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Marcos Ribeiro, filho da 
vítima, informou que o laudo 
constatou a morte por causas 
naturais. “Os pés, mãos e 

HB registra queda de 
12% nos transplantes

JANEIRO A ABRIL

Moradora de rua 
é espancada 
por grupo de 

mulheres 

Idoso encontrado em mata 
teve morte natural, afima IML
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Divulgação
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VISITA Prefeito de Icém esteve ontem conhecendo o Complexo de Reciclagem de Rio Preto, 
acompanhado do sercretário Ulisses Ramalho.                        Pág.A3

Alckmin lidera 
pesquisa de 

intenção de voto 
para governador

Pág. A4

braços que estavam cortados 
chegaram nessas condições 
por causa dos bichos que, pro-
vavelmente, foram comendo 

essas partes. Já a queimadura 
em parte do corpo teria sido 
causada pela exposição ao 
sol”, explica o filho.  Pág.A4

Lixeiras já estão sendo instaladas no calçadão e redondezas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Olímpia ganha centro de conciliação 
judicial para setor do turismo

O Tribunal de Justiça  lançou na última semana o programa ‘Cejusc Amigo do Turismo’, iniciativa que esti-
mula a solução de conflitos relacionados à atividade turística por meio de acordo entre as partes. Pág.A2

Divulgação

Centro comercial 
começa receber 
novas lixeiras

A Emurb (Empresa Municipal de Urbanização), 
em parceria com a Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e Negócios de Turismo, começou 
a instalar nesta terça-feira (4) as lixeiras na 
região central da cidade com foco no Calçadão. 
O serviço deve prosseguir por toda a semana, 
até ser concluída a instalação de 60 lixeiras. O 
investimento total soma R$ 17,2 mil.    Pág.A3

Divulgação SMCS

Projeto que 
obriga contratar 

seguro em 
licitações avança

Projeto do vereador Bru-
no Moura que determina a 
contratação de seguro para 
empresas que vencerem licita-
ções em Rio Preto foi aprovado 
ontem em primeira discussão 
pela Câmara.         Pág.A3

Bolsonaro 
sanciona auxílio 
aos setores de 

turismo e evento
Parte do setor de turismo 

- que compreende parques 
aquáticos, além de atrações tu-
rísticas - foi incluso na proposta 
devido à propositura de emenda 
proposta pelo deputado federal, 
Geninho Zuliani (DEM). Pág.A3

Estação 
Ecológica terá 
plantio de mais 
85 mil árvores
O prefeito de Rio Preto 

Edinho Araújo assina nesta 
quarta-feira (5) o contrato 
de restauração de áreas da 
Estação Ecológica, que prevê 
o plantio de 85 mil mudas de 
espécies nativas.    Pág.A2

Dia Mundial 
de Higienização 

das Mãos 
vira destaque
“Este ato simples é compro-

vadamente muito eficaz para 
reduzir a contaminação por vírus 
e bactérias, evitando gripes, res-
friados, entre outras doenças, 
como a própria Covid-19”, afirma 
a médica, Célia Franco. Pág.A5

Idosos de 
60 anos 

começam ser 
vacinados hoje

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou que vai iniciar a 
vacinação de idosos de 60 anos 
contra Covid-19 nesta quarta-
-feira (5). O cronograma inicial 
previa a imunização deste pú-
blico a partir de quinta-feira (6). 
Segundo os dados do Vacinôme-
tro, Rio Preto já aplicou 152.442 
doses da vacina.        Pág.A5
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O silêncio do 
conivente

O Senado brasileiro instaurou 
uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investigar o 
que o Governo Bolsonaro possa 
ter feito de errado na consciên-
cia, planejamento, estratégia 
e ação contra a pandemia da 
Covid-19.

CPIs têm poder, geram im-
peachment de presidentes. Fer-
nando Collor caiu ao final de 
uma CPI. De 1988 para cá, esse 
tipo de investigação conquistou 
ainda mais força, passando a 
quebrar sigilos bancário, fiscal e 
telefônico como, até então, só o 
Judiciário tinha condição de fazer.

O que determinará essa nova CPI? O parlamento, a quem 
cabe por vontade popular a fiscalização do Executivo, irá ou não 
cumprir, rigorosamente, com a liberdade de apurar e determinar 
a culpa da tragédia? Em plena pandemia, além do negacionismo 
e outros erros, em dois anos foram nomeados quatro ministros 
da Saúde.

