h. “Nós chamamos de 
Plantãozinho online e contamos 
com quatro doutores palhaços 
fazendo brincadeiras. Esses 
voluntários se revezam a cada 
semana e isso ajuda a matar a 

saudade das nossas atividades”, 
afirmou Ricardo.

O grupo ainda informou que 
pretende realizar uma live es-
pecial no Dia das Mães com 
participação de profissionais do 
Hospital de Base.

Divulgação



SOCIAL Jornal

* 

A convite de Gigante Pipper, um dos proprietários da casa, 
almocei sábado, no Castellana Steak House, com um dos 
maiores humoristas do Brasil, o Matheus Ceará. Ele veio a 
Rio Preto para fazer uma live na sexta-feira, pelo Youtube, 
com a finalidade de arrecadar fundos para o Sindicato de 
Músicos Profissionais que estão sem serviço desde o iní-
cio da pandemia e para a AACD. Matheus me contou que 
gravou na quinta-feira após mais de um ano, o primeiro 
programa “A Praça é Nossa” de uma nova série inédita,-
que vai ao ar amanhã. Ele estava com a mulher, a doce e 
simpaticíssima Bianca Campos. Posando para minha obje-

tiva, Gigante Pipper e Matheus Ceará.

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

ALTAR I      

O casamento religioso da médica Maria Flávia, filha de Heitor de 
Souza Jr. e Caió Vetorasso Mendes Tranjan, com o empresário 
da construção civil Tomás Perocco Ferreira, filho de Wagner e 
Maria Rita Ferreira, será realizado dia 31 de julho às 18h30 na 
Basílica Menor de N.S. Aparecida, com um jantar após apenas 
para os padrinhos e íntimos de oliveira, na casa da avó, Elza 
Vetorasso Mendes, assinado pela banqueteira Rose Rossi, com 
décor de Daniella Zancaner. A noiva usará um vestido da grife 
Aÿa. Uma outra cerimônia de casamento está marcada para o 
dia 6 de setembro na praia de Carneirinhos, em Pernambuco. 
Será a cerimônia civil onde Maria Flávia vai usar um vestido da 
grife catalã Pró Novia. 

APLAUSO  

Desta coluna os aplausos a 
Faculdade de Medicina de Rio 
Preto (Famerp) e à Unesp/
Ibilce, que na avaliação das 
instituições de ensino superior 
pelo Ministério da Educação, 
tiraram nota 5, a nota máxima 
entre as universidades da 
região. 

     Que coisa mais sem 
glamour a cerimônia do Oscar 
deste ano, realizada domingo 
passado. Foi reduzida a pó de 
traque.

    A banda britânica Coldplay 
está confirmadíssima para se 
apresentar no Rock in Rio, em 
setembro de 2022.

     Desta coluna as 
condolências à família do 
arquiteto Ricardo de Faria 
Bozola, que faleceu de infarto, 
domingo.

     O elegante casal de 
médicos José Dalmo Araújo 
Filho e Suzana Araújo, saiu da 
toca e almoçava domingo no 
Cantinella.

    Romualdo Negrelli e Patrícia 
Faria estão curtindo semana 
no Guarujá.

     Com a reabertura dos * 

AMPLIANDO

A Lojas Americanas acaba de comprar 70% do grupo Uni.com, 
dono das marcas Puket (moda e assessórios), Imaginarium 
(design), MinDe (decoração) e Lovebrands (multimarca). O Uni.
com tem uma rede de 450 franquias dessas quatros marcas de 
varejos.

OLÉ!

Uma notícia como essa, mesmo que já tenha sido noticiada no 
passado fim de semana, não pode deixar de ser comemorada: 
Rio Preto é a terceira melhor cidade do Brasil em qualidade de 
vida, entre os 100 maiores municípios, atrás apenas de Maringá, 
no Paraná e do segundo lugar, Jundiaí (SP) A pesquisa é feita 
pela empresa Macroplan, cujo resultado foi anunciado sábado 
por videoconferência, com a presença do vice-governador Rodrigo 
Garcia, do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi 
e do prefeito Edinho Araújo. 

A elegante e charmante Vera Lins Araújo, esposa de José 
Dalmo de Araújo, restabelecendo-se de uma dengue. 

CARROS ELÉTRICOS 

A Great Wall Motors (GWM), a maior montadora privada da China, 
procurou autoridades brasileiras na semana passada com uma 
boa notícia: quer abrir uma fábrica de carros elétricos e utilitários 
leves na região Sudeste. Está à procura de um estado que ofereça 
benefícios fiscais.

TEATRO ONLINE 

Os espetáculos e os debates que fizeram parte da programação 
do “Festival de Janeiro– Edição Especial’, da Cia. Fábrica de 
Sonhos, de Rio Preto, estão disponíveis no site do festival até o 
dia 31 de maio deste ano. Basta acessar o www.festivaldejaneiro.
com e escolher entre as 12 peças infantis que constam no 
catálogo virtual do festival, formado por 11 companhias de teatro 
participantes de vários estados do Brasil. Do dia da abertura do 
festival até a terça-feira, dia 20, o site já ultrapassava a marca 
de mais de 5 mil espectadores.  

MANGUEIRA II 

A ideia é recriar a atmosfera do carnaval na Candelária da 
década de 1960, unindo a emoção da bateria tocando ao vivo 
e os principais componentes de uma escola: Mestre-Sala e 
Porta-Bandeira, Comissão de Frente, Ala das Baianas, Passistas, 
carros alegóricos. O desfile virtual terá realização 100% através 
de computação gráfica e animação 3D, proporcionando uma 
experiência inédita ao público.

LUTO

Morreu no sábado, 24, aos 69 anos, o poeta, desenhista 
e professor aposentado Sérgio Vicente Motta, que lecionou 
Literatura Brasileira no Departamento de Estudos Linguísticos e 
Literários do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 
(Ibilce), campus da Unesp em Rio Preto. Motta também ocupava a 
cadeira número 21 da Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura 
(Arlec). Ele lutava contra um câncer. Nascido em Ariranha, formou-
se em Letras em Catanduva, com especialização em Semiótica 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e fez mestrado 
e doutorado pela Unesp. Pela perda de tão querido colega da 
Arlec, os meus sentimentos à família. 

MANGUEIRA I 

A Estação Primeira de Mangueira pretende fazer seu carnaval 
ainda este ano. O presidente da escola, Elias Riche, assinou uma 
carta de intenção com a Capivara Filmes, para a realização de 
um desfile virtual em novembro. Em fase de desenvolvimento, 
o projeto prevê uma versão digital do desfile da escola, criado 
com uso de tecnologia que mistura filmagem, animação em 3D 
e cobertura ao vivo.

FEIJÃO CHIC

Quem tem a feijoada entre suas memórias afetivas, pode se 
refestelar aos sábados. Desde o passado finde, o El Toro inclui o 
prato no cardápio até o final do mês de julho, sempre aos sábados. 
Vai virar point. 

NA TELINHA

Manhattan Connection entrevista hoje, Fábio Porchat, apresentador 
e humorista, sobre liberdade de expressão. O programa inédito vai 
ao ar às 22 horas, na TV Cultura. Participa também desta edição o 
advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido 
como Kakay, que fala sobre as últimas decisões do Superior Tribunal 
Federal.

