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STF vai decidir se lei que garante 
matrícula a aluno perto de casa vale

EDUCAÇÃO EM RIO PRETO

Divulgação

Divulgação SMCS

Divulgação

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) recebeu ontem recurso con-
tra a Adin (Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade) julgada procedente 
pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que derrubou a lei munici-
pal que garante vaga a alunos em 
escolas próximas à sua residência. 

A lei rio-pretense foi promulgada 
pela Câmara, mas a prefeitura que 
havia vetado recorreu. A Adin foi 
julgada e deu ganho de causa à 
prefeitura, mas a Procuradoria do 
Estado recorreu e o processo agora 
será julgado extraordinariamente 
pelo STF.                       Pág.A3

Prefeitura 
endurece regras 

e centros de lazer 
ficam fechados
A nova fase do Plano São 

Paulo que vai vigorar a partir 
de sábado (1) permite que 
as atividades culturais, como 
museus e parques, retor-
nem às atividades, desde 
que seja obedecido os 25% 
de capacidade permitida.
No entanto, de acordo com a 
Secretaria de  Cultura de Rio 
Preto, a cidade vai endurecer 
este segmento e não vai per-
mitir a reabertura.    Pàg.A3

Preços em 
supermercados 
ficam estáveis 

em março
Após o setor supermer-

cadista apresentar uma leve 
tendência à deflação no mês 
de fevereiro, o Índice de Pre-
ços dos Supermercados (IPS), 
calculado pela APAS/FIPE, 
voltou a registrar pequeno 
aumento em março de 0,28%, 
de acordo com o relatório di-
vulgado pela associação nesta 
quinta-feira (29), o que de-
monstra certa a estabilidade 
da inflação no setor. Pág.A2Pág. A3

Em meio à 
confusão, Brasil 

ultrapassa 400 mil 
vítimas da covid

Vacinação da 
Infuenza está abaixo 

da expectativa
Pág. A5

Governo abre cursos com vagas para a região
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, está ofertando 740 vagas para cursos 
gratuitos de qualificação profissional com bolsa-auxílio do programa Via Rápida,  algumas deles na região de São José do Rio Preto. PágA2

Pedreiro é 
agredido e tem 

celular e bicicleta 
roubados

Morador na Vila Esplanada, 
um pedreiro de 37 anos pro-
curou o Plantão Policial de Rio 
Preto nesta quarta-feira para 
denunciar ter sido espancado 
e assaltado na avenida Jus-
celino Kubitschek de Oliveira, 
nas imediações de um con-
domínio de luxo.        Pág.A4  

Policiais são 
agredidos com 

capacete durante 
atendimento a 

ocorrência
Pág. A4
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Empreendimento habitacional na zona norte 
terá R$ 82 milhões em investimentos

A Pacaembu Construtora lançou nesta quinta-feira (29) um novo empreendimento em Rio Preto, o “Residen-
cial Pacaembu Reserva” com 487 moradias na Região Norte da cidade, um investimento de 82 milhões. Pág.A6Modelos de unidades habitacionais que serão construídas

Vendedor registra 
queixa após ter 

R$ 19,8 mil 
transferidos de 
conta bancária

FECHADOS 
Pontos de Apoio 

vão estar fe-
chados neste 

sábado, feriado 
de 1 de Maio. 
Segundo pre-
feitura atendi-

mento volta no 
domingo. 

Pág.A6

ABATIDOS 
Ambiental apre-
endeu armas, 
carcaças de 
capivaras e até 
um jacaré papo-
-amarelo abati-
dos e prendeu 
caçadores na 
região nesta 
quarta-feira.
Pág.A4
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Ásperas recusas
Em documento dedicado a to-

dos os homens e mulheres de Boa 
Vontade, publicado em 28 de abril 
de 1992, no Correio Braziliense, 
quando refletia sobre o concretizar 
na Terra de uma profunda trans-
formação de natureza espiritual, 
lembrando uma citação do sau-
doso fundador da Legião da Boa 
Vontade, Alziro Zarur (1914-1979), 
em 1953, destaquei a advertência 
de Rabindranath Tagore (1861-
1941), grande poeta e pensador 
hindu, contemporâneo e amigo de 
Mohandas Karamchandi Gandhi, 
que meditava com humildade:

— Graças Te dou, ó Deus, porque me salvas sempre com 
ásperas recusas.

Exatamente, velho Tagore, visto que nem sempre o que 
pedimos a Deus é o melhor para nós.

Ora, o Livro das Profecias Finais é uma Revelação Divina 
(Apocalipse de Jesus, 1:1). Por isso, não pode ser algo que 
venha a atemorizar cumpridores de suas obrigações perante a 
própria consciência e a Consciência do Criador. (...) Deus quer o 
nosso bem, mesmo que não o saibamos ou não o entendamos.

Mas o Apocalipse, sobre o qual temos falado e muito mais 
pretendemos comentar, não pode ser analisado sob forma me-
ramente literal, escrava das limitadoras dimensões de tempo 
e espaço terrenos, ou sob o reprovável critério do recalque. 

Para finalizar estas palavrinhas, o importante é que jamais 
nos esqueçamos de que, se Deus é Amor, constitui também 
elevada Justiça, a qual só pode ser aplicada por Ele.

Muito apropriadamente concluiu Alziro Zarur, numa de 
suas memoráveis palestras: “A Lei Divina, julgando o passado 
de cada um — homem, povo ou nação —, determina-lhe o 
futuro”. 

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

ARTIGO Preços em supermercados 
ficam estáveis em março

Após o setor supermer-
cadista apresentar uma leve 
tendência à deflação no mês 
de fevereiro, o Índice de Preços 
dos Supermercados (IPS), cal-
culado pela APAS/FIPE, voltou 
a registrar aumento em março 
de 0,28%, de acordo com o 
relatório divulgado pela asso-
ciação nesta quinta-feira (29).

Um dos principais itens a 
puxar esse aumento foi a ca-
tegoria de hortifrutigranjeiros, 
com o ovo registrando 7,65% 
de alta, o maior dentre os 
alimentos analisados. De acor-
do com a Apas (Associação 
Paulista de Supermercados), 
o principal motivo desse cres-
cimento está ligado pela forte 
demanda devido ao período da 
Páscoa. Isso representa quase 
80% da alta no acumulado dos 
últimos 12 meses.

Para o economista Raymun-
do Souza, é comum que ali-
mentos tenham uma variação 
neste período do ano. “É uma 
data sazonal, os alimentos 
costumam subir com a apro-
ximação do período de seca, 
já que a produtividade será 
menor. O aumento é até pe-
queno considerando o cenário 
de pandemia e a tendência 
é de que tenham uma leve 
queda no segundo semestre”, 

afirmou.
O arroz e o óleo continu-

am com a desaceleração nos 
preços. “No mês passado, o 
cereal caiu novamente, dessa 
vez, em -0,58%, assim como o 
óleo, com -0,64%. Essa última 
diminuição refere-se também 
à soja, que teve um recorde 
durante a safra no período, 
atingindo no acumulado deste 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

PESQUISA

Preços em supermercados ficam estáveis em março

Divulgação

ano, 5,06%”, explicou Ronal-
do dos Santos, presidente da 
Apas.

Ainda segundo o relatório, 
os legumes, que registraram 
uma alta de 12,16% em janei-
ro, fecharam o mês passado 
com queda de 4,34% nos 
preços. As frutas também ca-
íram 1,67%, enquanto que as 
verduras acumulam uma alta 

neste ano de 19,01%.
Entre os dez produtos com 

maior aumento em março es-
tão o mamão, com 29,56%, 
seguido pela vagem, com 
21,84%. A queda no preço 
das frutas também chamou 
atenção no mês passado, 
com a maçã em (-20,15%), 
o maracujá (-14,12%) e pelo 
melão (-7,77%).

BARRETOS ESTADO

EMPREGO

Parque Aquático reabre hoje após 
45 dias de portas fechadas

O Barretos Country Thermas 
Park, um dos principais empre-
endimentos de lazer para a fa-
mília do interior paulista, reabre 
seu resort e parque aquático, 
após paralisação de 45 dias 
por conta do agravamento da 
pandemia de Covid-19. 

A abertura está respaldada 
por Decreto Municipal publi-
cado nesta semana. O resort, 
que possui 216 apartamentos, 
volta a funcionar a partir desta 
quinta-feira (29), com 50% da 
capacidade, e o parque aquático 
a partir do dia 1 de maio, este 
sábado, com 25% da capacida-
de e reforço nos protocolos de 
segurança. 

O vice-presidente de entre-
tenimento do GR GROUP, Filipe 
Rezende explicou que o maior 
propósito do grupo é levar en-
tretenimento com segurança. 
“Estamos felizes e otimistas 
com a retomada. A segurança 
das pessoas é nossa prioridade 
desde a primeira onda da Co-

vid-19. O Barretos Country foi o 
primeiro resort do interior de São 
Paulo a receber o selo ‘Turismo 
Responsável’, do Ministério do 
Turismo”, disse. 

A reabertura próxima dos Dias 
das Mães oferece aos turistas a 
oportunidade de presenteá-las 
com uma viagem para este 
verdadeiro paraíso protegido no 
interior do Estado. Além disso, o 
resort oferece a opção da compra 
de vouchers, que dá flexibilidade 
na escolha das datas, com possi-
bilidades de uso até 2022.

Os turistas do Barretos Cou-
ntry Thermas Park poderão vol-
tar a desfrutar das mais de 40 
atrações que o complexo possui, 
como a praia artificial, piscinas, 
área kids, fazendinha, entre 
outras, em mais de 200 mil m² 
de muita área verde, ar puro, 
contato com animais e harmonia 
com a natureza. As atividades 
funcionarão entre às 10h e 17h, 
de quinta a terça-feira. 

Filipe Rezende destaca ainda 
o baixo risco de transmissão do 
vírus em ambientes como par-

ques aquáticos. “Diversos estu-
dos já demonstraram que o vírus 
não sobrevive à água de piscina. 
Nas piscinas do Barretos Country, 
temos investido em produtos de 
alta qualidade para o tratamento 
da água, e ampliado as nossas 
rotinas de medição e controle”, 
acrescenta. 

Barretos Country tem sido 
exemplo durante a pandemia na 
adoção de medidas para garantir 
a segurança de hóspedes e co-
laboradores. Entre as novidades, 
o complexo está adotando o uso 
de pulseiras com tecnologia de 
consumo por aproximação.

Agendamento - Com a 
capacidade do parque aquático 
limitada a 25%, quem já adquiriu 
passaporte ou é Sócio Fã preci-
sará fazer o agendamento pelos 
canais de atendimento. 

Todas as ofertas e promo-
ções podem ser consultadas na 
Central de Reservas, pelo What-
sapp (17) 3321-2327, telefone 
0800-771-2330 ou pelo site 
www.barretoscountry.com.br.

Da REPORTAGEM

Governo abre 740 vagas em 
cursos de qualificação na região

O Governo de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia, está ofertando 
740 vagas para cursos gratui-
tos de qualificação profissional 
com bolsa-auxílio do programa 
Via Rápida, em diversas áreas, 
na região de São José do Rio 
Preto. Os cursos são de curta 
duração e contam com opções 
de aulas ao vivo, no modelo de 
Ensino à Distância (EAD). As 
inscrições já estão abertas e 
podem ser realizadas pelo site 
www.cursosviarapida.sp.gov.br 
até o dia 6 de maio.

São ofertados na região os 

cursos de Assistente Adminis-
trativo, Assistente de Recur-
sos Humanos, Balconista de 
Farmácia, Operador de Caixa, 
Recepção e Atendimento, e 
Técnicas de Vendas. No total, 
36 cidades foram contempla-
das: Ariranha, Bady Bassitt, 
Bálsamo, Catanduva, Catiguá, 
Elisiário, Fernandópolis, Gua-
piaçu, Guarani D’Oeste, Itajo-
bi, José Bonifácio, Macaubal, 
Marinópolis, Mendonça, Mi-
rassolândia, Monte Aprazível, 
Nhandeara, Nova Aliança, Onda 
Verde, Orindiúva, Pedranópolis, 
Planalto, Poloni, Pontalinda, 
Populina, Riolândia, Santa 
Clara D’Oeste, Santa Fé do 
Sul, Santa Rita D’Oeste, São 

João das Duas Pontes, Se-
bastianópolis do Sul, Tabapuã, 
União Paulista, Vitória Brasil, 
Votuporanga, e Zacarias.

Podem se inscrever pesso-
as que tenham idade mínima 
de 16 anos, alfabetizadas e 
domiciliadas no Estado de 
São Paulo. Caso o número de 
inscritos seja superior, serão 
priorizadas as pessoas desem-
pregadas, com baixa renda e 
com deficiência.

A convocação dos candida-
tos selecionados ocorrerá por 
e-mail e as aulas  têm previsão 
de início em maio. Para rece-
ber o certificado, o aluno deve 
ter ao menos 75% de presença 
nas aulas.

Da REPORTAGEM

Balcão tem 305 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira 
(29) está oferecendo 305 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são: vendedor 
(25), porteiro (25), eletricista 
(15), ajudante de pedreiro 
(10), assentador de pisos (10), 
azulejista (10), costureira (10), 
motorista (8), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio.  As vagas são para 
as seguintes áreas: administra-
tivo (3), designer gráfico (1), T.I. 
(1), direito (1), redator (1), so-
cial media (1), engenharia civil 
e elétrica (1) e para estudantes 
do ensino médio (1).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura 

www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos e se candidatar as 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos tam-
bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico é que 

a demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo. Ao acessar o site 
https://www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos/, a empresa 
pode fazer o cadastro e enca-
minhar uma busca por palavra 
chave “tipo entregador”. Em 
seguida, aparecem todas as 
pessoas interessadas, com ex-
periência e perfil para o cargo.

Vinicius LIMA
Divulgação
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STF vai decidir se lei que dá vaga 
a aluno perto de casa é válida

Em junho de 2020 o ve-
reador Paulo Paulera fez um 
Projeto de Lei que determina 
que as matrículas, sem distin-
ção de idade, nas unidades de 
ensino infantil e fundamental, 
deverão ser consideradas as 
unidades de ensino próximas 
ao endereço residencial ou 
trabalho dos pais e respon-
sáveis.

O Projeto de Lei, na época, 
foi aprovado pela Câmara e 
vetado pela Prefeitura. O veto 
foi derrubado pela Câmara e 
a Prefeitura entrou com uma 
Adin (Ação Direta de Incons-
titucionalidade) no Tribunal 
de Justiça.

No dia 19 de junho o TJ, 
através do desembargador 
relator Ademir Benedito, con-
cedeu uma liminar suspen-
dendo a eficácia da Lei, até o 
julgamento do mérito da ação.

O mérito foi julgado e, por 
maioria de votos, a suspen-
são foi mantida. “Diante dos 
aludidos vícios de incons-
titucionalidade invalida-se 
integralmente a Lei Municipal 
nº 13.493 por afronta aos 
artigos da Constituição Esta-
dual”, explica o acórdão do TJ.