O grande personagem dessa CPI é, sem dúvida, o general 
de divisão do Exército Brasileiro, Eduardo Pazuello. Qualquer 
resultado começará, passará e terminará nele. Pazuello não tem 
formação na área da Saúde, nem mesmo em Logística que teria 
sido o bom motivo pelo qual Bolsonaro o nomeou para ministro. 
A rigor, traz no seu currículo denúncias de corrupção envolvendo 
curso de paraquedistas e desvio de munição nos tempos em que 
estava nos quartéis. Sua passagem pelo Ministério contabiliza 
desde a recomendação de uso da cloroquina, cientificamente 
não comprovada; passando por descaso e militarização da pasta; 
incentivo à desinformação sobre a pandemia, atrasos na compra 
de vacinas e responsabilidade pelo colapso nos hospitais de 
Manaus, no Amazonas, gerando muitas mortes.

Fontes informam que Pazuello vem sendo “treinado” para 
sair-se bem na CPI, e proteger Bolsonaro. Perda de tempo, ele 
não assimila esse tipo de preparo, é autoritário demais para 
tanto. Outras fontes, asseguram que ele já teria aceito o sacrifício 
da condenação para proteger o presidente. Por fim, ainda corre 
por fora a hipótese dele ser fidedigno aos fatos e mostrar quem, 
de fato, tem a principal responsabilidade pelas consequências 
da má gestão. Aquele ao lado do qual deixou claro, em uma 
entrevista, que militar apenas cumpre ordens.

Bolsonaro tentou dar um novo cargo a Pazuello no Governo, 
no qual tivesse foro privilegiado e, assim, ficasse “blindado”. Não 
conseguiu, teria que desalojar outro militar ou, pior, sacrificar 
indicados de aliados políticos, em especial do Centrão. Um dia 
após ser exonerado do Ministério Saúde, porém, a Procurado-
ria-Geral da República pediu o envio do inquérito contra Pazuello 
para a primeira instância.

Recente portaria retornou Pazuello ao Exército. O documento 
não detalha qual posto o general ocupará, mas é bem provável 
que seja um cargo restrito a militares no Ministério da Defesa. 
Enquanto isso, a CPI ouvirá muitos depoimentos. Vai lidar com 
“nitroglicerina pura”. Pazuello - seja qual for o resultado final da 
investigação parlamentar - é o personagem mais cotado para ter 
a culpa de uma tragédia muito maior do que ele teria, sozinho, 
a capacidade de gerar.

*Ricardo Viveiros é jornalista, professor e escritor. 
Doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, membro honorário da 
Academia Paulista de Educação (APE) é autor, entre outros, 
dos livros “Justiça Seja Feita” e “A Vila que Descobriu o 
Brasil”.

ARTIGO 

OLIMPIA TJ implanta centro de conciliação para setor de turismo

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo, por meio do Núcleo Per-
manente de Métodos Consen-
suais de Solução de Conflitos 
(Nupemec), lançou na última 
sexta-feira (30) o programa 
‘Cejusc Amigo do Turismo’, 
iniciativa que estimula a solu-
ção de conflitos relacionados à 
atividade turística por meio de 
acordo entre as partes.

As empresas aderentes se 
comprometem a tentar solu-
cionar problemas por meio da 
autocomposição, com o auxílio 
de um conciliador ou mediador 
do Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania (Ce-
jusc), evitando a judicialização 
da questão. Além da rapidez 
e eficiência, o que for firmado 
entre as partes tem força de 
decisão judicial.

A idealizadora do programa 

e coordenadora do Cejusc de 
Olímpia, juíza Maria Heloisa No-
gueira Ribeiro Machado Soares, 
contou como nasceu a iniciativa 
e afirmou que o projeto “quebra 
barreiras”.

“Depois de tudo o que pas-
samos nesse ano, é necessário 
que a gente volte a conversar, 
é necessário tentar parar de 
brigar”, afirmou. “Com o pro-
jeto, de agora em diante todas 
as matérias de turismo em 
Olímpia já irão para audiência 
de conciliação”, contou. A juíza 
apresentou estatísticas envol-
vendo negociações de questões 
turísticas: desde o início do ano, 
foram obtidos 11 acordos em 
40 tentativas de conciliação, 
uma taxa de sucesso de 25%.