SEM BANDA 

Criada em 1964, a Banda de Ipanema não sairá no carnaval de 
2022: “Vamos esperar pelo carnaval de 2023. Pode ser que até 
lá, tudo se resolva. Mas, em 2022, a aglomeração ainda será de 
riscos”  - disse Claudio Pinheiro, 85,  presidente da agremiação.

POSSE II

A nova diretoria do Rotary Club São José do Rio Preto, o mais 
antigo da cidade, toma posse provavelmente dia 5 de julho ,uma 
segunda-feira, na Casa do Rotary. O novo presidente será o médico 
e rotariano de escol, João Gomes Netinho e a solenidade será 
totalmente online. 

POSSE I 

Impedida pelas restrições sanitárias do Coronavirus, a posse do 
Conselho Deliberativo e da nova diretoria do Automóvel Clube e 
a eleição das comissões, da Presidência do Conselho não pode 
acontecer no dia da eleição e acabou sendo realizada dia 20, 
elegendo aqueles que haviam sido anunciados aqui. 

ALTAR II 

A caminho de uma união matrimonial, Guilherme Delbem Bellon, 
filho de Alaércio Bellon e de Míriam Maria Delbem Bellon e Karla 
Tomáz Farila, filha de Carlos Alberto Faria e Marilene Tomáz Faria. 
Os editais já foram proclamados.

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

MÚSICA DE QUALIDADE

Além de Sorroche Neto, da Rádio Estéreo Cidade, mais uma 
DJ e apresentadora musical se destaca pela excelência de sua 
programação. É Ana Martins, da Rádio Antena 1. Tem um ótimo 
gosto musical e suas informações sobre cantores e grupos são 
precisas.

Trio de glamour: Rhea Silvia Simardi Toscano, Carmen 
Silvia Ramos Tanúri e Vera Vetorasso, nos bons tempos 

em que podíamos fazer festas.

A-6

* 
* 

* 

* 
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Recepcionando a Primeira Dama do Brasil, D. Michelle Bol-
sonaro, o empresário Eloy Gonçalves e a médica e pecuaris-
ta Beth Liso, diretores do grupo G Agro que entregou quase 

3 mil cestas básicas para a campanha de D. Michelle

bares e restaurantes, 
os supermercados e o 
Ceasa tiveram na semana 
passada, um faturamento 
extra. Nadaram de braçada 
pois as vendas explodiram 
com as provisões dos 
estabelecimentos.

     As Lojas Renner estão 
em negociação com uma 
grande marca de vendas pela 
internet. Quer se tornar o 
Magazine Luiza da moda.

     Excepcionalmente, o clube 
de campo Monte Líbano 
estará funcionando todas as 
segundas-feiras durante abril 
e maio. E os restaurantes 
estarão funcionando todos os 
dias das 9 às 17 horas.

     A dengue está pegando 
forte. Quem foi acometido 
pela doença, mas já está 
curado, é o casal José Dalmo 
e Vera Lins Araújo.

* 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DEFINITIVA  DOS CANDIDA-
TOS HABILITADOS PARA A ELEIÇÃO DO CMAS NO DIA 
30 DE ABRIL  DE 2021 às 8:30 horas 
COMPLEMENTAÇÃO DE MANDATO DE CONSELHEIRO 
SUPLENTE MAIO   DE 2021 A  FEVEREIRO 2024
CATEGORIA REPRESENTATIVA: ENTIDADES DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL  
INSTITUIÇÃO: AMAI- ASSOCIAÇÃO MAMÃE IDALINA
REPRESENTANTE: DÉBORA PIRES LACERDA 

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
109/2021 – PROCESSO Nº 1993/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios (frios embutidos) para abastecimento do Corpo de 
Bombeiros e demais órgãos. Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 29/04/2021 
às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena 
Antonio - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
98/2021 – PROCESSO Nº 1922/2021 
Objeto: Aquisição de ambulância para a Central de Remo-
ção Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 29/04/2021 às 15:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ERRATA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 112/2021 – Processo n.º 
11015/2021
Na publicação do dia 27/04/2021, considerar conforme 
segue: Onde se lê: “RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 112/2020 – PROCESSO Nº 11015/2020”. 
O correto é: “RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 112/2021 – PROCESSO Nº 11015/2021”. 
-  Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 166/2021, processo 11.460/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de gêneros alimentícios estocá-
veis que serão usados no consumo e preparo da alimenta-
ção do efetivo do Corpo de Bombeiros de São José do Rio 
Preto. Gabinete do Prefeito. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 12/05/2021, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
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° 168/2021, processo 11.488/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de material médico (cânulas) para 
uso nas Unidades de Saúde no combate ao COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 12/05/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUI-
PAMENTOS LABORATORIAIS LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 4156/2021
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 
EPP
NOTAS DE EMPENHO Nº 5781/2021 E 5780/2021 
CONTRATADA: JRT INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
NOTA DE EMPENHO Nº 6328/2021 
CONTRATADA: LUIS A BOVOLON FILHO & CIA LTDA 

NOTA DE EMPENHO Nº 5471/2021
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 5038/2021
Notifi co derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BELOAR FILTER RESFRIADORES E BE-
BEDOUROS REFRIGERADOS EIRELI
EMPENHO 16307/20
Considerando chamado em aberto referente à garantia do 
material adquirido através do empenho supracitado. Notifi co 
o representante legal da contratada, para realizar o atendi-
mento da garantia e fi nalizar o chamado no prazo de 3 dias 
úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ESSENZA SEGURANÇA PATRIMONIAL
ATA/0458/19
Notifi co o representante legal da contratada, para apresen-
tar comprovantes solicitados na notifi cação no prazo de 24 
horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 42/21
Contratada: EMPRO Tecnologia e Informação.
Objeto Prestação de serviços especializados em informática 
e correlatos.  Fundamento: ART. 24, VIII, XVI DA LF 8666/93. 
SEMPLAN. Orlando J. Bolçone.
ERRATA
Publicação de 17/04/2021
Onde se lê:
Dispensa de licitação: nº 03/2021 - Contrato: DIL/0033/21
Leia-se:
Dispensa de licitação: nº 032/2021 - Contrato: DIL/0018/21
ERRATA
Publicação de 17/04/2021
Onde se lê:
Inexigibilidade de licitação nº 03/2021 - Contrato: 
INEX/0018/21
Leia-se: 
Inexigibilidade de licitação nº 03/2021 - Contrato: 
INL/0003/21
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021
ATA Nº 0366/21
CONTRATADA: JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS 
CIRURGICOS S.A.
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores 
Unitários - Item 05 - R$3,400; Item 14 - R$60,000; Item 18 
- R$1,640; Item 20 - R$7,000; Item 21 - R$7,000; Item 24 – 
R$10,000 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021
ATA Nº 0367/21
CONTRATADA: CEMED COMERCIO IMPORTAÇÃO EX-
PORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores 
Unitários - Item 09 - R$6,170; Item 19 - R$24,000 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021
ATA Nº 0368/21
CONTRATADA: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELE-
TRICOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valo-
res Unitários - Item 04 - R$9,30; Item 05 - R$6,00; Item 
15 – R$12,40; Item 18 – R$12,00; Item 21 – R$7,20; Item 
22 – R$0,44; Item 24 – R$12,00; Item 27 – R$11,90; Item 
28 – R$14,00; Item 29 – R$2,50; Item 34 – R$2,40; Item 
36- R$3,00; Item 38 – R$7,85; Item 39 – R$11,00; Item 40 – 