Com essa decisão, o Pro-
curador-Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo, Mário 
Luiz Sarrubo, entrou no caso 
com um recurso extraordi-
nário, que foi admitido pelo 
TJ. Assim a ação foi remitida 

na última terça-feira ao STF 
(Supremo Tribunal Federal) e 
autuada nesta quinta-feira. 
O pedido do procurador não 
anula a decisão do TJ, e agora 
aguarda uma posição do STF.

A decisão de acatar o re-
curso extraordinária foi do pre-
sidente do TJ, desembargador 
Geraldo Francisco Pinheiro 
Franco. “Essa repercussão 
geral diz respeito à não usurpa-
ção da competência privativa 
do Chefe do Poder Executivo 
por lei que, embora crie des-
pesa par a Administração, 
não trata da sua estrutura ou 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

URUPÊS

Prefeitura e Sebrae criam programa 
online de apoio a comerciantes

A Prefeitura de Urupês, o 
Sebrae e a Aciur promovem 
“Programa de Desenvolvi-
mento do Comércio”.  A ação 
foi criada para auxiliar as em-
presas locais que estão en-
frentando dificuldades com a 
crise causada pela pandemia

O Sebrae em parceria com 
a Prefeitura Municipal e a 
ACIUR, está preparando uma 
programação 100% gratuita 
que contará com conteúdo 
direcionado à necessidade 
atual do empresário.

O objetivo do projeto é 
auxiliar o empreendedor a 
alavancar as vendas neste 
período de crise. O Sebrae 

Digital é a primeira etapa do 
programa de desenvolvimento 
das empresas urupeenses. 
As inscrições vão até dia 
13 de maio pelo link: bit.ly/
digital17maio ou através do 
Whatsapp (17) 99721-7922

Da REDAÇÃO

Na contramão do Estado, Prefeitura endurece 
regras e deixa centros de lazer fechados

A nova fase do Plano São 
Paulo que vai vigorar a partir 
de sábado (1) permite que 
as atividades culturais, como 
cinemas, teatros, museus e 
parques, retornem às ativida-
des, desde que seja obede-
cido os 25% de capacidade 
permitida.

No entanto, de acordo com 
a assessoria da Secretaria de  
Cultura da Prefeitura de Rio 
Preto, a cidade vai endurecer 
este segmento e não vai per-
mitir a reabertura. “A Cultura 
está montando um protocolo 
para reabertura, mas ainda 
não divulgaram a data”, infor-
mou a assessoria.

A relevância é de que o 
município continua em um 
momento arriscado, com 
muitos casos, internações e 
mortes, por isso, optou por 
rever todo o protocolo para 
ser mais rígido do que na fase 

laranja, quando reabriu.
Ainda de acordo com a 

assessoria, os parques ao ar 
livre estão liberados, como, 
por exemplo, a represa e pra-
ças, porém, os equipamentos 
de academia e playgrounds 
seguem interditados com fitas 
zebradas.

“No Parque do Rio Preto, 

ressalta a assessoria da pasta.
Os centros esportivos, que 

são locais de atividades com 
muito contato físico, também 
são locais que previsão de 
mais avaliação para reabrir.

Já o zoológico, por exemplo, 
deve funcionar com poucos 
grupos de visitação e não há 
efetivo para isso. “O problema 
no Zoológico é que eles não 
têm funcionários suficientes 
para manter esse ciclo, então é 
melhor ficar fechado e esperar 
a fase que tenha menos risco 
e mais segurança”, conclui.

Em resumo então, a Cidade 
da Criança, piscinas públicas, 
parques, Zoológico Municipal, 
biblioteca, museu, arquivo 
Público e centros esportivos, 
permanecem fechados até 
nova decisão do Município.

Vale ressalta que o muni-
cípio pode endurecer as me-
didas do Plano SP, o que não 
é flexibilizar mais do que está 
determinado nele.

Andressa ZAFALON 

que é o da Avenida Philadel-
pho, e no Parque da Represa, 
tem vários equipamentos de 
uso individual, playgrounds, 
academia de calistenia, tem 
as academias para todas as 
idades e esses equipamentos 
têm que continuar com as 
fitas quebradas, porque é um 
lugar de fácil contaminação”, 

Divulgação SMCS

NESTE SÁBADO

RIO PRETO

da atribuição de seus órgãos 
nem do regime jurídico de 
servidores públicos, enquanto 
o debate no processo refere-se 
à reserva da Administração 
(atos da competência privativa 
do Poder Executivo e que não 
dependem de lei) e à separa-
ção dos poderes. Diante do 
exposto, admito o recurso 
extraordinário e determino o 
seu encaminhamento ao Su-
premo Tribunal Federal”, diz o 
documento.

Assim, na terça-feira (27) o 
TJ determinou o envio do pro-
cesso ao STF. Nesta quinta-feira 

Ação foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, após acórdão do TJ julgar 
procedente a Adin dando ganho de causa à prefeitura

(29) os autos foram autuados 
e enviados a sessão de análise 
de objetivos pressupostos e 
aguardam uma decisão. 

O vereador Pedro Roberto, 
presidente da Câmara e que 
representa a Casa, disse que 
ainda não estava sabendo da 
decisão, mas que vai analisar o 
caso com o Jurídico. “Acredito 
que nosso Jurídico deve ter al-
guma participação. Eu defendo 
a proposta do vereador”, disse.

O DHoje entrou em contato 
com o autor da lei, vereador 
Paulo Paulera, mas ainda não 
obteve retorno.

Divulgação

Divulgação

400 mil mortes
O Brasil completou 400 mil mortos ontem vítimas da covid-19 

em meio a uma grande confusão, como os negacionistas in-
sistindo em minimizar os efeitos do vírus. Enquanto isso, a CPI 
instalada no Senado começa seus trabalhos em um clima de 
tensão que mexe, transformando Brasília numa praça de guerra 
política. O presidente e ministros batem cabeças e os asseclas 
enchem as redes sociais de fake news tentando ganhar a guerra 
no grito. Um problema que, lá atrás, poderia ter sido minimizado, 
não fosse a teimosia de quem é de direito. O senador Renan 
Calheiros (MDB-AL, foto), relator da CPI, digladiou com Eduar-
do Girão (Podemos-CE), que fez o diabo para ver o alagoano 
longe da relatoria, mas não obteve sucesso. O que se espera, 
entretanto, é que a CPI aponte os culpados e que eles possam 
ser punidos dentro da lei. 

É cedo
Ainda é cedo para dizer se 

a vacinação já está influen-
ciando no índice de casos de 
infecções e, por consequên-
cia, no de óbitos na cidade. 
Afinal, a maioria da população 
não recebeu o imunizan-
te. Dados da Secretaria da 
Saúde revelaram 117 novos 
casos no dia 28 de abril. Não 
é um bom sinal! A vacina é o 
principal reforço que chegou 
para barrar, em definitivo, as 
infecções, porém, a popula-
ção não pode baixar a guarda. 

Transferência do acervo
Halina Grynberg, viúva do músico Paulo Moura, disse que 

pretende trazer para Rio Preto o acervo do artista que se encontra 
no Museu Imagem do Som, no Rio de Janeiro. A informação é 
do advogado Sérgio Parada, que iniciou as tratativas ainda no 
governo do então prefeito Liberato Caboclo para homenagear o 
artista rio-pretense, que morreu em 2012. Para tanto, Liberato 
promoveu o Festival Paulo Moura, em 98 e 99. Posteriormente, 
o então prefeito Valdomiro Lopes (PSB) inaugurou o Teatro Pau-
lo Moura, no prédio da Swift, em 2012. Parada lembrou ainda 
que a transferência do acervo depende da vontade política do 
prefeito Edinho Araújo (MDB). O museu, diz Parada, é autos-
sustentável, porque recebe verba federal destinada à cultura. 
“Eu vou começar as tratativas para viabilizar (a transferência do 
acervo)”, frisou. Na foto acima Halina Grynberg, que conversou 
ontem com Sérgio Parada.

Igualdade
A Câmara Federal apro-

vou ontem requerimento de 
urgência que prevê multa 
às empresas que pagarem 
salários diferentes para ho-
mens e mulheres na mesma 
função. O requerimento foi 
apresentado pelos deputados 
Celina Leão (PP-DF) e Hugo 
Motta (REP-PB). O projeto, do 
ex-deputado Marçal Filho, foi 
aprovado pela Câmara e en-
viado ao Senado, onde sofreu 
modificações, o que obrigou 
o retorno à Casa de origem.

Pressão 
A pressão das lideran-

ças dos pequenos e médios 
partidos para que voltem as 
coligações nas eleições pro-
porcionais, continua intensa 
nos bastidores na Câmara Fe-
deral. Deputados temem que 
sem alianças, a reeleição fica-
ria comprometida. A lei eleito-
ral que proíbe as alianças foi 
aprovada em 2017, portanto, 
se for alterada novamente, 
será a reforma da reforma e 
o processo político brasileiro 
não vai avançar nunca.

Loteria da Saúde
Deputados debateram on-

tem projeto que autoriza o 
Executivo a criar uma loteria 
chamada de “Loteria da Saú-
de” para financiar combate aos 
efeitos da covid-19. Enquanto 
estiver vigente a emergência 
em saúde pública do Minis-
tério da Saúde, os recursos 
da loteria deverão ser usados 
exclusivamente em ações de 
prevenção, contenção, comba-
te e mitigação dos efeitos da 
pandemia. Mais um jogo para 
abocanhar dinheiro do povo.

Chapa pura
O presidente do PSC, Pau-

lo Neto, diz que há indício de 
que a mudança da legislação 
deverá ocorrer para permitir 
as alianças nas eleições, 
em 2022. “Com chapa pura 
muitos deputados não serão 
reeleitos”, prevê. Adilson Feli-
ciano, presidente do DC, tam-
bém tem a mesma opinião. 
Se a previsão for confirmada, 
a cláusula de barreira criada 
para extinguir partidos sem 
representação na Câmara 
Federal, deixará de ter efeito. 

Solidariedade 
O presidente do Supremo 

Tribunal Federal, Luiz Fux, 
prestou solidariedade às famí-
lias das 400 mil vítimas da co-
vid-19, na abertura dos traba-
lhos do STF ontem. “A nossa 
solidariedade, mas o fato tem 
uma implicação”, frisou, ao 
lamentar a morte do ministro 
Walmir Oliveira da Costa, aos 
63 anos, do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), na última 
quarta-feira, também vítima 
da infecção provocada pelo 
novo coronavírus.  

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Federal, deixará de ter efeito. 

Programação:
 
17/05 às 19h – E Commerce e Marke-
tplace (Vendas on-line)
18/05 às 19h – Como criar conteúdo 
digital
19/05 às 19h – WhatsApp Business e 
Google Meu Negócio
24/05 às 19h - Redes Sociais, Tráfego 
Pago e Orgânico
25/05 às 19h – Legislação para co-
mércio digital, LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados) e implantação.
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Caçadores são presos com armas 
e carcaças de capivaras e jacaré
A equipe da Polícia Militar 

Ambiental, durante um poli-
ciamento, visualizou dois ho-
mens às margens do rio Turvo, 
nesta quinta-feira, dia 29. A 
polícia abordou os suspeitos 
e  encontrou no bolso de um 
deles três cartuchos de mu-
nição calibre 12, sendo uma 
estourada e duas intactas.
    A polícia percorreu o ca-
minho feito pelos homens e 
localizou próximo a uma cerca 
diversos materiais utilizados 
para caça, além de uma espin-
garda calibre 12, sem marca 
aparente. Os policiais ambien-
tais encontraram também oito 
corpos de capivara e um jaca-
ré de papo amarelo abatidos.
    Foi comprovado que os ho-
mens praticavam caça, com 
porte irregular de arma de fogo 
e munições de uso permitido. 

Os homens foram levados para 
o Plantão Policial de Votuporan-
ga, onde encontram-se presos. 
   Os homens tiveram que 
pagar multa de R$3.000 me-
diante Infração Ambiental 
por matar espécies da fauna 
silvestre nativa. Este valor 
pode ser agravado pelas infra-
ções terem ocorrido de noite. 
Um dos indivíduos possuía 
uma bainha feita de couro 
de jacaré, sem comprovante 
legal, por conta disso, re-
cebeu multa de R$500,00.
   

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

AMBIENTAL

Carcaças de animais 
e armas apreendidas

Arquivo DHOJE

OLX
Anúncios clonados 
fazem duas vítimas

A Polícia Civil registrou 
mais um golpe de estelionato 
envolvendo um anúncio feito 
no site OLX. A mais nova ví-
tima é um mecânico, de 43 
anos, residente no Jardim 
Cisoto, em Olímpia. Ele per-
deu R$ 5 mil e o prejuízo só 
não foi maior porque o banco 
estornou R$ 9 mil.

Segundo o boletim de 
ocorrência registrado na tarde 
desta quarta-feira, a vítima 
viu o anúncio online de um 
Celta, ano 2013, por R$ 18 
mil e entrou em contato com 
o suposto vendedor, que 
alegou que o veículo estava 
na casa de um primo, no 
Residencial Palestra, em Rio 
Preto.

Após ver o veículo, o com-
prador propôs pagar R$ 14 
mil e efetuou duas transfe-
rências para contas indicadas 
pelo golpista. Em seguida, 
foi com o verdadeiro dono 
do carro até um cartório para 
efetuar a transferência.

Como o proprietário do 
veículo, um autônomo, de 
40 anos, não recebeu o va-
lor combinado, se recusou a 
assinar o documento.

No Plantão, o vendedor 
alegou que anunciou o Celta 
por R$ 23 mil e que o este-
lionatário conversou com ele 

por whatsapp, afirmando que 
o automóvel entraria como 
parte do pagamento em um 
negócio imobiliário. Caso se-
gue sendo investigado, sem 
pistas até o momento.

Outro caso - Um chaveiro 
de 30 anos, morador no Solo 
Sagrado, na Região Norte 
de Rio Preto, pagou R$ 4,7 
mil por uma Honda CG 150 
anunciada na OLX, mas ao ir 
até o cartório para transferir 
a propriedade do veículo des-
cobriu que caiu num golpe de 
estelionato.

Ele e o verdadeiro dono 
da moto, um fundidor de 
24 anos, residente no bairro 
São Judas, compareceram à 
delegacia de plantão, onde foi 
feito boletim de ocorrência de 
estelionato e o bloqueio do 
veículo.

Segundo o comprador, o 
golpista reconheceu que o 
valor da motocicleta estava 
abaixo do valor de mercado, 
mas alegou que um sobrinho 
lhe devia e, após o negócio 
ser fechado, passou uma con-
ta do banco Neon, para onde 
foi feito o PIX. O comprovante 
foi apresentado à polícia.

Já o vendedor disse que 
combinou a venda com o in-
termediário, o estelionatário, 
por R$ 6,9 mil. A polícia vai 
investigar o caso.