R$4,40; Item 42 – R$1,95; Item 44 – R$2,70 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
ATA Nº 0369/21
CONTRATADA: ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 
ME.
OBJETO: Fornecimento de material de papelaria - Valo-
res Unitários - Item 02 - R$3,80; Item 03 - R$3,80; Item 
04 – R$3,80; Item 05 – R$3,80; Item 06 – R$3,80; Item 
07 – R$3,80; Item 08 – R$3,80; Item 09 – R$7,50; Item 
10 – R$3,80; Item 11 – R$3,80; Item 12 – R$3,80; Item 
14- R$3,80; Item 15 – R$3,80; Item 16 – R$125,99; Item 17 
– R$125,99; Item 18 – R$125,99; Item 20 – R$125,99; Item 
21 – R$125,99; Item 22 – R$125,99; Item 23 – R$125,99; 
Item 24 – R$125,99; Item 46 – R$7,45; Item 47 – R$5,25; 
Item 48 – R$5,88; Item 49 – R$2,50; Item 52 – R$2,45; Item 
53 – R$3,45; Item 58 – R$2,09; Item 60 – R$0,64; Item 96 
– R$0,99; Item 97 – R$0,99; Item 108 – R$4,69; Item 120 – 
R$1,39 – SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Maran-
goni – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021
CONTRATO nº PRE/0048/21
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA
OBJETO: Aquisição de oxigênio medicinal para Unidades de 
Saúde – SMS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$10.001.200,00

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
025/2017
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A
OBJETO: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas 
modalidades de voz e dados, com fornecimento de apare-
lhos celulares em regime de comodato, conforme especifi ca-
ções do produto e serviços no Anexo I – Termo de Referên-
cia, do edital Pregão Presencial nº 011/2017 e Processo nº 
23/2017.
VALOR TOTAL: R$ 25.067,60 (Vinte e cinco mil e sessenta e 
sete reais e sessenta centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste 
contrato será por 04 (quatro) meses, iniciando-se em 19 de 
dezembro de 2020 e seu término na data de 18 de abril de 
2021.
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 011/2017 e 
Processo nº 23/2017; Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002; Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei 
Complementar nº 123/2006, com as alterações vigentes, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-SP, 17 de dezembro de 2020.
________________________________________________
________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO 
DIRETOR PRESIDENTE

DECRETO Nº 18.887
DE 27 DE ABRIL DE 2021.   

Alteração orçamentária
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384 de 19 de 
dezembro de 2020,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 304.000,00 
(Trezentos e quatro mil reais), para reforço da dotação orça-
mentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 504 R$ 304.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
10.001.15.122.0002.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
28 de abril de 2021

que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.906.000,00 
(Dois milhões, novecentos e seis mil reais), para reforço de 
dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 243 R$ 115.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2060.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 195 R$ 50.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 250 R$ 550.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no municipio
07.001.10.304.0008.2050.3390.39.03 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 165 R$ 500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no municipio
07.001.10.302.0008.2024.3390.39.06 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 612 R$ 50.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no municipio
07.001.10.302.0008.2024.3390.30.06 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 565 R$ 1.000.000,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.003.15.451.0004.1003.4490.51.03 – Obras e instalações
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 251 R$ 141.000,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 625 R$ 500.000,00
Programa 04 – Obras de infraestrutura urbana
10.001.15.451.0004.1003.4490.51.07 – Obras e instalações
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 3º decorrem das anulações parciais de 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 359 R$ 115.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2063.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 190 R$ 50.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 253 R$ 250.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no municipio
07.001.10.304.0008.2050.4490.52.03 – Equipamentos e 
material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 594 R$ 300.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no municipio
07.001.10.304.0008.2050.3390.30.03 – Material de consumo 
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 621 R$ 500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no municipio
07.001.10.302.0008.2024.3332.36.06 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 164 R$ 50.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2024.3342.93.06 – Indenizações e 
restituições
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 219 R$ 1.000.000,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.003.15.451.0004.1008.4490.51.03 – Obras e instalações
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 523 R$ 141.000,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2033.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 213 R$ 500.000,00
Programa 04 – Obras de infraestrutura urbana
10.001.15.451.0004.1007.4490.51.07 – Obras e instalações
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 27 de abril de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
27/2021 – PROCESSO SICOM 3115/2021
Objeto: Aquisição de bateria tracionária para ser utilizada na 
empilhadeira Clark GEX-30, patrimônio 4228, utilizada no 
almoxarifado do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 22.04.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora SANEX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA. A íntegra da sessão está disponível no 

“Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
27/2021 – PROCESSO SICOM 3115/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 26.04.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
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 30/2021, 
Processo SICOM 3122/2021 objetivando a Contratação 
de empresa para manutenção corretiva e preventiva, com 
revisão, substituição de peças e revisão em Grupo Gerador 
de Energia Elétrica instalados nas Estações Elevatórias de 
Esgoto (EEE) do SeMAE e Sede Administrativa. Prazo de 
execução: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 11.05.2021, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 19.04.2021 – Wagner Castilho Botaro - Ge-
rente de Operação e Manutenção - Esgoto.
S. J. Rio Preto 27.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

       SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA POSSE

         Em cumprimento a decisão judicial prola-
tada no Mandado de Segurança, Processo nº 0039560-
50.2012.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda Pública, convoca 
o candidato abaixo citado, habilitado no Concurso Público – 
Edital nº 04/2011, para preenchimento do cargo de GUARDA 
MUNICIPAL, criado pela Lei Complementar 331, de 30 de 
dezembro de 2010, a comparecer no dia 03 de maio de 2021 
às 08:00 horas, na Guarda Civil Municipal, localizada na Av. 
Sabino Cardoso Filho, 2500, Jardim Estrela, nesta cidade, 
para sessão de nomeação, posse e exercício. O não compa-
recimento à sessão ensejará a desistência do candidato.
   Considerando as restrições impos-
tas 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.
GUARDA MUNICIPAL
 NATAL PORFIRIO DA SILVA
São José do Rio Preto, 27 de abril de 2021.                                                                  
ADILSON VEDRONI
       Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Espolio de Francisco Moreira do Prado -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de IPTU Revis Adm. (div 
029), exercício de 2015, vencimento em 15/01/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 16/04/2021.
São José do Rio Preto, 27 de abril de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Natanael da Silva Chiuchi -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa por Falta de 
Atualiz. Cadastro. (div 389), exercício de 2020, vencimento 
em 04/02/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 20/04/2021.
São José do Rio Preto, 27 de abril de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Caio Ubiratan Almeida Lopes -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa de Comércio (div 
031), AIIM 22191, vencimento 22/02/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 23/04/2021.
São José do Rio Preto, 27 de abril de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

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

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

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

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

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

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

Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ABSOLUTO PROMOÇÕES DE VENDAS RIO 
PRETO LTDA 3239700 

ADRIANO MORAES DE OLIVEIRA 38210739859 3703760 
ANDERSON M F DA SILVA EIRELI 3746290 
CASTELO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1154880 
CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE 
INTEGRAL 3572050 

CLAUDIO DE LEMOS 00261657836 3752190 
CONFECCAO INFANTIL E HOSPITALAR 
MESTIERE LTDA 3724350 

DENISE PASTORI CORRADO 28921910840 3501080 
DRT AGENCIA DE VIAGENS LTDA 3707800 

FENIX RIO PRETO LOJA DE CONVENIÊNCIAS 
LTDA ME 3334100 

INGRID VIDRIK FOGGETTI COMERCIO DE 
DOCES EIRELI 3717370 

JAQUELINE FRANCISCA CANDIDO 22199843890 3471210 
JEBER JAMES NAVARRO 09130639832 3664290 
JONATHAN MARQUES LIMA 34073245880 3623010 
KARINA ANGELICA LUIZE GIAROLA 
25233744805 3695940 

KLEBER AUGUSTO DA SILVA 34501844825 3349250 
LAZARO VEDOVATO 05706558892 3534480 
M D AMIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL EIRELI 3716790 

M M DE O ERMENEGILDO 3489300 
MARIA BEATRIZ INOCENTE VITORIO 
FERNANDES 3321590 

MEG VIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 3682460 
MW VASCONCELLOS MARKETING E 
TECNOLOGIA LTDA 3739170 

PALOMA CAROLINE CAMPOS DE ABREU 
42171570881 3558200 

RAPIDAO APP TECNOLOGIA E FRANCHISING 
LTDA 3539090 

RCS SERVICOS CONSTRUCOES E 
COBRANCAS LTDA 3321860 

ROGER ALVES DA SILVA LTDA 3706750 
ROM TEC PAINEIS ELETRICOS EIRELI 3511290 
SEGSIX ASSISTENCIA E COMERCIO DE 
ELETRONICOS LTDA 3599110 

VIGA CENTRO ESPECIALIZADO EM 
EMAGRECIMENTO E ESTETICAS LTDA 3506980 

VIRTUALPHA CENTRO DE NEGOCIOS LTDA 3674310 
VOUCHER AGENCIA DE VIAGENS TURISMO ME 1157760 
WGOLL FOODS COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 3713370 

São José do Rio Preto, 27 de abril de 2021. 
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZA-
DA POR CONSULTA AOS TRABALHADORES PELO SITE 
SINERGIASPCUT.COM.BR. 

EMPRESA DATA BASE JUNHO: 

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Pelo presente edital, a Diretoria Colegiada do SINDICATO 
DOS EMPREGADOS  NA  GERAÇÃO, TRANSMISSÃO 
E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE DO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO representada pelo seu 
Presidente, Fábio Lucas Pestile, considerando os Decreto 
Estadual 65.437/2020 que estendeu a medida de qua-
rentena de que trata o Decreto Estadual 64.881, de 22 
de março de 2020 e o Decreto Estadual 64.994 de 28 de 
maio de 2020, e mais recentemente os Decretos Estaduais 
Nº 65.563 de 11.03.2021; Nº 65.596 de 23.03.2021 e   Nº 
65.613 de 08.04.2021 que instituem  entre outros, o dever 
de não causar aglomerações em função da pandemia de 
Covid19; considerando o disposto no inciso II do Artigo 17 
da Lei 14.020/2020, CONVOCA todos os trabalhadores das 
empresas citadas acima lotados em todos os municípios 
que integram a sua base territorial, associados ou não, para 
que façam acesso ao site sinergiaspcut.com.br a partir do 
dia 01/05/2021 às 09:00 hs para tomarem ciência da “Pauta 
de Reivindicações” das Empresas supracitadas e mediante 
endereço eletrônico indicado junto às mesmas, manifestem-
-se, se assim desejarem, no prazo de  01 a 06/05/21 sobre 
a seguinte Ordem do Dia: a) aprovação ou rejeição como 
um todo, da Pauta de Reivindicações a ser encaminhada à 
empresa, b) autorização para a diretoria do Sindicato fi rmar 
Acordo Coletivo de Trabalho com a empresa empregadora; 
c) Autorização para a diretoria do Sindicato requerer pro-
testo judicial, bem como para instaurar processo de dissídio 
coletivo perante a Justiça do Trabalho; d) Aprovação e/
ou Ratifi cação da Taxa Negocial, e) Aprovação  de que a 
divulgação de futuras convocações e/ou consultas  sobre a 
Campanha Salarial 2021 sejam feitas ofi cialmente através 
do  site sinergiaspcut.com.br, dispensando a convocação 
em Jornal de Grande Circulação.  Em função da situação 
de pandemia pelo COVID19, excepcionalmente nesta 
Campanha Salarial será considerada aprovada a Pauta de 
Reivindicações e autorizados e/ou aprovados demais itens 
da “Ordem do Dia” que não obtiverem rejeição de no mínimo 
cinquenta por cento mais um do número de trabalhadores 
da empresa associados ou não ao Sindicato. E para que o 
presente edital chegue ao conhecimento de todos os traba-
lhadores interessados, determino a sua publicação em jornal 
de circulação no município de São José do Rio Preto. São 
José do Rio Preto, 28 de abril de 2021.Fábio Lucas Pestile. 
Presidente.

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

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:

JELIÉZER DE JESUS TOZZO e ISABELA FARIA NAVES 
DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, biólogo, sol-
teiro, nascido em Guapiaçu, SP, no dia 18 de abril de 1994, 
fi lho de LUIZ CARLOS TOZZO e de MARIA APARECIDA 
PASCHOALIN TOZZO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
fi sioterapeuta, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 07 de junho de 1997, fi lha de VLADIMIR NAVES 
DE SOUZA e de RUDINES FARIA. 

LETICIA VASQUES ALVARES e JOMARA JORDANA 
SMARRA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica veteriná-
ria, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
01 de novembro de 1990, fi lha de FRANCISCO BARBOSA 
ALVARES e de CLARICE VASQUES MALDONADO ALVA-
RES. Ela, de nacionalidade brasileira, médica veterinária, 
solteira, nascida em Fernandópolis, SP, no dia 03 de julho 
de 1989, fi lha de DÁRIO SMARRA DA SILVA e de JOANA 
D'ARC DE ALMEIDA. 

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DA SILVA e PAULA RE-
GINA DONHA CAMPOS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar administrativo, divorciado, nascido em OSVALDO 
CRUZ, SP, no dia 03 de fevereiro de 1976, fi lho de JOÃO 
ARAÚJO DA ROCHA e de MARIA DO CARMO ROCHA DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, divorcia-
da, nascida em Araçatuba, SP, no dia 28 de agosto de 1976, 
fi lha de ALCEU DE MORAES CAMPOS e de IVANI DONHA 
CAMPOS. 