Da REDAÇÃO

VIOLÊNCIA

Pedreiro é agredido 
e tem celular e 

bicicleta roubados
Morador na Vila Esplana-

da, um pedreiro de 37 anos 
procurou o Plantão Policial 
de Rio Preto nesta quarta-
-feira para denunciar ter sido 
espancado e assaltado na 
avenida Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, nas imediações 
de um condomínio de luxo, 
no final da tarde do último 
sábado.

Conforme relato aos poli-
ciais, a vítima transitava pela 

via quando foi abordada por 
dois desconhecidos.

Enquanto um dos margi-
nais agrediu fisicamente o pe-
dreiro, que ficou com hemato-
mas no olho e punho direito, 
o outro roubou sua bicicleta e 
uma sacola contendo celular 
e calça de trabalho.

O pedreiro passou por 
exame de corpo de delito no 
IML (Instituto Médico Legal) 
e a Polícia Civil segue inves-
tigando o caso, registrado 
como roubo.

Da REDAÇÃO

ANTONIO PEREIRA SELLES, falecido 
aos 97 anos de idade, natural de Neves 
Paulista/SP, era casado com Francisca Rosa 
Pereira. Deixou seus fi lhos Anisio, Moacyr, 
Maria e João Carlos. Seu sepultamento 
deu-se dia 29/04 às 16h. Saindo seu féretro 
do velório Bálsamo-SP para o cemitério de 
Mirassol.

MARCELO PEREIRA DA SILVA, falecido 
aos 38 anos de idade. Natural de Indiaporã/
SP. Era solteiro. Deixou suas fi lhas Sthefany, 
Sther e Sophia. Seu sepultamento deu-se dia 
29/04 às 17h. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

MERCEDES HERNANDES, falecida aos 
89 anos de idade. Natural de Rio Preto/SP. 
Era viúva. Deixou os fi lhos Marcia Aparecida 
e Paulo Sérgio. Seu sepultamento deu-se 
dia 29/04 às 14h30. Saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever de Rio Preto para o 
cemitério da Ressurreição. 

JOÃO CARLOS CIANI, falecido com 69 
anos de idade. Natural de José Bonifácio/
SP. Era casado com Maria José Arvelino 
Ciane. Deixou os fi lhos Ricardo e Juliana. 
Seu sepultamento deu-se dia 29/04/2021 às 
15h. Saindo seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o cemitério Parque Jardim da Paz. 

  FALECIMENTOS
MONICA PORTUGAL RODRIGUES, 

Falecida com 45 anos de idade, natural do 
Rio de Janeiro/RJ. Era casada com Maikon 
Rengifo Marcom. Deixou o fi lho Igor Portu-
gal Bazilio. Seu sepultamento deu-se dia 
29/04 às 09h. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

OSWALDO PINTO, falecido com 63 
anos de idade, natural de Bauru/SP. Era 
divorciado. Deixou os fi lhos Kelly Bianca, 
Michael, Diego e Rangel Silas. Seu sepul-
tamento deu-se dia 29/04 às 11h. Saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz para o 
Cemitério Parque Jardim da Paz.

ARCIR NOGUEIRA, falecido com 78 
anos de idade, natural de São Paulo/SP. Era 
casado com Beverli Irene Guiduce Nogueira. 
Deixou os fi lhos Lucilene, Erika e Moema. O 
seu sepultamento deu-se dia 29/04 às 11h. 
Saindo seu féretro do velório Ercília para o 
Cemitério da Ressurreição.

ANTONIA RITA COSMO GOMES, faleci-
da aos 71 anos de idade, natural de Poloni/
SP. Era casado com Ismael Gomes. Deixou 
os fi lhos Rogeria, Juliano e Patrícia. Seu 
sepultamento deu-se dia 29/04 às 09h30. 
Saindo seu féretro do Velório Jardim da 
Paz para o cemitério Parque Jardim da Paz.
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HACKERS Vendedor registra furto de 
R$ 19,8 mil da conta bancária

Um vendedor de 35 anos, 
morador no Jardim Rodrigues, 
em Rio Preto, teve uma surpresa 
desagradável ao consultar, nes-
ta quarta-feira, o saldo de sua 
conta na Caixa Econômica Fe-
deral, na rua Marechal Deodoro.

Ao verificar o extrato des-
cobriu que metade do valor 
aplicado tinha sido sacado, de 
forma criminosa, por desconhe-
cidos, totalizando prejuízo de R$ 
19,8 mil.

À polícia, a vítima alegou 
que iria usar o dinheiro para 
concretizar um negócio e por 
isso foi pessoalmente até o 
banco, descobrindo que hackers 
haviam feito quatro operações 
não autorizadas, sendo três 
transferências e um Pix.

Segundo o vendedor, ele 
formalizou queixa na Caixa e o 
seu cartão em momento algum 
foi extraviado.

O caso foi registrado no 
Plantão Policial como furto 

qualificado e até o momento 
não há pistas sobre os autores 
do crime.

Falsa financeira - Um 
ajudante geral de 26 anos, re-
sidente na Vila Ercília, em Rio 
Preto, caiu no golpe da falsa 
financeira online e acabou sen-
do lesado em R$ 5 mil. A vítima 
procurou o Plantão Policial, onde 
registrou queixa de estelionato 
na tarde desta quarta-feira.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o jovem entrou em 
contato com a suposta empresa 
que faz anúncios na internet 
e alega ter sede na Vila Dom 
Pedro, em São Paulo, em 10 
de março e solicitou R$ 5 mil.

Por telefone, o golpista, que 
se identificou como gerente da 
firma, disse que o empréstimo 
só seria liberado se ele deposi-
tasse R$ 500 para aprovação da 
ficha cadastral. Após efetuar a 
operação bancária, a vítima foi 
sendo orientada pelo esteliona-
tário a fazer novos depósitos, 
totalizando R$ 5 mil de prejuízo.

Da REDAÇÃO

Caso foi registrado no plantão policial

Divulgação

3 QUILOS
Eletricista joga maconha pela 
janela do carro e acaba preso

Durante patrulhamento de 
rotina, por volta das 19h30 des-
ta quarta-feira, na Vila Elmaz, 
em Rio Preto, policiais militares 
suspeitaram de um utilitário 
de luxo que transitava por uma 
avenida do bairro e decidiram 
acompanhar o veículo. Ao per-
ceber a aproximação da viatura, 
o motorista, um eletricista de 
25 anos, morador na Boa Vista, 
jogou pedaços de maconha pela 
janela do veículo.

Ao abordarem o acusado, 
que estava acompanhado de um 

adolescente, de 17 anos, residen-
te no Jardim Marajó, os policiais 
encontraram balança de precisão, 
dinheiro, uma faca quebrada e 
sem cabo e aproximadamente três 
quilos da droga.

No Plantão Policial, a prisão em 
flagrante foi convertida em preven-
tiva e o jovem autuado por tráfico 
de entorpecentes e corrupção de 
menor. O utilitário foi apreendido e 
levado para pátio em Cedral.

Já o adolescente foi entre-
gue para sua irmã que assinou 
termo de compromisso para 
apresentá-lo na Vara da Infância 
e Juventude.

Da REDAÇÃO

FÚRIA
Policiais são agredidos por pintor 
com capacete durante ocorrência

Dois policiais militares que 
davam apoio a colegas que 
atendiam uma ocorrência de 
desinteligência no Jardim An-
tunes, na Região Norte de Rio 
Preto, foram atacados com um 
capacete e xingados por um 
pintor, de 34 anos, morador no 
bairro Eldorado, no final da tarde 
desta quarta-feira.

Segundo as vítimas, o acu-
sado estava em uma motoci-
cleta e tentou furar o bloqueio 
policial que foi feito para impedir 
acesso de populares à rua 

onde estava sendo registrada a 
ocorrência.

Em depoimento no Plantão 
Policial, os pms disseram que 
o homem estava bastante exal-
tado e foi preciso usar de força 
física para contê-lo.

O pintor, que acabou sendo 
algemado, declarou na delegacia 
que não sabe o que ocasionou 
a sua fúria contra os policiais e 
que quis furar o bloqueio para 
chegar no trabalho, uma obra 
nas imediações.

O indiciado vai responder por 
desobediência e desacato em 
liberdade.

Da REDAÇÃO

HÁ 17 DIAS 15 ANOS
Família procura idoso com 

Alzheimer em Rio Preto

O idoso Osvaldo Ribeiro, de 
69 anos, desapareceu há 17 
dias no bairro Jardim Arroyo, 
em Rio Preto. Segundo o filho 
Marcos Ribeiro, o idoso tem 
Alzheimer e está vivendo em 
situação de mendigo pela 
cidade.

“Já chegou até nós várias 
informações de terem visto ele 
pela cidade inteira e ultima-
mente disseram que está em 
estado de mendigo mesmo, de 
morador de rua. Dizem que já 
viram ele perto da represa, já 
viram ele aqui na Zona Norte, 
já viram ele na Galeazzi, prati-
camente andando pela cidade 
toda”, afirma Marcos.

Osvaldo mora com a filha, 
irmã de Marcos, e no dia do 

desaparecimento teria acorda-
do mais cedo que a filha, pe-
gado a chave, aberto o portão 
e saído para a rua.

Se alguém tiver informa-
ções, a família disponibilizou 
alguns telefones.

(17) 99244-4342 / 99124-
8478 / 99190-6610 / 99172-
1025
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PM recupera moto furtada 
horas antes com jovem

Uma motocicleta que ha-
via sido furtada horas antes 
foi recuperada por policiais 
militares de Rio Preto, no 
começo da madrugada 
desta quinta-feira, na 
avenida Antônio Antunes 
Júnior, no Minidistrito Cen-
tenário da Emancipação, 
depois que um adolescente foi 
visto pela guarnição dirigindo 
na contramão da via.

O menor, de 15 anos, ten-
tou fugir, mas acabou sendo 
detido. Aos pms, ele alegou 
que havia pego o veículo 
emprestado de um desco-
nhecido.

A moto foi devolvida ao seu 
proprietário, um padeiro, de 
45 anos, morador no Jardim 
Nazareth.

Já o adolescente vai res-
ponder por ato infracional aná-
logo ao crime de receptação. 
Ele foi entregue ao seu pai e 
deve ser apresentado à Vara da 
Infância e Juventude.

Da REDAÇÃO
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via sido furtada horas antes 
foi recuperada por policiais 
militares de Rio Preto, no 
começo da madrugada 
desta quinta-feira, na 
avenida Antônio Antunes 
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Covid: Novas 
recomendações sobre 

vacinação em gestantes
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Obstetras têm acompanhando agravamento dos 
casos de infecção de grávidas, sobretudo, no último 
trimestre da gestação

 São Paulo, abril de 2021. Em virtude da recente 
inclusão de gestantes e puérperas no grupo prioritário 
para recebimento de vacinas contra a Covid-19, a Fe-
deração Brasileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasgo) elenca as principais informações 
para que mulheres gestantes ou que deram a luz há 
até 45 dias tenham acesso à imunização. Segundo a 
presidente da Comissão Nacional Especializada em 
Vacinas da Febrasgo, a ginecologista Dra. Cecília Roteli 
Martins, a comunidade médica tem acompanhando 
um agravamento dos casos de infecção de mulheres 
grávidas, sobretudo, no último trimestre da gestação. 
“A vacinação é a única forma de proteção dessas ges-
tantes”.

A médica ressalta que, neste primeiro momento, 
as vacinas serão ofertadas às gestantes e puérperas 
que apresentam alguma comorbidade (diabetes, hi-
pertensão, obesidade, cardiopatias e outras), dado o 
elevado risco obstétrico. Para receber a imunização, as 
mulheres interessadas devem comparecer às unidades 
de vacinação com algum comprovante da presença 
de alguma dessas doenças como um relatório médico 
ou exames ou receitas. Se ela já for cadastrada nos 
sistemas das Unidades de Saúde, basta comparecer 
com o cartão SUS.

Para facilitar a compreensão, a Dra. Cecilia Roteli 
reforça que:

- As vacinas a serem disponibilizadas às gestantes 
são de categoria B (produzidas por meio de plataforma 
de vírus inativado, vetor viral ou mRNA). Algumas dessas 
vacinas são produzidas com tecnologias semelhantes às 
atualmente ofertadas a esse grupo no Plano Nacional 
de Imunização como, por exemplo, a vacina da gripe. 
Outras têm trabalhos já publicados assegurando a se-
gurança da aplicação em gestantes.

- A vacinação pode ocorrer a qualquer momento da 
gestação;

- Puérperas e lactantes podem tomar a vacina com 
segurança, sendo orientadas a não interromperem o 
aleitamento materno;

- Deve-se respeitar o intervalo de 14 dias entre a 
administração da vacina de Covid-19 e outra do calen-
dário vacinal (como a influenza). Caso o recebimento 
desta segunda vacina ocorra no intervalo entre as do-
ses da imunização contra a Covid, se necessário, as 
gestantes e puérperas podem postergar o recebimento 
da segunda dose, sem prejuízo no seu efeito protetivo.

 - Embora as vacinas contra a Covid atualmente 
disponíveis em nosso país não terem incluído gestan-
tes nas pesquisas que embasaram suas aprovações, 
estudos realizados em animais não observaram eventos 
teratogênicos.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana

Divulgação

INFLUENZA

Desde que iniciou a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Influenza (gripe) no dia 12/04, 
a Secretaria de Saúde Rio Preto 
imunizou 22.158 pessoas, 
uma média de 1.303 aplica-
ções por dia. No entanto, a 
cobertura geral nesta primeira 
etapa está em 39,8%, ainda 
longe de atingir a meta de 90%.

Os trabalhadores da saúde 
são os que apresentam a me-
lhor cobertura, com 13.311 
imunizados, o equivalente a 
61,7% do público. Crianças 
de seis meses a seis anos 
(24,2%), gestantes (26,9%) 
e puérperas (23,4%), que 
também são o público-alvo 
nesta primeira etapa, possuem 
coberturas menores. A Saúde 
ainda informou que vacinou 
465 idosos que atuam com 
trabalhadores da saúde.

“Os nossos dados são se-
melhantes aos do restante do 
estado, mas a gente esperava 
estar com percentual maior. 
Fizemos campanha de cons-
cientização nas escolas, mas 
a procura segue em um ritmo 
lento. Vale ressaltar que os 
dados das doses aplicadas na 
iniciativa privada são enviados 
para a gente no final de cada 
mês, então a cobertura real 
pode ser um pouco maior”, afir-
mou a gerente de imunização 
Michela Barcelos.

Vacinação da gripe em Rio Preto 
está abaixo da expectativa

Ela ressaltou também a 
importância de se imunizar 
contra a Influenza e explicou os 
cuidados para quem também 
é contemplado na vacinação 
contra a Covid-19. “A vacina é 
uma medida preventiva impor-
tante, principalmente para as 
gestantes, que não só se pro-
tegem como também o bebê. 
Para quem tem que tomar as 
duas vacinas, a orientação é 
para dar prioridade para a da 
Covid-19, respeitando um perí-
odo de no mínimo 14 dias entre 
uma vacina e outra”, comentou 
a gerente.