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, 27 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 exi-
gidos no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilita-
ção da Conversão de união estável em casamento:

ISSAO KIMURA e MARIANA DO LAGO HADDAD. Ele, de 
nacionalidade brasileira, estagiário, solteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 07 de janeiro de 1998, residente e domi-
ciliado a Milton Gabriel, Nº 300, Jardim Redentor, São José 
do Rio Preto, SP, fi lho de SHINICHI KIMURA e de MARCIA 
AKEMI SOGAWA KIMURA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
analista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 05 de 
abril de 1996, residente e domiciliada a Milton Gabriel, Nº 
300, Jardim Redentor, São José do Rio Preto, SP, fi lha de 
MAURICIO NAGIB HADDAD e de TÂNIA MARA DO LAGO 
HADDAD. 

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, 26 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. ROGERIO ALCANTARA DE CARVALHO e KELLY 
CRISTIANE MINGORANCE, sendo ELE fi lho de JOSÉ DO-
NIZETT DE CARVALHO e de ZILDA DIAS DE ALCANTARA 
CARVALHO e ELA fi lha de VÍTOR CARLOS MINGORANCE 
e de MARIA VANDA ALONSO MINGORANCE;

2. RODRIGO MONTEIRO ALVES e JHEYNEFER 
LAISSA DA ROCHA, sendo ELE fi lho de HÉLDER ROS 
ALVES e de SORAYA MONTEIRO DE OLIVEIRA ALVES e 
ELA residente em Sumaré, SP, fi lha de ADEMIR PEREIRA 
DA ROCHA e de ADRIANA CLAUDIA LONGUI;

3. AMARILDO ANTONIO CAMARGO e HELEN FER-
REIRA DAS NEVES, sendo ELE fi lho de LAZARO ANTONIO 
DE CAMARGO e de MARIA HELENE DE CAMARGO e ELA 
fi lha de JAIR FERREIRA DAS NEVES e de SELMA FERREI-
RA DAS NEVES.
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 27/04/2021.
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

 
Portaria n.º 3.009, de 27 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 e,  

Considerando a certidão de óbito da Sra. Eliana Gonçalves Arenas, de matrícula n.º 119040 01 55 

2021 4 00216 052 0110706 18, junto ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 

1.º Subdistrito da Sede – Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo,  

RESOLVE,  
Art. 1.º - EXONERAR, por falecimento, a Sra. ELIANA GONÇALES ARENAS, CPF n.º 

070.499.298-16, do cargo de Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa, do quadro de pessoal da 

Prefeitura Municipal de Cedral/SP.  

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na dará de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 

de abril de 2021, revogando as disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal de Cedral, 27 de abril de 2021; 91.º Ano de Emancipação Político-

Administrativa. 

 PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS  
Prefeito Municipal  

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma data e local de costume. 

 
Rosália Matilde Bortoluzzo 

Secretária 
 
 
 

Portaria n.º 3.010, de 27 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:  
 
Art. 1.º - Fica nomeado o seguinte membro da Comissão para acompanhamento das atividades do 

convênio do Projeto Estadual do Leite “VIVA LEITE”, desenvolvido entre a Prefeitura Municipal de Cedral e a 
Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, em substituição ao membro suplente de representação 
da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo:  

 
- REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO  
 
Suplente: Gláucia Soares de Oliveira – RG: 17.932.769-0. 
 
Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.   
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 27 de abril de 2021; 91º Ano de Emancipação Político-

Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS  
Prefeito Municipal  

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 

 
Decreto n.º 3.387, de 27 de abril de 2021. 

 
“Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação consensual com composição 
amigável, parte de imóvel, cuja matrícula é n.º 
104.931, situado neste Município que abaixo se 
especifica, e dá outras providências”. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de Cedral, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, com fundamento no Decreto-Lei Federal n.º 3.365, de 21 de 
junho de 1941, com a redação dada pela Lei n.º 2.786, de 21.05.56, art. 5.º, inciso XXIV, da Constituição Federal, 
combinado com os artigos 65 e 66, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Cedral,  

 
DECRETA:  
 
Art. 1.º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação consensual, “parte” do 

imóvel que assim se descreve: “Uma Gleba de Terras, situada na FAZENDA SÃO DOMINGOS ou MORAIS, no 
distrito e município de CEDRAL, desta comarca de São José do Rio Preto, dentro do seguinte roteiro: tem início no 
marco A, cravado na cerca da Estrada Municipal de Cedral, onde a faixa de domínio da referida Estrada é de 12,00 
metros de largura, e divisa com a área de propriedade de Valdivino Gomes da Silva, daí segue com o azimute de 
155º26’57” confrontando com a área de propriedade de Valdivino Gomes da Silva, numa distância 59,10 metros até o 
marco A2, cravado na divisa com a área de propriedade de Emadd Comercial e Agrícola Ltda-EPP, daí deflete a 
direita e segue nesta confrontação com o azimute 246º44’03” numa distância de 298,20 metros até o marco 2B, daí 
deflete à direita por 90,33 metros no azimute 335º26’57” ate  o marco 03A, daí deflete a direita e segue com o 
azimute 337º33’42” numa distância de 64,04 metros até o marco 04A, cravado na cerca da Estrada Municipal de 
Cedral, onde a faixa de domínio da referida Estrada é de 12,00 metros de largura, confrontou-se com a área de 
propriedade de Euripedes Almeida de Oliveira e outro, do marco 2B ao marco 04A, daí deflete a direita e segue pela 
cerca da referida Estrada Municipal com azimute de 84º28’13” numa distância de 313,498 metros até o marco A, 
marco inicial deste descrição, perfazendo uma área de 31.882,337 metros quadrados. Cadastro no INCRA sob o nº 
610.160.003.913-2, área total 143,7000 ha; mod. Rural 6,8970 ha; nº. mod. Rurais 20,40; mod. Fiscal 16,0000 ha; nº. 
mod. Fiscais 8,98; fração min. Parc. 2,0000 há e na Receita Federal sob nº. 0.321.793-0; junto com o imóvel da 
matrícula nº 104.932. PROPRIETÁRIA: - EMADD COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/ 
MF. sob o nº 07.672.327/0001-59, com sede na Rodovia Washington Luiz, Km 417/418 na cidade de Cedral-SP. 
REGISTRO ANTERIOR: - Matrícula n.º 104.201 desta unidade de serviço, aquisição datada de 10.07.2007. – São 
José do Rio Preto, 30 de Janeiro de 2.008.  

 
R.001/104.931: - Por escritura Pública lavrada pelo 4.º Tabelião de Notas local, aos 14 de Setembro de 2007, no livro 
551, às páginas 128/132, re-ratificada pelo mesmo Tabelião, aos 17 de Dezembro de 2007, no livro 556, às fls. 
180/182, a proprietária VENDEU o imóvel objeto desta matrícula, a ADEMIR JOÃO BOZOLI, RG 4.823.126-SSP-
SP e CPF/MF 693.455.468/04, brasileiro, comerciante, casado no regime de comunhão universal de bens, na vigência 
da Lei 6.515/77, conforme pacto antenupcial registrado sob o nº 2361, no 14º Oficial de Registro de Imóveis da 
comarca de São Paulo – SP, com ESMERALDA DE SOUZA DIAS BOZOLI, RG. 5.552.964-SSP-SP e CPF/MF. 
505.456.988/04, brasileira, comerciante, residentes e domiciliados nesta cidade, na rua General Glicério, nº 4299, 
Redentora, pelo valor de R$30.000,00 (Trinta Mil Reais). – São José do Rio Preto, 30 de Janeiro de 2008. 
 
AV.002/104.201: - Por escritura referida no R.001, faz-se a presente para constar que, o imóvel objeto desta 
matrícula recebeu a denominação especial de “ESTÂNCIA SOTINTAS” – São José do Rio Preto, 30 de Janeiro de 
2008. 
 

§ 1.º - Da área a desapropriar: SITUAÇÃO PRETENDIDA 1: “Parte de uma Gleba de Terras, 
situada na FAZENDA SÃO DOMINGOS ou MORAIS, denominada “ESTÂNCIA SOTINTAS”, no distrito e 
município de Cedral, desta comarca de São José do Rio Preto, dentro seguinte roteiro: tem início no marco A, 
cravado na cerca da Estada Municipal de Cedral, onde a faixa de domínio da referida Estrada é de 12,00 metros de 
largura, e divisa com o imóvel matrícula nº 103.993; daí segue com o azimute de 155º26’57” confrontando com o 
imóvel matrícula nº 103.993, numa distância 59,100 metros até o marco A2, cravado na divisa com o imóvel 
matrícula nº 104.932; daí, deflete a direita e segue nesta confrontação com o azimute 246º44’03” numa distância de 
283,196 metros até o marco 2C, situado na divisa com a SITUAÇÃO PRETENDIDA 2; daí, deflete à direita e segue 
nesta confrontação com o azimute 335º26’57” numa distância de 90,402 metros até o marco 3C e azimute de 
337º33’42” numa distância de 59,204 metros até o marco 4B cravado na cerca da Estrada Municipal de Cedral, onde 
a faixa de domínio da referida Estrada é de 12,00 metros de largura; daí deflete a direita e segue pela cerca da referida 
Estrada Municipal com o azimute de 84º28’13” numa distância 297,820 metros até o marco A, marco inicial desta 
descrição, perfazendo uma área de 29.602,518 metros quadrados.” 

 
SITUAÇÃO PRETENDIDA 2: “Parte de uma Gleba de Terras, situada na FAZENDA SÃO DOMINGOS ou 
MORAIS, denominada “ESTÂNCIA SOTINTAS”, no distrito e município de Cedral, desta comarca de São José do 
Rio Preto, dentro seguinte roteiro: tem início no marco 4B cravado na cerca da Estrada Municipal de Cedral, onde a 
faixa de domínio da referida Estrada é de 12,00 metros de largura, e divida com a SITUAÇÃO PRETENDIDA1; daí, 
segue confrontando com a SITUAÇÃO PRETENDIDA 1 com o azimute de 157º33’42” numa distância de 59,204 

metros até o marco 3C e azimute 155º26’57” numa distância de 90,402 metros até o marco2C, cravado na divisa do 
imóvel matrícula nº 104.932; daí deflete a direita e segue com azimute 246º44’03” confrontando com o imóvel 
matrícula nº 104.932numa distância de 15,004 metros até o marco 02B, cravado na divisa com o imóvel matrícula nº 
104.200; daí, deflete a direita e segue confrontando com o imóvel matrícula nº 104.200 com o azimute de 335º26’57” 
numa distância de 90,330 metros até marco 3A e azimute de 337º33’42” numa distância de 64,040 metros até o 
marco 04A cravado na cerca da Estrada Municipal de Cedral, onde a faixa de domínio da referida Estrada Municipal 
com o azimute de 84º28’13” numa distância 15,678 metros até o marco 4B, marco inicial desta descrição, perfazendo 
uma área de 2.279,819 metros quadrados. 
 

Art. 2.º - A necessidade de desapropriação deve-se a abertura de via pública com ampliação da 
Estrada Municipal de Cedral.  

 
Art. 3.º - Ficam as Secretarias Municipais de Administração, Obras, Finanças e a Assessoria 

Jurídica do Município de Cedral, autorizados a promover os atos administrativos e judiciais, pela via amigável ou 
judicial, necessários à consecução do objetivo ora declarado, inclusive a competente retificação da área invadida para 
correta adequação junto ao 1.º CRI, podendo, em sendo necessário utilização das vias judiciais, e, para efeitos de 
imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o artigo 15 do Decreto-Lei número 3.365 de 21 de junho de 1941. 

 
Art. 4.º - Não haverá indenização pela área desapropriada, que está sendo doada livremente a 

Municipalidade, nos termos de Minuta de Doação firmada.  
 
Art. 5.º - As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão à conta das 

dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Municipal. 
 
Art. 6.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 27 de Abril de 2021; 91.º ano de Emancipação Político-

Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DELUCAS 
Prefeito Municipal de Cedral 

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

 
Luis Henrique Garcia  

Secretário  
 

 
Decreto n.º 3.388, de 27 de abril de 2021. 

 
“Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação consensual com composição 
amigável, parte de imóvel de matrícula n.º 
104.932, situado neste Município que abaixo se 
especifica, e dá outras providências”. 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de Cedral, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, com fundamento no Decreto-Lei Federal n.º 3.365, de 21 de 
junho de 1941, com a redação dada pela Lei n.º 2.786, de 21.05.56, art. 5.º, inciso XXIV, da Constituição Federal, 
combinado com os artigos 65 e 66, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Cedral,  

 
DECRETA: 
 
Art. 1.º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação consensual, “parte” do 

imóvel que assim se descreve: “Uma Gleba de Terras, situada na FAZENDA SÃO DOMINGOS ou MORAIS, no 
distrito e município de CEDRAL, desta comarca de São José do Rio Preto, dentro do seguinte roteiro: tem início no 
marco A2, cravado na cerca de divisa com a área de propriedade de Valdivino Gomes da Silva, dai segue com o 
azimute de 155º26’57” confrontando com a área de propriedade de Valdivino Gomes da Silva, numa distância 80,746 
metros até o marco C, cravado na divisa com a área de propriedade de Eurípedes Almeida de Oliveira e outro, daí 
deflete a direita e segue nesta confrontação com o azimute 246º44’03” numa distância de 298,681 metros até o marco 
D, daí deflete à direita e segue em curva a direita por um raio de 1.542,15 metros com um desenvolvimento de 37,565 
metros até o marco 02A, daí segue em tangente com o azimute 335º26’57” numa distância de 43,44 metros até o 
marco 02B, daí deflete a direita e segue com o azimute 66º44’03” numa distância de 298,20 metros até o marco 2A, 
marco inicial desta descrição, perfazendo uma área de 24.200,00 metros quadrados. Cadastrado no INCRA sob nº 
610.160.003.913-2, área total 143.7000 ha; mod. Rural  6,8970 há; nº. mod. Rurais 20,40; mod. Fiscal 16,0000 há; nº. 
mod. Fiscais 8,98; fração min. Parc. 2,0000 há e na Receita Federal sob nº 0.321.793-0; junto com o imóvel da 

matrícula nº 104.931. PROPRIETÁRIA: - EMADD COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDA – EPP, inscrita no 
CNPJ/MF. sob nº 07.672.327/0001-59, com sede na Rodovia Whashington  Luiz, Km 417/418 na cidade de Cedral-
SP. REGISTRO ANTERIOR:- Matrícula n.º 104.201 desta unidade de serviço, aquisição datada de 10.07.2007. – 
São José do Rio Preto, 30 de Janeiro de 2.008.  
 