A vacinação contra a gripe 
está sendo realizada nas uni-
dades de saúde do município, 
preferencialmente das 14h às 
17h. Segundo Michela não 
está descartada a possibilida-
de de fazer uma ampliação de 
horários e locais ou até mesmo 
promover um “Dia D”. “Não 
sabemos ainda se isso vai ser 
necessário, mas a campanha 
terá ainda mais duas etapas 
que vão terminar somente no 
dia 9 de julho. Até lá, o público 
dessa primeira etapa pode con-
tinuar indo até as unidades de 
saúde para receber a vacina”, 
explicou.

A segunda etapa ocorre 
de 11 de maio a 8 de junho e 
serão incluídos idosos e profes-
sores. Já na terceira e última 
etapa, que será de 9 de junho 
a 9 de julho, serão vacinadas 
pessoas com comorbidades e 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Secretaria de Saúde Rio Preto imunizou 22.158 pesso-
as, uma média de 1.303 aplicações por dia
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deficiências, caminhoneiros, 
trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário e de passa-
geiros urbano e de longo curso, 
trabalhadores portuários, forças 
de segurança e salvamento, 
Forças Armadas, funcionários do 
sistema prisional e população 
privada de liberdade e adoles-
centes e jovens sob medidas 
socioeducativas.

Para ser vacinado, é neces-
sário apresentar documento de 
identidade com foto na unidade 
de saúde. Para as gestantes, é 
preciso apresentar o cartão pré-
-natal, enquanto as puérperas 
podem apresentar a declaração 
de nascimento da criança. Já os 
trabalhadores da saúde devem 
apresentar documento que 
comprove a função.

SOLIDARIDADE
Ambev faz doação de 34 cilindros de 
oxigênio para Prefeitura de Olímpia

A Unidade de Pronto Aten-
dimento de Olímpia (UPA) foi 
contemplada na tarde desta 
quinta-feira (29) com a doação 
de 34 cilindros de oxigênio 
para o tratamento de pacientes 
com a Covid-19. Cada cilindro 
possui 10 metros cúbicos A 
contribuição faz parte de um 
projeto da Ambev, com o apoio 
do Governo do Estado e parceria 
dos municípios, que visa auxiliar 
no enfrentamento da pandemia.

A iniciativa transformou parte 
de uma das fábricas da cerveja-
ria, em Ribeirão Preto, em uma 
usina de oxigênio. A medida foi 
tomada pela empresa para aju-
dar no atendimento hospitalar, 
tendo em vista a alta ocupação 
hospitalar e a dificuldade das 

redes de saúde na aquisição 
de insumos para tratamento de 
pacientes.

O trabalho de produção teve 
início em março e já auxiliou 
centenas de hospitais em di-
versas cidades do país. Além 
da doação, o projeto também 
fará a reposição dos cilindros 
quando necessário para suprir 
a demanda.

“A pandemia da Covid-19 
nos trouxe grandes desafios, 
mas, por outro lado, tem incenti-
vado inúmeras ações solidárias. 
É momento de união para salvar 
vidas e esta iniciativa é prova 
disso. Só temos a agradecer 
pela parceria com a Ambev 
que será de grande ajuda para 
garantir o atendimento dos 
olimpienses”, declarou o prefeito 
Fernando Cunha.

Da REPORTAGEM  
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PANDEMIA CAMAPANHA
Rio Preto registra mais 

250 pacientes com Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quin-
ta-feira (29) mais 250 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
239 diagnosticados por exame 
PCR, nove por TR sorológico e 
dois por TR antígeno. No total, 
a cidade contabiliza 66.683 
casos, com 4.235 profissionais 
da saúde.

Também foram confirmados 
mais 12 óbitos pela doença, 
sendo dois nesta quinta-feira. 
As outras mortes ocorreram nos 
dias 27/04 e 28/04. Desde o 
início da pandemia são 1.902 
óbitos, com um taxa de letali-
dade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
31.920 casos e 980 mortes.

Nas últimas 24 horas fo-

ram registrados 152 pacientes 
curados, totalizando 60.397 
recuperados desde o início 
da pandemia. A cidade soma 
260.223 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais e 
já realizou 224.935 testes. O 
coeficiente de incidência é de 
14.475 casos para cada 100 
mil habitantes.

Atualmente o município con-
ta com 796 pacientes com sín-
drome respiratória aguda grave 
(SRAG), com 394 em UTI e 402 
na enfermaria, sendo que 418 
são residentes de Rio Preto e 
378 são de outras cidades da 
região. Dentre os casos já con-
firmados de Covid-19, são 616 
internações, com 354 na UTI e 
262 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI é de 
86,7% na região.

Vinicius LIMA 

Unimed arrecada 
agasalhos até dia 26

A Unimed Rio Preto promove 
até o dia 26 de maio, a “Cam-
panha do Agasalho 2021”. 
Podem ser destinados à ação 
cobertores, calçados e moletons 
ou roupas de frio (masculinas, 
femininas e infantis) novos ou 
em bom estado de conservação.

“Temos certeza de que a 
Campanha do Agasalho fará a 
diferença em Rio Preto. Estamos 
vivendo um momento diferente 
em que, mais do que nunca, 
as pessoas precisam de ajuda. 
Por isso, assim como nos anos 
anteriores, vamos abraçar esta 
causa tão importante e bene-
ficiar muitas famílias”, afirma 
o presidente do Conselho de 

Administração da Unimed Rio 
Preto, José Luis Crivellin.

Todas as peças arrecadadas 
serão revertidas para abrigos e 
instituições filantrópicas da cida-
de de Rio Preto. O objetivo é que 
a ação seja tão bem sucedida 
quanto à campanha “Drive-Thru 
Solidário”, realizada no mês de 
abril pela Unimed. A cooperativa 
conseguiu arrecadar mais de 
quatro toneladas de alimentos 
com ajuda dos beneficiários, 
colaboradores, cooperados, 
empresários e toda população.

Para receber o material, a 
cooperativa disponibilizará vários 
pontos de coleta em Rio Preto 
e cidades da região, incluindo a 
Sede da Unimed, avenida Bady 
Bassitt 3877.

Da REPORTAGEM  
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Novo empreendimento habitacional na 
zona norte terá investimento de R$ 82 mi

A Pacaembu Construtora 
lançou nesta quinta-feira (29) 
um novo empreendimento 
em Rio Preto, o “Residencial 
Pacaembu Reserva” com 487 
moradias na Região Norte da 
cidade, um investimento de 
82 milhões.

O projeto é mais uma 
parceria da empresa com 
a Prefeitura de Rio Preto, a 
Emcop (Empresa Municipal 
de Construções Populares) e 
a Caixa Economica Federal.

A 5 minutos do Shopping 
Cidade Norte o empreen-
dimento terá casas de dois 
dormitórios com 200 m² e 
três com 281 m², as casas 
não serão germinadas e serão 
entregues com louças e me-
tais na cozinha, no banheiro 
e na área de serviço. A novi-
dade no portfólio é o conceito 
de residencial fechado, com 
infraestrutura completa, por-
taria e equipamentos de lazer 
e esportivos.

Segundo Frederico Es-
cobar, diretor comercial da 

Pacaembu, Rio Preto é uma 
cidade de oportunidades e a 
construtora deve investir cerca 
de mais de R$ 300 milhões. 
“Previsão de entrega até 24 
meses, construir e entregar”, 
salientou Escobar.

Victor Almeida, vice-presi-
dente de Negócios da Paca-
embu, salientou que “Nosso 
DNA é trabalhar com famílias 
de baixa renda, famílias que 
necessitam e são atendidas 
por programas sociais, tra-
zendo cada vez mais próximo 
a realização da casa própria, 
inclusive com o plano “agora 
dá””, afirmou Almeida.

Localização- O aces-
so do empreendimento será 
pela Rodovia Delsio Custódio 
da Silva (SP-427, Rio Preto-
-Ipiguá).

Diferencial – O local 
terá portaria de controle de 
acesso, espaço grill, piscina, 
minicampo de futebol, quadra 
poliesportiva e playground. 
O projeto prevê ainda pista 
de caminhada, espaço pet, 
redário, bicicletário, pomar e 

Sérgio SAMPAIO 
redacao@dhoje.com.br
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487 MORADIAS

Novo empreendimento habitacional na zona norte terá investimento de R$ 82 mi

horta comunitária.

Empregos – As obras 
de construção do Residencial 
Pacaembu Reserva devem ge-
rar mais de 1.200 empregos, 
entre vagas diretas e indiretas.

As residências são desti-
nadas para pessoas e fami-
lias que quem ganham até 
5 salários mínimos. O imóvel 
poderá ser financiado pela 
Caixa Federal, por intermédio 
do programa habitacional do 
Governo Federal Casa Verde 
e Amarela.

FGTS - Os interessados 
poderão utilizar recursos do 
FGTS e terão até 360 meses 
para pagar. A entrada será 
facilitada pela construtora 
com parcelamento em até 
60 vezes.

Cadastro e vendas 
- O cadastro antecipado e 
o agendamento prévio para 
entrega da documentação já 
podem ser realizados no site 
pacaembureserva.com.br.  Por 
sua vez vendas começam no 
dia 08 de maio.

SORTE

Mega deve pagar 
R$ 34 mi amanhã

Nenhum apostador 
acertou as seis dezenas 
do sorteio da Mega-Sena, 
realizado nesta quarta-feira 
(28), no Espaço Loterias 
Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados 
no concurso 2.366 foram 
04, 27, 33, 35, 38 e 41. 
O prêmio estimado para o 
próximo sorteio, no sábado 
(30), é de R$ 34 milhões.

A quina teve 76 ganha-
dores, com prêmio indi-
vidual de R$ 37.685,71. 
Foram 4.869 apostas ga-
nhadoras da quadra e o 
prêmio para cada uma é 
R$ 840,33.

As apostas na Mega-Se-
na podem ser feitas até as 
19h (horário de Brasília) do 
dia do sorteio em lotéricas 
ou pela internet. A aposta 
simples, com seis dezenas, 
custa R$ 4,50.

Agência BRASIL

FERIADO
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Pontos de Apoio 
ficam fechados 
neste sábado

A Prefeitura informou que 
os 18 Pontos de Apoio de Rio 
Preto não irão funcionar nes-
te sábado (1) por conta do 
feriado do Dia do Trabalho.

O retorno do atendimento 
se dá no domingo (2), em 
horário normal, ou seja, das 
7h às 11h e das 12h às 17h.

Os Pontos de Apoio são 
espaços criados pela Pre-
feitura para a captação de 
pequenas quantidades de 
resíduos de construção e 
demolição (menos de 1 m³) 
e volumosos sem condições 
de uso.

Ao receber esses resí-
duos, os Pontos de Apoios 
separam por classes A, B e 
volumosos (sofás, eletrôni-

cos, podas de galhos, etc) 
antes da correta destinação 
final.

O munícipe pode levar 
no Ponto de Apoio: madeira, 
plástico, metal, vidro, papel 
e papelão, restos e podas de 
árvores, móveis sem condi-
ções de uso, eletrodomésti-
cos sem condições de uso, 
materiais cerâmicos (tijolos, 
blocos, pisos, azulejos, etc) 
e pequenas quantidades de 
resíduos da construção ou 
demolição.

Não é permitido levar 
grandes quantidades de 
resíduos de construção ou 
demolição, lixo doméstico, 
lixo hospitalar ou de serviços 
de saúde, como dentistas, 
clínicas veterinárias, clínicas 
estéticas e outras.

Andressa ZAFALON 
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Pontos de apoiam fecham neste sábado

OPORTUNIDADE

Governo abre 740 vagas para cursos 
de qualificação profissional na região

O Governo de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia, está ofertando 740 
vagas para cursos gratuitos de 
qualificação profissional com 
bolsa-auxílio do programa Via 
Rápida, em diversas áreas, na 
região de São José do Rio Preto. 
Os cursos são de curta duração 
e contam com opções de aulas 
ao vivo, no modelo de Ensino à 
Distância (EAD). As inscrições 
já estão abertas e podem ser 
realizadas pelo site www.cur-
sosviarapida.sp.gov.br até o dia 
6 de maio.

São ofertados na região os 
cursos de Assistente Administra-
tivo, Assistente de Recursos Hu-
manos, Balconista de Farmácia, 
Operador de Caixa, Recepção 
e Atendimento, e Técnicas de 
Vendas. No total, 36 cidades 
foram contempladas: Ariranha, 
Bady Bassitt, Bálsamo, Catan-
duva, Catiguá, Elisiário, Fer-

nandópolis, Guapiaçu, Guarani 
D’Oeste, Itajobi, José Bonifácio, 
Macaubal, Marinópolis, Men-
donça, Mirassolândia, Monte 
Aprazível, Nhandeara, Nova 
Aliança, Onda Verde, Orindiúva, 
Pedranópolis, Planalto, Poloni, 
Pontalinda, Populina, Riolândia, 
Santa Clara D’Oeste, Santa Fé 
do Sul, Santa Rita D’Oeste, 
São João das Duas Pontes, Se-
bastianópolis do Sul, Tabapuã, 
União Paulista, Vitória Brasil, 
Votuporanga, e Zacarias.

Podem se inscrever pessoas 
que tenham idade mínima de 
16 anos, alfabetizadas e domi-
ciliadas no Estado de São Paulo. 
Caso o número de inscritos seja 
superior, serão priorizadas as 
pessoas desempregadas, com 
baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candida-
tos selecionados ocorrerá por 
e-mail e as aulas  têm previsão 
de início em maio. Para receber 
o certificado, o aluno deve ter 
ao menos 75% de presença 
nas aulas.

Da REDAÇÃO

NACIONAL

Câmara aprova dispensa de licitação 
para compra de insumos médicos

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou nesta quinta-
-feira (29) o projeto de lei 
que autoriza a dispensa de 
licitação para administração 
pública na aquisição de 
insumos e medicamentos, 
além de bens e serviços 
de engenharia, para o tra-
tamento hospitalar de pa-
cientes com a covid-19. 
A matéria será enviada ao 
Senado.

Pelo texto, o gestor de-
verá apresentar justificativa 
técnica para a compra e 
para o preço contratado, 
divulgando as compras 
após cinco dias úteis na 
internet. Além disso, o pro-
jeto restringe a aquisição a 
medicamentos com eficácia 
comprovada no tratamento 
ao coronavírus. 

A proposta estabelece 
que a dispensa de licitação 
não afasta a necessidade 
de processo administrativo 
que contenha os elemen-
tos técnicos referentes à 
escolha da opção de con-
tratação e à justificativa do 
preço. 

Apesar da dispensa, os 
contratos devem ser trans-
parentes e tornados públi-
cos no prazo de cinco dias 
úteis, contados a partir da 
data do ato. 