R.001/104.932: - Por escritura pública lavrada pelo 4º Tabelião de Notas local, aos 18 de Dezembro de 2008, no livro 
576, às páginas 295/298, a proprietária VENDEU o imóvel objeto desta matrícula, á JOÃO NELSON DOS 
SANTOS, RG. 7.238.453-SSP.SP e CPF/MF. 812.376.508/87, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e 
domiciliado nesta cidade, na Rua Otávio Leão Fácio, nº 760, Distrito Industrial Tancredo Neves, pelo valor de 
R$30.000,00 (Trinta Mil Reais). São José do Rio Preto, 08 de Abril de 2009. 
 
AV. 002/104.932: - Requereu-se em 18 de Novembro de 2013, a presente para constar que, o imóvel objeto desta 
matrícula, acha-se atualmente cadastrado no INCRA sob o nº 950.181.830.348-5, área total 2,4200 ha; mod. Fiscal 
20,0000 ha; nº. mod. Fiscais 0,1210; fração min. Parc. 2,0000 ha; conforme cópia autenticada do Certificado de 
Cadastro de Imóvel Rural – CCIR 2006/2007/2008/2009 e recebeu a denominação especial de “SÍTIO BELO 
MONTE”. – São José do Rio Preto, 28 de Novembro de 2.013. 
 
R. 003/104.932. Protocolo n. 444.730 de 02/12/2014. Por Carta de Sentença, expedida pelo Juízo de Direito da 
Primeira Vara de Família e Sucessões desta comarca, aos 07 de janeiro de 2013, aditado aos 25 de setembro de 2014, 
nos autos de Dissolução de União Estável (proc. 0051224-78.2012.8.26.0576 – ordem n. 3779/2012), requerida por 
MAURAFALLEIROS ARNALDO DA SILVA, brasileira, separada judicialmente, funcionária pública, portadora do 
RG. 9.927.674-SSP-SP, CPF. 054.181.998/46, residente e domiciliada na Rua Honduras n. 180, Jardim Alto Rio 
Preto, nesta cidade e JOÃO NELSON DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador do RG. 
7.238.453-SSP.SP, CPF. 812.376.508/87, residente e domiciliado na Rua Henrique de Carvalho n. 36, Vila Olímpia, 
na cidade de São Paulo - SP, consta que o imóvel objeto desta matricula avaliado em R$30.000,00 (trinta mil reais), 
foi partilhado à requerida MAURA FALLEIROS ARNALDO DA SILVA (já qualificada). São José do Rio Preto, 12 
de Dezembro de 2014. 
 

§ 1.º - Da área a desapropriar: SITUAÇÃO PRETENDIDA 1: “Parte de uma Gleba de Terras, 
situada na FAZENDA SÃO DOMINGOS ou MORAIS, denominada “SITIO BELO MONTE”, no distrito e 
município de Cedral, desta comarca de São José do Rio Preto, dentro seguinte roteiro: tem inicio no marco A2, 
cravado na cerca da divisa com imóvel matricula n° 103.993; dai, segue com o azimute de 155º26’57” confrontando 
com o imóvel matricula n° 103.993, numa distancia 80,746 metros até o marco C, cravado na divisa com o imóvel 
matricula n° 104.200; dai, deflete a direita e segue nesta confrontação com o azimute 246º44’03” numa distancia de 
283,670 metros até o marco C1; dai deflete à direita e segue em curva a direita por um raio de 1.527,150 metros com 
um desenvolvimento de 37,829 metros e um azimute de 335°14’00” numa distancia de 37,829 metros e um azimute 
de 335º14’00” numa distância de 37,828 metros até o marco C2; daí, segue em tangente com o azimute 335º26’57” 
numa distância de 43,156 metros até o marco C3, cravado na divisa do imóvel matrícula nº 104.931; daím deflete a 
direita e segue com o azimute 66º 44’03” confrontando com o imóvel matrícula nº 104.931, numa distância de 
283,196 metros até o ponto A2, marco inicial desta descrição, perfazendo uma área de 22.985,00 metros quadrados. 

 
§ 2.º - Da área a desapropriar: SITUAÇÃO PRETENDIDA 2: “Parte de uma Gleba de Terras, 

situada na FAZENDA SÃO DOMINGOS ou MORAIS, denominada “SITIO BELO MONTE”, no distrito e 
município de Cedral, desta comarca de São José do Rio Preto, dentro seguinte roteiro: tem inicio no marco C3, 
cravado na divisa com o imóvel matricula n° 104.931 e divisa com a SITUAÇÃO PRETENDIDA 1; dai, segue 
confrontando com a SITUAÇÃO PRETENDIDA 1 com o azimute de 155°26’57” numa distancia de 43,156 metros 
até o marco C2; dai, segue em curva a esquerda por um raio de 1.527,150 metros com um desenvolvimento de 37,829 
metros e um azimute de 155°14’00” numa distancia de 37,828 metros até encontrar o vértice C1, cravado na divisa 
com o imóvel matricula n° 104.200; dai deflete a direita e segue nesta confrontação com o azimute 246°44’03” numa 
distancia de 15,011 metros até marco D; dai, deflete à direita e segue em curva a direita por um raio de 1.542,150 
metros com um desenvolvimento de 37,565 metros e um azimute de 37,565 metros e um azimute de 335°14’34” 
numa distancia de 37,556 metros até o marco 02A; dai, segue em tangente com o azimute 335°26’57” numa distancia 
de 43,440 metros até o marco 02B, cravado na divisa do imóvel matricula nº 104.931; dai, segue confrontando com o 
imóvel matricula n° 104.931 com o azimute de 66°44’03” numa distancia de 15,004 metros até o marco C3, inicio 
desta descrição, perfazendo uma área de 1.215,00 metros quadrados. 

 
Art. 2.º - A necessidade de desapropriação deve-se a abertura de via pública com ampliação da 

Estrada Municipal de Cedral.  
 
Art. 3.º - Ficam as Secretarias Municipais de Administração, Obras, Finanças e a Assessoria 

Jurídica do Município de Cedral, autorizados a promover os atos administrativos e judiciais, pela via amigável ou 
judicial, necessários à consecução do objetivo ora declarado, inclusive a competente retificação da área invadida para 
correta adequação junto ao 1.º CRI, podendo, em sendo necessário utilização das vias judiciais, e, para efeitos de 
imissão na posse, alegar a urgência a que se refere o artigo 15 do Decreto-Lei número 3.365 de 21 de junho de 1941.  

 
Art. 4.º - Não haverá indenização pela área desapropriada, que está sendo doada livremente a 

Municipalidade, nos termos de Minuta de Doação firmada.  

 
Art. 5.º - As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão à conta das 

dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Municipal. 
 
Art. 6.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário.  
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 27 de Abril de 2021; 91.º Ano de Emancipação Político-

Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DELUCAS 
Prefeito Municipal de Cedral 

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

Luis Henrique Garcia  
Secretário  

 
 
 

Decreto n.º 3.389, de 27 de abril de 2021. 
 