“Os órgãos de controle 
interno e externo priorizarão 
a análise e a manifestação 
quanto à legalidade, à legi-
timidade e à economicidade 
das despesas decorrentes 
das aquisições ou das con-
tratações realizadas com 
fundamento nesta Lei”, diz 
o texto do relator, deputado 
Celso Silveira (PSDB-GO).

Agência BRASIL

SAÚDE 

Projeto que cria cartão de vacinação 
online pelo SUS é aprovado na Câmara

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quinta-feira 
(29) o projeto de lei que cria 
o Cartão Nacional de Vaci-
nação Online. O documento 
será vinculado ao CPF dos 
respectivos titulares. A ma-
téria segue para análise do 
Senado.

O sistema informatizado 
da Carteira Digital de Vaci-
nação deverá avisar automa-
ticamente quando o titular 
precisar comparecer a uma 
unidade de saúde para atua-
lização das vacinas. Os dados 
de vacinação permitirão a 
emissão do Certificado Inter-
nacional de Vacinação, con-
forme a legislação vigente.

Na carteira digital deverão 
constar dados como o nome 
completo do titular, a filiação, 
a data de nascimento, o en-
dereço, telefone para contato 

e CPF, além das informações 
sobre as vacinas aplicadas 
com o nome comercial, o 
lote e a data de validade. O 
cartão poderá ser acessado 
por aplicativo de celular ou 
por meio de site na internet.

Caberá ao estabeleci-
mento de saúde, público ou 
privado, onde foi realizada 
a vacinação registrar as in-
formações no sistema. De 
acordo com um dos autores, 
o deputado Luizinho (PP-RJ), 
onde não houver sistema de 
acesso aos dados, o cadas-
tramento será feito por meio 
de formulários enviados à uni-
dade de saúde mais próxima 
em que haja tal acesso.

“O governo federal já en-
viou cerca de 50 milhões de 
doses de vacinas para esta-
dos e municípios. Mas nós 
não temos informação em 
tempo real de doses aplica-
das”, disse o deputado. 

Agência BRASIL
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AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o Procedimento 
Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2.021, empreitada do Tipo Menor 
Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar “Registro de 
Preço para Futura e Eventual Contratação de pessoa jurídica especializada em 
fornecimento de Conjunto de Montagem Educacional com Recursos Tecnológicos e 
Conteúdos de Aprendizagem em formato digital para o Ensino Fundamental – (Anos 
iniciais 1º ao 5º ano e Anos finais 6º ao 9º ano), com possibilidade de interação do 
usuário e uso de Tecnologias de realidade Aumentada, Animações 2D e 3D, jogos 
educativos e vídeos. As atividades orientadas deverão ser compatíveis com a BNCC. 
Recursos disponíveis para utilização em dispositivo que acompanha o laboratório 
através de Tablet com aplicativo próprio de reconhecimento de imagem para 
interação e ativados por QR Codes aplicados nos livros e fichário de montagem. 
Todos os itens deverão estar acomodados em uma unidade móvel apropriada para o 
armazenamento e deslocamento da unidade experimental com os livros, fichários de 
montagens e kits de robótica”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 13 de Maio de 2.021, 
às 09h00min pelo Portal de Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão obter 
maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, 
nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal de expediente, 
ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do 
edital estará disponível no sítio oficial do CINDESP www.cindesp.sp.gov.br, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 27 de Abril de 2021. 

 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

PRESIDENTE DO CINDESP 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o Procedimento 
Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2.021, empreitada do Tipo Menor 
Preço, com critério de julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar “Registro de 
Preço para Futura e Eventual Contratação de pessoa jurídica especializada em 
fornecimento de Kit completo de laboratório de ciências e matemática ensino 
fundamental (anos iniciais 1° ao 5° ano e anos finais 6° ao 9° ano) com recursos 
tecnológicos e conteúdo de aprendizagem em formato digital com possibilidade de 
integração do usuário e uso de Tecnologia de Realidade Aumentada, Animação em 
2D e 3D, jogos educativos e vídeos. Recursos disponíveis para a utilização em 
dispositivos que acompanham o laboratório como tablets e ativados por QR Codes 
aplicados no material didático de instrução e equipamentos físicos do laboratório”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 13 de Maio de 2.021, 
as 14h00min pelo Portal de Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão obter 
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nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal de expediente, 
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www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser retirado gratuitamente. 
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EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 003/2021, Processo nº 
7204/2021 objetivando a aquisição de licença de uso tem-
porário de sistema integrado de gerenciamento dos serviços 
de posturas municipais e de perfi s cadastrais dos estabele-
cimentos (comerciais, industriais, de prestação de serviços e 
entidades do Município), contemplando serviços de implan-
tação, treinamento, manutenção, suporte e infraestrutura 
necessária para funcionamento em ambiente WEB, confor-
me detalhamentos e especifi cações constantes no Termo de 
Referência, anexo I, deste Edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 12/05/2021, 
as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e 
demais informações encontram-se à disposição dos interes-
sados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 29 
de abril de 2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

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. THIAGO RIBEIRO MARINELI e GRAZIELE LA-
CERDA DE SOUZA, sendo ELE fi lho de JOÃO JOSÉ TOR-
RES MARINELI e de ANA LÚCIA GONÇALVES RIBEIRO 
MARINELI e ELA fi lha de CLÁUDIO TRINDADE DE SOUZA 
e de KÁTIA MIRIAN DE PAULA LACERDA DE SOUZA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 29/04/2021.
 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 18/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 11/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviço de pintura, emassamento e reparos afi ns.
Data da realização da Sessão Pública: 13/05/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 26 de abril de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº12/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: RICARDO & AMILTON COMÉRCIO E IN-
FORMÁTICA LTDA
CNPJ sob nº 05.600.175/0001-53
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a “aquisição 
de webcams e tripés”, (22 Webcam HD 720p) conforme es-
pecifi cações constantes na Dispensa de Licitação 12/2021, 
Processo Administrativo nº 26/2021 e também na proposta 
apresentada pela empresa CONTRATADA.
VALOR: R$ 8.470,00 (oito mil, quatrocentos e setenta reais)
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.
Monte Aprazível, 15 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO 75/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: RAZAN METALÚRGICA E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI
CNPJ/MF sob o nº 20.164.657/0001-00
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a pror-
rogação do prazo de vigência do contrato para a construção 
de imóvel destinado a academia da saúde, nos termos da 
planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físi-
co-fi nanceiro e projeto básico, com base no art. 57, ¬§1º, II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais alterações posteriores.
VIGÊNCIA: A vigência do contrato fi ca prorrogada pelo 
prazo de 180 dias do vencimento do Termo Aditivo anterior, 
ou seja, até 19 de julho de 2021 e o prazo de 100 (cem) dias 
para encerramento da obra, ou seja 01 de maio de 2021 
com base no §1º, II  do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
demais alterações posteriores.
Monte Aprazível, 19 de janeiro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: FERREIRA DURAN & CIA LTDA LTDA, 
CNPJ: 51.783.322/0001-95, AUTO POSTO ELO COMBUS-
TIVEL EIRELI, QUALITY BRASIL AUTO POSTO, CNPJ: 
21.245.176/0001-83
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto o equilíbrio 
econômico-fi nanceiro a Ata de registro de preços para Con-
tratação de empresa para o fornecimento de combustíveis 
(Etanol, Gasolina, Diesel e Diesel S-10) para diversos seto-
res deste Município, nos termos do procedimento licitatório 
04/2021, pregão 01/2021 – registro de preços 01/2021.
VALOR: DIESEL COMUM: R$ 4,00 (quatro reais);
DIESEL S-10: R$ 3,97 (três reais e noventa e sete centa-
vos);
GASOLINA COMUM: R$ 5,12 (cinco reais e doze centavos);
ETANOL: R$ 3,36 (três reais e trinta e seis centavos);
Ficam ratifi cadas as demais cláusulas e condições do instru-
mento originário não alterados por este instrumento.
Monte Aprazível, 27 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal



SOCIAL Jornal

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA 
SEMANA: 30, sexta-feira: Baronesa 
Sílvia Amélia de Waldner, Giancarlo 
Lui,Sandro Rogerio Gubolin, André 
Agassi, Antônio Celso Oliveira 
Braga, Delfim Neto, Fausto Silva, 
Fabiola Oliveira, bel. José Luiz Chain, 
Milton Flávio. 1º, sábado: FERIADO 
Dia Mundial do Trabalho, Patrícia 
Vendramini Cardoso Machado, 
Pérgio Bertolini, Cida Cabrera, Ésio 
Glacy de Oliveira, Euphly Jalles 
Filho, José Fernando Vieira da 
Silva, Lelena Barbour Pini, Leonardo 
Correa Machado Pereira, Marcelo 
Rubens Paiva, Maria Angélica Lorga, 
Paulo Roberto Munia, Roberto 
Justus, Zenha Ribeiro, Prudente 
Aquino, Luiz Duarte Silva Júnior, Luiz 
Nogueira, Adnilson Souza Pereira. 2, 
domingo: Dia Mundial de Liberdade 
de Imprensa, 1829-Nasceu em 
Macejana, Ceará, o romancista  e 
político José Martiniano de Alencar 
político brasileiro, patrono da cadeira 
fundada por Machado de Assis 
na Academia Brasileira de Letras. 
Morreu no Rio em 1877 aos 48 
anos. 1919-nasceu em Miraí, Minas 
Gerais, o compositor e sambista 
Ataulfo Alves, que morreu no Rio em 
1969 aos 40 anos de idade. David 
Beckham, Dijalma Pirillo Júnior, 
Leonardo Lima Verona, Henrique 
Taufic, José Luiz Mendonça, Jorge 
Antonio Sider icoudes, Pedro 
Gildo Venturell i. 3, segunda-
feira: 1469-nasceu em Florença, 
na Itália, o filósofo, historiador, 
poeta, diplomata e músico Nicolau 
Maquiavel. É reconhecido como 
fundador do pensamento e da 
ciência política moderna, pelo fato 
de ter escrito sobre o Estado. Morreu 
em sua terra natal, em 1469, aos 42 
anos. Dia do Sertanejo, aniversário 
de Bebedouro, aniversário de Poloni, 
aniversário de Valentim Gentil, 
Agnaldo Rayol, Dante Nascimbeni 
Filho, Márcia Costa, Ricardo Muanis 
Camargo, Marina Vanzela Lania 
Teles. 4, terça-feira: Dionéia de 
Carvalho, Nardo Nazareth Monteiro, 
Cassia Guerra, Duda Mahfuz, José 
Carlos Beccari de Azevedo, Lulu 
Santos, Willian Gabriel Daher, 
nasceu Audrey Hepburn, Fernando 
Gomes, Nélio de Castro Gomes. 
5, quarta-feira: Dia do Pintor, 
Dia Nacional das Comunicações, 
nasceu Karl Marx, Nelcy Amorim 
Ciantelli, Valéria Cabrera, Lúcia 
Pardo, Dema Menezes Lorga, Beth 
Carvalho,Luiz Carlos Bardari, Paulo 
Emílio Azevedo Marques. Douglas 
Soler, Antônio Lui, Maria Fernanda 
Abelaira, Maria Helena Bolim. 6, 
quinta-feira: Nasceu em 1856 em 
Prïbor, na Tchecoslovaquia, Sigmund 
Schlomo Freud, médico neurologista 
e psiquiatra criador da psicanálise 
Morreu em Londres, aos 85 anos, 
em 1939; Rubens Martucci Filho, 
Sandra Maria Jabur Ribeiro, Manuela 
Ottoboni Rossi, Mara Cirino, Paulo 
Antonio Vicentin

* 

MERCADO IMOBILIÁRIO

Um alinhamento favorável de fatores, como juro baixo, 
disponibilidade de crédito e revalorização do papel da moradia 
que veio com a pandemia, provocou um miniboom no mercado 
imobiliário, principalmente imobiliárias especializadas em imóveis 
de luxo, pois o movimento foi mais acentuado no segmento de 
alto padrão. Pessoas repensaram modo de viver com a pandemia. 
Hamilton Ferreira anda sorrindo com a alma, como se à sua frente 
estivesse um bolo feito pelo filho João Pedro. 

ELEIÇÕES II

A nova presidente da entidade é Graciete Affini e seu vice, Sinval 
Galvão. A chapa de oposição, denominada Inovação, tinha como 
presidente do Conselho, o médico Oscar Ricardo Silva Dória 
e como vice Sirlei Bennemman e recebeu 70 votos. Por essa 
chapa, o candidato a presidente era João José de Araújo Pinto a 
seu vice, Odair Bontezan. A data da posse ainda não foi marcada.

      Amanhã, sábado é o dia 
1º de maio, feriado mundial 
em que se comemora o Dia 
do Trabalho. Mas em Rio 
Preto, o comércio abre das 9 
às 15 horas e os shoppings, 
das 14 às 20 horas.

    Por falar no nosso enfant 
gaté entre os centros de 
compras, vem aí com tudo, a 
Campanha do Dia das Mães 
do Riopreto Shopping Center. 
Um charme! 

     Com o relaxamento do 
lockdown, o Grupo Red 
Angus voltou a se reunir na 

* 

* 

ELEIÇÕES I 

A Agerip- Associação Geronto-Griátrica de Rio Preto realizou 
sábado passado, sob o comando de Kleber Nazareth Duque, as 
eleições totalmente virtuais para a nova Diretoria e a Diretoria do 
Conselho Deliberativo. Os candidatos da chapa União, apoiada 
pela situação foi a vencedora, com 178 votos tendo como 
presidente do Conselho, Robert Brian Taylor e vice Evanir Flávia 
Nogueira.

São José do Rio Preto, sexta-feira
30 de abril de 2021

PRESIDENTE-EXECUTIVA

O empresário Rubens Menin, dono da construtora mineira MRV e do Banco Inter anunciou dia 13 de 
abril aos funcionários da CNN Brasil,que a jornalista e executiva Renata Afonso – que aliás durante 14 
anos, foi executiva responsável pelo lançamento da TV Tem, emissora presente em 318 municípios de 
São Paulo- será a nova presidente-executiva da CNN Brasil,no lugar de Douglas Tavolaro, que deixou a 
empresa há pouco mais de duas semanas.

ANIVERSÁRIO  

Jesus Martim Neto, o presidente 
do Rio Preto Automóvel Clube, 
ganhou idade nova ontem. E 
para não passar em brancas 
nuvens, recebeu os plus 
intimes para um happy hour 
no Bar Aperitivo. No ano que 
vem, promete festa.

A-8

O RETORNO 

Com a extensão do Plano São Paulo que permite horários mais 
elásticos, os encantos da convivência entre os sócios dos clubes 
começam a voltar aos poucos. O nosso mais prives dos clubes, 
o Harmonia, volta a realizar seus concorridos cafés da manhã, 
como o faz todos os feriados e domingos. Amanhã, feriado do 
Dia do Trabalho e domingo, o clube promete reunir os sócios 
e seus familiares. Os associados do Clube Monte Líbano e do 
Automóvel Clube, já estão também desfrutando de suas ofertas 
esportivas e sociais.

ALTAR

A médica Ana Carla Souza e o empresário e presidente do 
Harmonia Tênis Club, João Carlos Theodoro, convidam para a 
cerimônia de seu casamento, a realizar-se dia 15 de maio, sábado, 
às 12h30, no Rancho Santa Fé. O casamento havia sido marcado 
para o dia 27 de março no Quinta do Golfe, mas precisou ser 
desmarcado por causa da pandemia. Merci. 

Beny Haddad e Marilda Lerro Pereira dos Santos, na época 
em que o isolamento social não nos prendia em casa e 

elas podiam desfilar suas elegâncias nas festas.

James Moore Thomaz, o Dipiu, a mulher, Silvia Brunca, com 
o filho Antun, durante festa no Automóvel Clube. Dipiu rece-
be da coluna os cumprimentos pelo seu aniversário ontem.

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

* 

noite de quarta-feira, mais 
restrito, porque muita gente 
ainda aguarda a vacina. 
Churrasquinho preparado por 
Clovis Silva chz Raul Pinheiro 
Machado.

    Desta coluna as 
condolências à família do 
Jurandir Luis dos Santos, 
o Jura, adorável criatura, 
e chef de cozinha de 
grande competência, que 
já comandou a cozinha 
do Cantinella e até o 
mês passado, assinava 
os almoços e jantares da 
Estância da Família Bassitt. 

NOVA FACULDADE 

A partir de uma doação de R$ 200 milhões feita pelo banqueiro 
André Esteves, do BTG Pactual, está sendo criada em São Paulo 
a Inteli (Instituto de Tecnologia e Liderança), uma faculdade 
de computação e negócios. O objetivo é formar lideranças em 
tecnologia com foco em projetos voltados para o Brasil. A Inteli será 
uma instituição sem fins lucrativos e terá estudantes bolsistas e 
pagantes. A finalidade é formar futuros líderes, e para isso, o ensino 
que vai além da computação, integrando ao currículo, disciplinas 
como empreendedorismo, economia de mercado, estado de direito 
e sustentabilidade.Para o primeiro ano, em 2022, estão previstas 
250 vagas. A meta é ter mil alunos matriculados até 2025.



Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira

30 de abril de 2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: CLEUSA DE SOUZA PAVANIN
PE N°427/2020 PRE/0142/20
Considerando a Lei 8.666/93, art. 55, XIII, bem como previ-
são contratual em sua cláusula 7ª, 7.3. Fica o representante 
legal da empresa supramencionada NOTIFICADO a apre-
sentar a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS 
AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 
a esta S. M. Agricultura e Abastecimento, no prazo de 5 
(cinco) dias, impreterivelmente, contados do recebimento 
desta, estando a contratada sujeita à aplicação das penali-
dades contratuais podendo, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa, em sua defesa, apresentar o contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. – A. Pedro 
Pezzuto Jr. SMAA.
COMUNICADO
Contrato: DPL/0039/20; DISPENSA POR LIMITE
Contratada: R S DOS SANTOS GIRARDI ME
Fica o representante legal da empresa R S DOS SANTOS 
GIRARDI ME. NOTIFICADO a apresentar CERTIDÃO NE-
GATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁ-
RIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, tendo em 
vista a obrigatoriedade de serem mantidas as condições de 
habilitação até o término da vigência contratual, nos termos 
artigo 29, inciso III da Lei 8.666/93. Assim, fi ca concedido o 
prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da publicação nos 
termos do artigo 110 da Lei 8.666/93, fi cando a empresa, na 
inércia, sujeita as penalidades contratuais que podem, inclu-
sive, culminar na rescisão unilateral do contrato. GABINETE 
DO PREFEITO – José Roberto Moreira
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 7225/21, 7072/21 E 6322/21
CONTRATADA: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA EPP
EMPENHO 6536/21
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM-
PORTACAO E EXPORTACAO LTDA
EMPENHO 6321/21 
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
EMPENHO 5994/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 7248
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHOS 6055/21 e 6056/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar e 
realizar os serviços no prazo de 03 dias úteis, impreterivel-
mente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empe-
nho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALEGRIA COMERCIO DE MAQUINAS E 
CAFES LTDA
DPL/0093/20
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar 
visita técnica e reposição dos insumos no prazo de 24 horas, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, para evi-
tar a interrupção do funcionamento do serviço. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo apresentar contra-
ditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS 
– DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRO-
DUÇÃO EM PANIFICAÇÃO E AFINS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO COOPÃO
CONTRATO ATA/0699/20
Notifi co DERRADEIRAMENTE o representante legal da 
contratada, diante das informações prestadas pelo setor 
de Atenção Básica, para prestar esclarecimentos acerca 
dos apontamentos da notifi cação, no prazo de 2 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades 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 DERRADEIRA
CONTRATADA: MARA SILVIA PEZINATO EPP
PRE/0174/18
Considerando que não foram encaminhados os comprovan-
tes de pagamento PPR. Considerando a previsão contratual 
em sua cláus. 4ª, item 4.2, subitem 4.2.13. Fica a contratada 
notifi cada a regularizar os pagamentos, no prazo de 10 dez 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 10 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHOS 16861/20 E 16863/20
Considerando indeferimento da prorrogação do prazo de 
entrega e que, até o momento não foi realizada a substitui-
ção dos itens, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da 
Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento 
contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de 
falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, 
II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV do 
contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA 
de 20% do valor referente ao atraso das obrigações contratu-
ais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar 
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o 
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA
EMPENHO 6770/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2,  V do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, MULTA de 30% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 53/21
Contratada: Quality Medical Comercio e Distribuidora de 
Medicamentos Ltda. 
Objeto: aquisição de 1.350 frascos/ampolas de Meropenem 
1 gr solução injetável, que serão utilizadas no enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. Funda-
mento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 469/2020
CONTRATO nº PRE/0049/21
CONTRATADA: HUGGY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de sistema de relaciona-
mento multicanal: Whastapp Bussiness API, Facebook Mes-
senger,Telegram, SMS E-mail - SMF – José Martinho Wolf 
Ravazzi Neto – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$132.193,36.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2020
ATA Nº 0375/21
CONTRATADA: CREMER S/A
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor 
Unitário - Item 08 - R$6,3600 – SMS –– Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021
ATA Nº 0376/21
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de instrumentais - Valores Unitários 
- Item 06 - R$57,00; Item 09 – R$15,00; Item 19 – R$95,80; 
Item 20 – R$12,00; Item 21 – R$12,00; Item 22 – R$14,00; 
Item 23 – R$11,50; Item 24 – R$12,00; Item 25 – R$10,50; 
Item 26 – R$13,00; Item 27 – R$10,50; Item 32 – R$21,50; 
Item 41 – R$165,00; Item 48 – R$17,50; Item 49 – R$18,50; 
Item 50 – R$18,50 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021
ATA Nº 0377/21



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
30 de abril de 2021

CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMERICO E DISTRIB 
DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores 
Unitários - Item 01 - R$3,140; Item 03 – R$2,350 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021
ATA Nº 0378/21
CONTRATADA: CREMER S/A
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor 
Unitário - Item 04 - R$2,400– SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021
ATA Nº 0379/21
CONTRATADA: K9 – AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valores 
Unitários - Item 11 - R$0,48; Item 23 – R$5,40; Item 25 – 
R$22,50; item 37 – R$4,90 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021
ATA Nº 0380/21
CONTRATADA: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valores 
Unitários - Item 05 - R$13,20; Item 11 – R$4,15; Item 12 – 
R$3,00; Item 14 – R$34,90; Item 15 – R$102,00; Item 16 – 
R$49,00; Item 17 – R$169,00 – SMAURB – Kátia Regina P. 
Casemiro – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2021
ATA Nº 0381/21
CONTRATADA: CONSTANTINO PNEUS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de pneus novos para viaturas 
do Corpo de Bombeiros - Valores Unitários - Item 01 - 
R$250,00; Item 02 – R$280,00; Item 10 – R$550,00; Item 14 
– R$270,00 – Gab. Pref. – José Roberto Moreira – Prazo de 
vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

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° 160/2021, processo 11.404/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de máscaras para utilização nas 
unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/05/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
59/2021 – PROCESSO Nº 1614/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário 
hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 03/05/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 011/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Aquisição e serviços de instalação de 15(quinze) unida-
des de Mini Containers, para serem instalados no terminal 
Suburbano/Rodoviário de São José do Rio Preto, para 
atender as necessidades da EMURB. HOMOLOGO este 
procedimento licitatório, Pregão Presencial n.º 001/2021 à 
Empresa PINHEIRO & MORELLI LTDA, inscrita sob o CNPJ 
nº 14.319.182/0001-72, o Referido objeto no valor Global de 
R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
São José do Rio Preto, 29 de abril de 2021.

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE
 

 

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

PORTARIA N.º 35.246 DE 29 DE ABRIL DE 2021 
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) FRANCINE 
BORGES DA SILVA ABREU AFFONSO, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de maio de 2021. 
PORTARIA N.º 35.247 DE 29 DE ABRIL DE 2021 
REVOGA, a designação para prestar serviço à Secretaria Municipal 
de Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de 
março de 2020, dos(as) servidores(as) adiante elencados(as), a fim 
de que retornem à sua Secretaria de origem, conforme os efeitos 
especificados: 

SERVIDOR(A) PORTARIA SECRETARIA 
ORIGEM 

DATA DE 
RETORNO 

MICHELE 
SHIGUEKO 
HIRATA FABRIS 

PORTARIA Nº 
35.150 DE 
12/03/2021 

FAZENDA 01/05/2021 

PORTARIA N.º 35.248 DE 29 DE ABRIL DE 2021 
EXONERA, o servidor estatutário LIOMAR DE PAULA DA SILVA, 
Médico Plantonista Clínico, por não ter satisfeito as condições 
estabelecidas na avaliação do Estágio Probatório,  nos termos do 
artigo 4º, § 1º do Decreto Municipal nº 17.558/2016 e do contido no 
inciso I, do parágrafo único, do artigo 73 da Lei Complementar nº 
05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 29 de abril de 2021. 

ADILSON VEDRONI 
   Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 42/2020   
CONCORRÊNCIA 04/2020 – PROC. nº 46/2020   
Contratada: EB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS E 
FUNDIDOS EIRELI 
Objeto:  Prorrogação do prazo de execução - fornecimento e instalação 
de conjunto bombeador completo para o sistema de captação do PTG 
Solo Sagrado, incluindo fornecimento e instalação do painel de 
acionamento e remoção do atual conjunto bombeador instalado no poço 
e fornecimento de bombeador reserva. 
Prazo: 75 dias Data da Assinatura: 23.04.2021 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE 
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO/ENTREGA 
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 018/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 55/2020 – PROCESSO SeMAE nº 77/2020 
Contratada: HEXIS CIENTÍFICA LTDA. 
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entrega 
do objeto contratual até o dia 28.05.2021. Data da autorização: 
29.04.2021. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO 
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão 
Eletrônico SeMAE nº 33/2021, Processo SICOM 3134/2021 
objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços 
de outsourcing de impressão, compreendendo a cessão de direito 
de uso de equipamentos e softwares, serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios, 
fornecimento dos ambientes de impressão e reprografia e suporte 
técnico. Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 13.05.2021, 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, 27.04.2021 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo-Financeiro. 
 

 

 

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE 
NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, 
tendo em vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que 
após fiscalização no imóvel cadastrado foi constatada irregularidade 
indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 
10, do Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria 
INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 (trinta) DIAS da publicação 
deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE 
(Poupatempo ou Ganhatempo). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, 
sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado será lançado no 
cadastro, podendo ser cobrado judicialmente. 

Cadas
tro Usuário 

Auto de 
Infraçã
o 

Dispositivo Multa/prejuízo 

12491
0 

Neiva De 
Freitas Gomes 

9153/2
018 

Art.10, inc 
VII  Multa R$ 

2.291,85 

27179 Faissal Barakat 9882/2
019 

Art.10, inc 
VII  Multa R$ 

2.690,67 

56434 Jacy Azarias 
Teixeira 

10886/
2019 

Art.10, inc 
VII Multa R$ 

2.377,48 

56434 Jacy Azarias 
Teixeira 

10886/
2019 

Art.10, inc 
VII 

Retroa
tivo 

R$ 
3.411,54 

Data de assinatura: 27.04.2021. Leandro Garcia Freitas – Gerente 
Comercial e de Relações com o Usuário. 
S. J. Rio Preto 29.04.2021 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.   
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  PARA 

RETOMADA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Referência:-  Processo Administrativo nº 04/2019
                    -  Edital de Chamamento Público nº 01/2019 – 
SEMAS/CMDCA                    
   
Tendo em vista que compete a Secretaria de Assistência So-
cial - SEMAS  a celebração de parcerias com Organização 
da Sociedade Civil – OSC’s e que a Secretária de Assistên-
cia Social é a ordenadora de despesas dos recursos fi nan-
ceiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do adolescente segue as seguintes considerações:
O Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 
e suas alterações, dispõe sobre as regras e procedimentos 
do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Adminis-
tração Pública do Município e as organizações da sociedade 
civil de que trata a lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2.014;
O município por intermédio da Secretaria de Assistência 
Social – SEMAS e o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente  - CMDCA, tornou público o Edital 
de Chamamento conforme a referência  visando à seleção 
de Organização da Sociedade  Civil – OSC e de Órgão da 
Administração Pública Municipal - OAPM  para a execução 
de ações complementares à política de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente a serem fi nanciados 
integral ou parcialmente com recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
Em virtude do Decreto municipal nº 18.554 de 16 de março 
de 2.020 e demais disposições sobre medidas de prevenção 
e enfrentamento ao coronavírus (COVID -19) o referido Pro-
cesso Administrativo foi suspenso em 16 de julho de 2020;
 O CMDCA enviou para a SEMAS o ofício nº 01/2.021 , 
informando que foram realizadas duas reuniões sendo uma 
no dia 09 e a outra no dia 29 de março do corrente ano, 
oportunidade em que foi aprovada a retomada  do referido 
chamamento;
A portaria nº 100 expedida pelo Ministério da Cidadania – 
MC / Secretaria Especial de Desenvolvimento Social – SEDS 
/ Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS em 14 de 
julho de 2.020 aprovando as recomendações para o funcio-
namento da rede socioassistencial de 
Proteção Social Básica – PSB e de Proteção Social Espe-
cial – PSE de Média Complexidade do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, de modo a assegurar a manu-
tenção da oferta do atendimento à população nos diferentes 
cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo 
Coranavírus – COVID-19;
A Nota Técnica nº 36/2.020 da SNAS/SEDS/MC que dispõe 
que a continuidade das ações no âmbito da Proteção Social 
Básica – PSB e de Proteção Social Especial – PSE de Média 
Complexidade é fundamental para assegurar a proteção da 
população em situações de vulnerabilidade e risco social de 
modo a mitigar impactos que possam agravar suas condi-
ções de vida;
As crianças e os adolescentes estão fora de suas atividades 
habituais, expostas ao aumento de tensões nas relações fa-
miliares com convivência continua em uma situação de crise 
econômica, incertezas e estresse em função do isolamento 
social e das restrições do atual cenário;
Mediante o exposto, visando minimizar os impactos causa-
dos pela pandemia as famílias que já se encontravam em 
risco e vulnerabilidade social e afi m de garantir a execução 
dos projetos de modo a  privilegiar a Segurança Afi ançada 
de Convívio Familiar, ou seja, vivenciando experiências que 

contribuam para o estabelecimento e fortalecimento de vín-
culos familiares e vivenciando experiências de ampliação da 
capacidade protetiva e de superação de fragilidades sociais, 
o referido processo administrativo será retomado a partir da 
publicação em meio ofi cial do extrato dessa justifi cativa.
São José do Rio Preto, 28 de abril de 2021.