“Dispõe sobre a composição dos membros do Conselho 
municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica de Valorização dos Profissionais da Educação-
CACS-FUNDEB do Município de CEDRAL -SP.” 
 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de Cedral, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições, em conformidade com Lei Municipal n.º 2.583, de 09 de abril de 2.021, com nova redação 
dada pela Lei n.º 2.586, de 15 de abril de 2021, 

 
Considerando que a Lei Municipal n.º 2583, de 09 de abril de 2021, com nova redação dada pela 

Lei n.º 2.586, de 15 de abril de 2021, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Área de Educação CACS-FUNDEB do Município de CEDRAL-SP;  

 
Considerando que a referida reestruturação tem como sua fundamentação básica o artigo 212-A 

da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal n.º 14.113 de 25 de dezembro de 2020;e, 
 
Considerando que o mandato de cada conselheiro, que se faz necessário, terá vigência até 

31/12/2022; 
D E C R E T A:  
Art. 1.º - Ficam nomeados os seguintes conselheiros para compor o Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Área de Educação CACS-FUNDEB do município de Cedral-SP: 

 
I – Representantes do Poder Executivo 
Titular: Adilson Sérgio Manfré 
RG: 18.097.983  CPF: 070.321.928-66 
Suplente: Leonardo de Castro Bortoluzo 
RG: 14.406.956-8 CPF: 066.630.988-45 
 
Titular: Suelen Ferreira Natal 
RG: 48.569.459-1  CPF: 339.073.898-32 
Suplente: Adalva de Cássia Longo Fabiani 
RG: 15.415.612  CPF: 070.386.898-51  
 
 
II – Representantes dos Professores da Educação Básica Pública 

Titular: Maria Aparecida Lázaro Trevizan 
RG: 11.229.339 CPF: 018.896.928-40  
Suplente: Marlena Aparecida Dias Reis 
RG: 41.731.622-7 CPF: 330.702.728-00 
 
 

  III – Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas 
Titular: Livia de Cássia Ramadan da Costa Silva 
RG: 29.247.203-1 CPF: 268.145.398-45 
Suplente: Rosângela Rosam Reino  
RG: 12.533.744 CPF: 051.822.958-04  
 
 
IV – Representantes dos Servidores técnico-administrativos das Escolas Básicas Públicas 
Titular: Ricardo Antunes Fernandes  
RG: 42.755.704-5 CPF: 363.842.608-40 
Suplente: Noele Natal do Carmo  
RG: 45.870.462-3 CPF: 366.393.198-61  
 
 
V- Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública 
Titular: Vanessa Aparecida Ramos Kaus 
RG: 42.476.600-2 CPF: 366.207.758-29 
Suplente: Thais Rodrigues Nogueira 
RG: 33.748.523-9 CPF: 353.140.788-05 
 
Titular: Fernanda Castro Trovó 
RG: 32.966.634-4 CPF: 288.348.628-05 
Suplente: Roberta Borges de Oliveira 
RG: 32.142.412-8 CPF: 218.986.568-94 
 
VI – Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública 
Titular: Karoline Mariano de Sousa 
RG: 62.067.009-5 CPF: 481.081.368-14 
Suplente:Jéssica da Silva Rocha 
RG: 52.841.606-6 CPF: 550.493.828-74 
 
Titular: Enzo Malagó 
RG: 60.484.090-1 CPF: 448.587.988-79 
Suplente: Joyce da Silva Rocha 
RG: 52.841.605-4  CPF: 550.494.348-58 
 
VII - Representantes do Conselho Municipal de Educação  
 
Titular: Graciela Buso Lopes 
RG: 30.690.372-6  CPF: 289.956.998-84  
Suplente: Tâmara Cristina Reino Oliani 
RG: 42.360.708-X CPF: 328.762.638-82 
 
VIII- Representante Do Conselho Tutelar  
Titular: Mateus Bernardo dos Reis 
RG: 40.134.821-0 CPF: 436.300.628-57  
Suplente: Andrea Aparecida Albano Cardoso 
RG: 41.731.672-0 CPF:  305.950.778-38 
 
IX – Representantes de Organizações da Sociedade Civil 
Titular: Marcos Gilberto Tomé 
RG: 21.998.881   CPF: 136.644.218-09 

Suplente: Luis Cesar Silveira 
RG: 7.597.060   CPF: 737.637.058-72 
Titular: Tiago LuisFabiani 
RG: 25.417.581  CPF: 217.225.538-63 
Suplente: Samuel Bombarda 
RG: 25.998.043  CPF: 121.806.008-52 
 
Art. 2.º - O Conselho do FUNDEB atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação de 

subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 3.º - A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB não será remunerada, sendo 

considerada atividade de relevante interesse social. 
Art. 4.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 

contrário.  
Prefeitura Municipal de Cedral, 27 de abril de 2021; 91.º Ano de Emancipação Político-

Administrativa. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

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

 
Luis Henrique Garcia 

Secretário 
 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
da Concorrência nº 008/2021, objeto do Processo nº 069/2021. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Constitui objeto 
desta licitação contratação de empresa visando à prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência no Centro 
de Atendimento Covid. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 31 de maio de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 28/abril/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – 
SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 27/abril/2021 PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS - A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a 
realização da Tomada de Preços nº 001/2021, objeto do Processo nº 070/2021. TIPO: Menor preço global. OBJETO: 
Constitui objeto desta licitação contratação de prestação de serviços médicos para a Atenção Básica Clinico, Pediatria, 
Ginecologista, Pequenas Cirurgias, EMAD e CAPS. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 14 de maio de 2021, 
às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 28/abril/2021, das 08:30 horas 
às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, 
nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 27/abril/2021 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: E. M. DE PAULA MANUTENÇÃO COMPU-
TADORES ME
CNPJ sob nº 28.020.706/0001-34
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a “aquisição 
de webcams e tripés”, (12 Tripés e 04 Webcam HD 1080p) 
conforme especifi cações constantes na Dispensa de Licita-
ção 12/2021, Processo Administrativo nº 26/2021 e também 
na proposta apresentada pela empresa CONTRATADA.
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, com vigência até para 90 dias, até 15 de 
julho de 2021.
VALOR: R$ 3.449,60 (três mil quatrocentos e quarenta e 
nove reais e sessenta centavos).
Monte Aprazível, 15 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM 
EIRELI
CNPJ sob o nº 30.629.826/0001-85
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação 
de empresa especializada para videomonitorar os 10 (dez) 
acessos da cidade, através de câmeras com tecnologia IP 
e armazenamento das imagens em nuvem, possibilitando 
o acesso em tempo real às imagens disponibilizadas pelos 
equipamentos e recuperar às imagens do período deseja-
do, através de plataforma própria, conforme especifi cações 
constantes na Dispensa de Licitação 13/2021, Processo 
Administrativo nº 28/2021 e também na proposta apresenta-
da pela empresa CONTRATADA.
VIGÊNCIA: A presente locação terá a vigência a contar da 
data de sua assinatura com vigência para 12 meses, ou seja, 
15 de abril de 2022.
VALOR: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) 
Monte Aprazível, 15 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal