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  PARA 

RETOMADA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Referência:-  Processo Administrativo nº 01/2020 – SEMAS/
CMDCA                     
                    -  Inexigibilidade de Chamamento Público                   
   
Tendo em vista que compete a Secretaria de Assistência So-
cial - SEMAS  a celebração de parcerias com Organização 
da Sociedade Civil – OSC’s e que a Secretária de Assistên-
cia Social é a ordenadora de despesas dos recursos fi nan-
ceiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do adolescente segue as seguintes considerações:
O Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 
e suas alterações, dispõe sobre as regras e procedimentos 
do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Adminis-
tração Pública do Município e as organizações da sociedade 
civil de que trata a lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2.014;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CMDCA participou do Edital Fundos da Infância e da 
Adolescência 2019 – FIA 2019 das empresas pertencentes 
ao Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A., oportunidade 
em que inscreveu a Associação Renascer para desenvolver 
o Projeto “ Snoezelen e Pediasuit”, sendo o mesmo aprova-
do.
Em virtude do Decreto municipal nº 18.554 de 16 de março 
de 2.020 e demais disposições sobre medidas de prevenção 
e enfrentamento ao coronavírus (COVID -19) o referido Pro-
cesso Administrativo foi suspenso em 29 de julho de 2020;
 O CMDCA enviou para a SEMAS o ofício nº 01/2.021 , 
informando que foram realizadas duas reuniões sendo uma 
no dia 09 e a outra no dia 29 de março do corrente ano, 
oportunidade em que foi aprovada a retomada  do referido 
chamamento;
A portaria nº 100 expedida pelo Ministério da Cidadania – 
MC / Secretaria Especial de Desenvolvimento Social – SEDS 
/ Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS em 14 de 
julho de 2.020 aprovando as recomendações para o funcio-
namento da rede socioassistencial de 
Proteção Social Básica – PSB e de Proteção Social Espe-
cial – PSE de Média Complexidade do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, de modo a assegurar a manu-
tenção da oferta do atendimento à população nos diferentes 
cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo 
Coranavírus – COVID-19;
A Nota Técnica nº 36/2.020 da SNAS/SEDS/MC que dispõe 
que a continuidade das ações no âmbito da Proteção Social 
Básica – PSB e de Proteção Social Especial – PSE de Média 
Complexidade é fundamental para assegurar a proteção da 
população em situações de vulnerabilidade e risco social de 
modo a mitigar impactos que possam agravar suas condi-
ções de vida;
As crianças e os adolescentes estão fora de suas atividades 
habituais, expostas ao aumento de tensões nas relações fa-
miliares com convivência continua em uma situação de crise 
econômica, incertezas e estresse em função do isolamento 
social e das restrições do atual cenário;
Mediante o exposto, visando minimizar os impactos causa-
dos pela pandemia as famílias que já se encontravam em 
risco e vulnerabilidade social e afi m de garantir a execução 
dos projetos de modo a  privilegiar a Segurança Afi ançada 
de Convívio Familiar, ou seja, vivenciando experiências que 
contribuam para o estabelecimento e fortalecimento de vín-
culos familiares e vivenciando experiências de ampliação da 
capacidade protetiva e de superação de fragilidades sociais, 
o referido processo administrativo será retomado a partir da 
publicação em meio ofi cial do extrato dessa justifi cativa.
São José do Rio Preto, 29 de abril de 2021.

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

Escala de Atendimento Funerário – MAIO 2021 
Em cumprimento ao Artigo 2º da Portaria Conjunta 01/2020 das 
Secretarias Municipais de Administração, Assistência Social e 
Saúde, a Secretaria de Assistência Social publica a:  

Escala de Atendimento Funerário – MAIO 2021 
Dia Semana Concessionária 

1 
Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

2 
Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
3 Segunda Prever Serviços Póstumos LTDA 

4 
Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

5 
Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
6 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA 

7 
Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

8 
Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
9 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA 

10 
Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

11 
Terça Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
12 Quarta Prever Serviços Póstumos LTDA 

13 
Quinta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

14 
Sexta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
15 Sábado Prever Serviços Póstumos LTDA 

16 
Domingo Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

17 
Segunda Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
18 Terça Prever Serviços Póstumos LTDA 

19 
Quarta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

20 
Quinta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
21 Sexta Prever Serviços Póstumos LTDA 

22 
Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 
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23 
Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
24 Segunda Prever Serviços Póstumos LTDA 

25 
Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

26 
Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
27 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA  

28 
Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

29 
Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
30 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA  

31 
Segunda  Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 
Concessionárias do Serviço Funerário: 
1) SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO LTDA. – 
ME 
Avenida: Bady Bassitt n.º 3552 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3224-8080 
2) FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA. - 
ME 
Rua: Fritz Jacobs n.º 1129 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3121-8007 
3) PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. 
Rua: General Glicério nº 3524 - Centro 
Telefone: (17) 3233-5499 
Rua: Bernardino de Campos nº 3760 - Centro 
Telefone: (17) 3233-7233 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 525/2021

Fica advertido(a): A P DE LIMA COMERCIO IMPORTACAO 
E EXPORTACAO, localizado(a) no Endereço: AV. IDÁLIA 
SILVEIRA BUENO - PROFESSORA Nº: 2080 Compl.: Bairro: 
NATO VETORASSO - RES. Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15042137 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3706250 PFJ: 876551 CPF/CNPJ/RG: 08148543/0001-62, 
datada em 10/02/2021, IRREGULARIDADES: A empresa 
em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 19565, deixando 
de realizar as adequações ambientais necessárias à prática 
das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a 
presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir:  
MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resídu-
os gerados no empreendimento. Informar a destinação fi nal 
desses resíduos; CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 
3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 
313/2002; BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR; VALOR: R$ 
7.930,26; OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE 
DESCARTE RESIDUOS GERADOS NAS ATIVIDADES DA 
EMPRESA (RETALHE/ TECIDOS E QUAISQUER OUTROS) 
- enviar para o e-mail: smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.
br. Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no 
prazo de 20 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigên-
cia(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à pre-
sente, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer 
a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do 
estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR JU 88350217 7 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 536/2021

Fica advertido(a): GUEMATEC SOLUCOES INDUSTRIAIS 
LTDA, localizado(a) no Endereço: R. JOSÉ CHARLES Nº: 
371 Compl.: Bairro: ITAPEMA - JD. Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15045350 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3716400 PFJ: 1666259 CPF/CNPJ/RG: 37117689/0001-49, 
datada em 16/02/2021, IRREGULARIDADES: A empresa 
em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 19474, deixando 
de realizar as adequações ambientais necessárias à prática 
das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a 
presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: 
MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resí-
duos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos; CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, 
art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama 
n.º 313/2002; BASE DE CÁLCULO: 126 UFM; VALOR: R$ 
7.930,26; OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVAN-
TE DESCARTE RESÍDUOS GERADOS NAS ATIVIDADES 
(PEÇAS/ FIOS E QUAISQUER OUTROS) – enviar para o 
e-mail: smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br. Do exposto, 
fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) 
a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). 
Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará 
sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação 
do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimen-
to. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA 
ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto do AR JT 16361632 1 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 533/2021

Fica advertido(a): VANESSA BELENTANI MARQUES, 
localizado(a) no Endereço: R. LUIZ AMÉRICO DE FREI-
TAS - DR Nº: 232 Compl.: Bairro: ERCÍLIA - VILA Cidade: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15013110 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 400968000 PFJ: 1223798 CPF/CNPJ/
RG: 181489778-01, datada em 15/02/2021, IRREGULARI-
DADES: A empresa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação 
nº 19828, deixando de realizar as adequações ambientais 
necessárias à prática das suas atividades econômicas, 
razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos 
seguintes termos a cumprir: MOTIVO: Há a necessidade da 
supressão ou poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido a 
risco de queda, comprometimento ou incompatibilidade da 
árvore com a vizinhança. O proprietário deverá executar o 
serviço.; CAPITULAÇÃO: Art. 79 da LM nº 13031/2018 e 
Art.1º, 2º e 10º Dec. nº 18301/2019; BASE DE CÁLCULO: 
10 UFM; VALOR: R$ 629,60; OBSERVAÇÃO: SUPRIMIR 
ARVORE COMPROMETIDA E SUBSTITUIR POR OUTRA 
DE MEDIO PORTE - AO SUBSTITUIR DEVERÁ COMUNI-
CAR À ESSA SECRETARIA POR MEIO DE PROTOCOLO. 
Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo 
de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) 
supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presen-
te, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer 
a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do 

estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob 
o nº de registro do objeto do AR JT 16361657 3 BR, acusan-
do “não procurado”.

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 08/2021 – SME 
  
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos 
Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da 
Rede Municipal de Ensino, convoca 6 (seis) Professores de Educação 
Básica II abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 02/2019 para 
contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 

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

Nome 
Data 

Exame Horário 
9º BARBARA CARVALHO DEL ARCO 07/05/2021 14h30 

  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
6º JESSICA PIMENTEL DA CUNHA 

GANDRA 
10/05/2021 14h00 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
10º FERNANDO LUIS RODRIGUES DE 

SOUSA 
11/05/2021 14h30  

 

11º MILENE ROCHA RIBEIRO 11/05/2021 15h00 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
16º ALECIR JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA 12/05/2021 14h30 
17º AGNES ROCHA 12/05/2021 15h00 

  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – 
EDITAL SME Nº 02/2019  
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade)  
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
4) Comprovante de Endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os 
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e 
Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas 
as Carteiras de Trabalho).  
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas as 
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que 
serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição); 
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;  
8) Certificado de reservista (cópia); 
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação. 
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade 
e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia); 
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do item 2.1, 
Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certificado, Certidão ou Diploma de 
Conclusão de Curso (cópia); 
 

 

14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no 
site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para 
verificação de acúmulos. 

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

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

17)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidos via Internet: 
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria 
da Segurança Pública); 
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente). 
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades 
onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e 
residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de 
Objeto e pé. 

 

 

Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – 
SP: 
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 
– Centro. 
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal. 
19) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, conforme agendamento 
acima – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço Municipal, 
munido da Carteira de Vacinação (cópia); 
20) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também de cópia do RG, CPF 
e comprovante de endereço para abertura da Conta Salário – vinculada 
ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer 
cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta 
Prefeitura)  
21)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar 
necessário. 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

O atendimento para entrega da documentação para contratação será 
feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.  
  
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 08/2021 – SME      Publicado em 30/04/2021      
Término 22/05/2021       

São José do Rio Preto, 29 de abril de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5443/2021

        Fica notifi cada, Sirley Aparecida Jurado Ishikava, com-
promissária do imóvel sito à Rua Joaquim Camilo Dias, nº 
34, quadra 15, lote 01, Solo Sagrado, que em virtude de ter 
sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 005443, datada 
em 05/03/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas 
Nazareno Marinho De Souza Junior, tratando de construção 
sem alvará (falta de alvará de construção) em desacordo 
com a Lei de Zoneamento e Código de Obras e Edifi cações 
em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis 
Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 
10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa 
de Correios e Telégrafos o AR JU 88346821 5 BR acusando 
"não procurado”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 29 de abril de 2021.
Nazareno Marinho de Souza Junior
Agente Fiscal de Posturas - Obras

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000034144 00076/19 A C DOS SANTOS ESMALTERIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034147 00075/19 A C DOS SANTOS ESMALTERIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016622 01283/16 ACADEMIA ALVES & SILVA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000033917 00607/10 AMERICO OLIMPIO PASSOS CORREA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000029524 01447/11 ANDREA CRISTIANI SIGNORINI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000039803 00174/21
ASSIS CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000039807 00175/21
ASSIS CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000126531 00420/02
ASSOCIACAO RIOPRETENSE DE 

PROMOCAO DO MENOR ARPROM
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000088452 00874/00
ASSOCIACAO RIOPRETENSE DE 

PROMOCAO DO MENOR ARPROM
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000035440 00934/16 ATRIO HOTEIS S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030238 01708/17 AUTO POSTO NARANJÃO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030244 01056/12 AUTO POSTO SALOME LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030250 01056/12 AUTO POSTO SALOME LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000033911 01254/10 BARBERATO & MACIEL S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000032008 01035/10 C A GUERRA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031980 00643/19
C L DE SOUZA COELHO CLINICA DE 

PSIQUIATRIA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000033903 00891/14
C M DE OLIVEIRA FERREIRA MARTIN 

CLINICA MEDICA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034297 00326/21 CARLA CAROLINA MARTINELLI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000034307 01062/17 CARLA CAROLINA MARTINELLI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209236 02194/16
CDV CENTRO DIAGNÓSTICO VASCULAR 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000039662 00037/98
CENTRO INTEGRADO DE 

ATENDIMENTO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000039659 00410/01
CENTRO INTEGRADO DE 

ATENDIMENTO LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000033940 00551/00
CHURRASCARIA BATISTELLA RIO PRETO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2021000035738 00248/00 CHURRASCARIA IRMAOS KIEZA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030993 01177/16
CLAUDIA FERNANDA DE LIMA 

PINHEIRO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034328 00327/21 CLAUDIA MARCIA NICOLETE BISPO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000034162 01353/13
CLAUDIA MARIA CAL PRETTE RIO 

PRETO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031038 00298/07
CLINICA DE CIRURGIA GERAL 
BARRIONUEVO E SPIR LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000031045 01121/14
CLINICA FRANCO SERVIÇOS MÉDICOS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000035376 00860/99
CLINICA MEDICA MARTINS BARBOSA 

LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000028377 00123/21
CLINICA MEDICA PSICOLOGICA RIO 

PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000099338 00293/18 DANIELE DEL GUINGARO 40553145827
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000031516 00634/99 DE LIMA PRODUTOS OTICOS EIRELI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000031518 00634/99 DE LIMA PRODUTOS OTICOS EIRELI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000031521 00634/99 DE LIMA PRODUTOS OTICOS EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000033141 00296/05 DJALMA BATISTA FERREIRA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034650 01268/13 DOMINGOS APARECIDO GONZAGA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000030242 01498/07
DORADÃO RIO PRETO LOJA DE 

CONVENIÊNCIAS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000208647 02414/18 DROGARIA SETVALLEY LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031782 00564/11 E C GUIMARAES PIZZARIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034687 02311/19 EDMAR TOSCANO DE BRITTO NETO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030606 01080/04 ELIANE ZINGARI CAMARGO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031355 01254/19
ERIJANDA JAQUELINE SCATOLIN DA 

SILVA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000015518 01920/10 F H SOFIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000032167 01191/10 F R DE ANDRADE LANCHONETE ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034404 00027/18 FÁBIO DE AZEVEDO CAPARROZ
Renovação de Licença de 

Funcionamento



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
30 de abril de 2021

2021000035962 01288/05
FABRICA DE LATICINIOS RIACHO DOCE 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000010035 00026/21 FARMÁCIA LIBERDADE LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000028309 00122/21 FLAVIO HENRIQUE AVILLA DE ABREU
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000033117 00142/21 FLAVIO HOMERO DA SILVA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000030315 00267/99
FRUGETAL E POMOMA COMERCIO DE 

CONGELADOS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031968 02507/17 FUMIO NAKAYAMA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000032938 01226/11
FUNDACAO CENTRO DE 

ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO AO 
ADOLESCENTE FUNDACAO CASA SP

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2021000032944 01226/11
FUNDACAO CENTRO DE 

ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO AO 
ADOLESCENTE FUNDACAO CASA SP

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000305710 02713/20
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000033880 02567/18
GILBERTO BORACINI ARTESANATO 

EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000017847 01095/17
H B SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS 

MEDICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000198230 00920/98
HPC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000220813 00920/98
HPC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 

LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000220818 00920/98
HPC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 

LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000085751 00840/21 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000031644 00063/05
IRMAOS SALOMAO COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000035957 01582/13
J P V CLÍNICA DE REABILITAÇÃO 

FISIOTERÁPICA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034661 00586/09
JET SUCO COMERCIO DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034160 01293/14
JHONATAN CARLOS ARAUJO DE SOUZA 

06958031903
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000032169 01039/14 JOSE FERNANDO PEREIRA LORIA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000031985 01098/08 JULIANA DE OLIVEIRA LIMA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031525 01315/18 JULIANA DO AMARAL FIDENCIO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000033148 01814/14 JW DE MAGALHAES E SILVA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031893 00376/16 KELLY CRISTINA PREVIATO SENDEM
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000032672 01842/07 L CARLOS DE LIMA CARNES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031986 02267/16 LINO CERVEIRA DA SILVA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026831 00207/19 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031584 02555/18
LORENZETTI & SPRESSÃO 

ESPECIALIDADES MEDICAS S/S
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031567 02513/18
LUCHESI FISIOTERAPIA RIO PRETO 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000030071 01106/14
LUCIO E VERA PRODUTOS NATURAIS 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000032924 01100/18 LUCIO FLAVIO MUNIA BENFATTI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000033121 00888/17 LUIS FERNANDO CHERUBINI SOARES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030571 00597/04 LUIS TADEU CAMARGO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000032956 00139/21 LUIZ OVERTAN CAVALCANTE CIDRAO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000033924 00474/17
M A DA SILVA GAS MERCEARIA E 

LANCHONETE
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000033931 00474/17
M A DA SILVA GAS MERCEARIA E 

LANCHONETE
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000035272 00493/11
MACHADO QUASE TUDO LANCHONETE 

EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000035277 00493/11
MACHADO QUASE TUDO LANCHONETE 

EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000035281 00493/11
MACHADO QUASE TUDO LANCHONETE 

EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000029913 01593/09 MAISE FRANCINI MOYSES FERREIRA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000029616 01174/03 MARCIA APARECIDA SUEKO ARIMA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034153 01337/05 MARCIA CRISTINA NEVES ZANA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000036941 00609/02
MARCIA DA SILVA RIBEIRO CATARUCI 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000036199 01431/17
MARIA DE LOURDES ANGELICA BRAZ 

PADARIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026813 00877/12
MARIA ZENAIDE CARRETA BRENTAN 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000033017 00140/21 MARINIELLO & SANTINELI LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000033456 00954/12 MATHEUS DA SILVA LOBREGATTI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000163098 00508/14

MIRMAU TRANSPORTE LOGISTICA E 
SERVIÇOS AUXILIARES DE 

TRANSPORTES AEREOS E AGENCIA DE 
VIAGENS LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000212790 00508/14

MIRMAU TRANSPORTE LOGISTICA E 
SERVIÇOS AUXILIARES DE 

TRANSPORTES AEREOS E AGENCIA DE 
VIAGENS LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000038043 00508/14

MIRMAU TRANSPORTE LOGISTICA E 
SERVIÇOS AUXILIARES DE 

TRANSPORTES AEREOS E AGENCIA DE 
VIAGENS LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000036496 01113/17 MODÈLE ESTÉTICA AVANÇADA EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000032660 01288/06 N MARTINS PERLE PADARIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000029596 01818/13
NIVIA CANILE DO VALLE 

KOUYOUMJIAN
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000033382 01131/03
PANIFICADORA IRMAOS TORRES LTDA 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034154 01432/07 PANIFICADORA KJA SERON EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000032953 00847/10 PERCI MATIELO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000035365 02122/19
POLOTTOMED SERVIÇOS MEDICOS S/S 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030182 00129/21 PRATA & STRAZZI BARBEARIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000029982 01650/08
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS 

LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304831 01753/18
R A BODRIN SOFIA CASA DE CARNES 

EIRELI ME ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000209176 00524/14
RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000035858 01268/19
RIBERFOODS IMPORTADORA E 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000029709 00108/99 RITA DE CASSIA TINARELLI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000032155 01009/07 ROBERTO B SANTOS & SANTOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034024 02422/18 ROGERIO MAROCO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000035620 00691/19
ROSA SHINE SERVICOS ESTETICOS 

EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000033795 00446/00 ROSANA Y M NAKAMURA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016564 01686/11
SAO PAULO SECRETARIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000081227 01686/11
SAO PAULO SECRETARIA DA 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000033317 01160/05 SIDNEY DA SILVA PAULA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000028843 00547/04 SISSI DE OLIVEIRA SEVERI ROSA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034858 01712/15
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA RIO 

PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031784 00986/14
SOUZA ARAUJO RIO PRETO PIZZARIA E 

CANTINA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000037381 00302/00 SUELY C V DE SOUZA PADARIA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000035816 01121/11 SYLVIA HELENA GONZALEZ BUZATTO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031577 01777/20 TULIO FANTONI POLIMENO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000031446 00348/10 VALDEMAR VIEIRA RESTAURANTE ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031068 00132/21
VILA AMRITA TERAPIA INTEGRATIVA 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000028294 00121/21 VILLA HB RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000030355 01712/09
VITALFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031598 00135/21 VITTA ESTÉTICA RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000034680 00152/21 VOAR ABA INTERDISCIPLINAR LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000038758 00827/00 ROSEMEIRE GOMES CORREA NIRSCHL
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000040136 00197/20 ROSEMEIRE GOMES CORREA NIRSCHL
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000023277 00084/21
CRIS ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL LTDA ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2023

2021000023806 00110/21 DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2036

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

2021000044323 00192/21
HABITARE IMPERIAL CENTRO DE 

HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR LTDA ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2027

2021000052307 00234/21 HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2029 

2020000170964 01442/20
L S CRIVELIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 

ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2025

2019000242749 01529/19 MARIO D BARTOLOMEI RIO PRETO ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2026

2021000016638 00048/21
NOKALT DEDETIZADORA E 

DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2024

2021000045411 00197/21 VITALITY MED ASSISTENCIA LTDA EPP
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2028

       São José do Rio Preto, 30 de abril de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
ACOLHER RESIDENCE CASA DE 
REPOUSO LTDA 01702/20 500 

UFM 
AIP-S-V 
000085 

ADINAM WATANABE RAMALHO 02479/20 225 
UFM 

AIP-S-D 
000213 

AM LOURENÇÃO COMERCIO DE 
BEBIDAS LTDA 02066/20 60 

UFM 
AIP-S-D 
000211 

AMAURI PEDRO DA SILVA 00532/21 70 
UFM 

AIP-S-V 
000088 

BIANCA TAZINAFI LOURENÇO 02155/20 40 
UFM 

AIP-S-V 
000086 

BRUNO GOMES BAR ME 02467/20 40 
UFM 

AIP-S-V 
000082 

CENTRO TERAPEUTICO NOVOS 
HORIZONTES RIO PRETO LTDA 01691/20 60 

UFM 
AIP-S-D 
000205 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ACADEMIA FITNESS CLUB ONE LTDA 
ME 01481/21 AIF-P-A 

000250 
ATACADAO NARANJO ARTIGOS DE 
EPOCA EIRELI 01480/21 AIF-P-A 

000251 
COMPANHIA BRASILEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO 01477/21 AIF-S-D 

000235 

FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI 01478/21 AIF-P-A 
000253 

FIPE COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIO EIRELI 01483/21 AIF-P-A 

000248 

IRMAOS MUFFATO CIA LTDA 01484/21 AIF-P-A 
000247 

LOPES SUPERMERCADOS LTDA 01482/21 AIF-P-A 
000249 

LUIS FERNANDO DA SILVA 01476/21 AIF-A-S 
000140 

MAIS MINI MERCADO LTDA 01479/21 AIF-P-A 
000252 

PRATES SERV FESTA PONTO CERTO 
LTDA ME 01475/21 AIF-S-V 

000118 

 

 

CLINICA DE RECUPERAÇÃO 
MAXIMUS LTDA ME 02529/19 40 

UFM 
AIP-S-D 
000208 

ELAINE CRISTINA DEZORDI 00247/20 40 
UFM 

AIP-S-D 
000214 

ELAINE CRISTINA DEZORDI 00241/20 70 
UFM 

AIP-S-D 
000209 

FERNANDO CINTRA SANCHES 
EIRELI 02886/20 70 

UFM 
AIP-S-V 
000081 

FRANCO REIS FRASCINO 02413/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000200 

GMV CLINICA ODONTOLOGICA 
LTDA 02123/20 200 

UFM 
AIP-S-V 
000089 

IVAN VILELA DA SILVA JUNIOR 02179/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000203 

JAILSON SILVA FERREIRA 01957/19 60 
UFM 

AIP-S-V 
000079 

JANAINI VIANA DE FREITAS DA 
SILVA 02412/20 20 

UFM 
AIP-S-D 
000204 

JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA 
GONÇALVES 02411/20 20 

UFM 
AIP-S-D 
000202 

KATIA CRISTINA LONGUINHO 
RIBEIRO 02508/19 40 

UFM 
AIP-S-D 
000207 

LETICIA CRISTINA MARTINS 
MARQUES 02154/20 20 

UFM 
AIP-S-V 
000078 

LORENZO SOUZA PADILHA 02422/20 20 
UFM 

AIP-S-V 
000077 

LUZIA ALEXANDRA ROMERO 
ANGELONI 01915/20 100 

UFM 
AIP-S-V 
000083 

M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR 02463/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000206 

MATHEUS APARECIDO DA SILVA 02481/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000212 

OTORRINOLARINGOLOGIA DR 
NASSIB KASSIS FILHO LTDA 00995/19 40 

UFM 
AIP-S-V 
000080 

PAULO ANDRIOLI 09808941826 02924/20 40 
UFM 

AIP-A-N 
000378 

RENATO HERNANDES 01996/19 60 
UFM 

AIP-S-V 
000087 

ROSIMAR HELI DA SILVA 02198/20 60 
UFM 

AIP-S-D 
000210 

 

 

VICTOR CARVALHO FERRO 02421/20 20 
UFM 

AIP-S-F 
000107 

VICTORIA MUNARI SMERIELI 02173/20 20 
UFM 

AIP-S-D 
000201 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
GMV CLINICA 
ODONTOLOGICA LTDA 02123/20 2020000238972 AIF-S-V 

000069 
BIANCA TAZINAFI 
LOURENÇO 02155/20 2020000258526 AIF-S-V 

000075 

AMAURI PEDRO DA SILVA 00532/21 2021000035822 AIF-S-V 
000094 

ACOLHER RESIDENCE 
CASA DE REPOUSO LTDA 01702/20 2020000224107 AIF-S-V 

000058 
LUZIA ALEXANDRA 
ROMERO ANGELONI 01915/20 2020000227349 AIF-S-V 

000061 
FERNANDO CINTRA 
SANCHES EIRELI 02886/20 2021000012711 AIF-S-H 

000230 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
DR NASSIB KASSIS FILHO 
LTDA 

00995/19 2019000202358 AIF-S-V 
000001 

AM LOURENÇÃO 
COMERCIO DE BEBIDAS 
LTDA 

02066/20 2020000232178 AIF-S-D 
000163 

ROSIMAR HELI DA SILVA 02198/20 2020000255637 AIF-S-D 
0000185 

PAULO ANDRIOLI 
09808941826 02924/20 2021000022453 AIF-A-N 

000295 
 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

ANA CLAUDIA 
ORLANDI CAMARGO 

02230/
18 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000013 

CESTIL RIO PRETO 
COMERCIO DE 

02419/
16 

4.518,00 (QUATRO 
MIL, QUINHENTOS E 

NRM-A-N 
000133 

 

 

PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EIRELI 

DEZOITO REAIS) 

HABITUS 
PENSIONATO E 

HOTEL DIA LTDA ME 

00841/
18 

3.614,40 (TRÊS MIL, 
SEISCENTOS E 

QUATORZE REAIS E 
QUARENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000012 

NEUSA FERNANDES 
DE ALMEIDA DURAM 

ME 

01601/
20 

18.888,00 (DEZOITO 
MIL, OITOCENTOS E 

OITENTA E OITO 
REAIS) 

NRM-S-D 
000065 

RODRIGO MARTINS 
BELMONTE 

01958/
19 

1.259,20 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE 
REAIS E VINTE 

CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000066 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA 
CONVENIENCIA ME 01535/17 AIF-I-E 935 

JOAO PEDRO DA CRUZ 45341862821 01556/17 AIF-A-F 
0014 

JOSEFA JUVINO ALONSO 06231383873 01522/17 AIF-A-F 
0010 

MARIA APARECIDA PARO MONEZI 
07038685864 01521/17 AIF-A-F 

0012 
 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

J E RAMOS PADARIA ME 01541/17 AIF-A-F 
0013 

M C JACOVACCI & JACOVACCI LTDA ME 011516/20 AIF-L-C 
000089 

RAFAEL GOMES LONGHINI 22370874821 01244/17 AIF-I-E 919 
São José do Rio Preto, 30 de Abril de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Nº de Inscrição: 234794-6
Candidato (a): MILENA TEIXEIRA PEREIRA
Cargo: ENFERMEIRO
Classifi cação: 10°

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

Mirassolândia, 29 de Abril de 2.021.

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.