O prefeito da Estância Tu-
rística de Olímpia, Fernando 
Cunha, parabenizou os envolvi-
dos na criação do ‘Cejusc Amigo 
do Turismo’ e ressaltou que com 

o aumento exponencial das ati-
vidades turísticas na região, o 
programa trará segurança para 
o turista. “O Tribunal de Justiça 
se mostra atento e atualizado 
para trazer uma contribuição 
como essa, na velocidade que 
os conflitos vão exigir, e se 
mostra um Judiciário antenado 
à nossa realidade.”

Amigo do Turismo - 
Podem aderir ao programa 
hotéis, resorts, pousadas, 
parques, agências ou opera-
doras de viagens, transportes 
e empresas com contratos 
de compra e venda de multi-
propriedade. Com a adesão, 
as empresas demonstram 
seu comprometimento com a 
solução de conflitos amigável 
e contam com a ajuda do 
Cejusc de Olímpia para tentar 
um acordo – todos os envol-
vidos nessa dinâmica somam 

Da REPORTAGEM esforços e têm como meta 
resolver a questão pelo diálogo. 
A iniciativa é a primeira do tipo 
no estado pela juíza Maria He-
loisa Nogueira Ribeiro Machado 
Soares junto a representantes 
do setor de turismo da região, 
após a pandemia de Covid-19 
impactar as atividades e trazer 
à tona a necessidade da prática 
para uma solução de conflitos 
mais célere e interessante a 
ambas as partes.

Além do estímulo à solução 
amigável de conflitos, o ‘Cejusc 
Amigo do Turismo’ trabalha em 
outras frentes para garantir 
o bom funcionamento. Entre 
elas está o encaminhamento 
de todas as demandas judiciais 
relacionadas ao turismo na 
comarca para o Cejusc, com a 
anuência dos juízes das varas, 
para que as partes tenham 
a oportunidade de buscar 
acordo.

Divulgação

TJ implanta Cejusc voltado a area do turismo em Olimpia

Estação Ecológica terá 
plantio de 85 mil árvores
O prefeito de Rio Preto 

Edinho Araújo, o Semae e o 
FEHIDRO (Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos do Estado 
de São Paulo) vão assinar nes-
ta quarta-feira (5) o contrato 
de “Restauração de Áreas de 
Preservação Permanente da 
Estação Ecológica do Noroeste 
Paulista e Entorno”, que prevê 
o plantio de 85 mil mudas de 
espécies nativas. A assinatura 
do contrato, no valor de R$ 1,4 
milhão, acontecerá na sede da 
autarquia.

A restauração da área da Es-
tação Ecológica (área do antigo 
IPA), atingida por um incêndio 
em setembro no ano passado, 
foi indicada pelo CBH-TG (Comi-
tê da Bacia Hidrográfica dos Rios 
Turvo e Grande), que desenvolve 
ações de identificação e priori-
zação de área de mananciais 
para preservação dos recursos 
hídricos na região. O projeto tem 
prazo de execução de 45 meses.

“Vale destacar a importância 
da execução desse projeto em 
nossa Bacia, que contempla a 
restauração ecológica em uma 
importante Unidade de Con-
servação do Estado, a Estação 
Ecológica do Noroeste Paulista 
(EENP), afetada gravemente 
por incêndios, e que servirá de 

modelo para a continuidade do 
nosso trabalho na Bacia do Tur-
vo/Grande”, afirma o Secretário 
Executivo do CBH-TG, Gustavo 
Antônio Silva.

Além da recuperação da 
EENP, outros projetos para reflo-
restamento de matas e florestas 
na região da Bacia Hidrográfica 
são temas prioritários para o 
trabalho do comitê durante os 
próximos anos.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

MEIO AMBIENTE

Dentre os empreendimen-
tos já aprovados e indicados 
pelo CBH-TG, está o projeto de 
reflorestamento e semeadura 
direta nos municípios de Olímpia 
e Nova Granada, que possui o 
maior investimento da região, 
no valor de R$2.078.655,31 
milhões, e será realizado pelo 
Centro de Estudos Agroambien-
tais de Pindorama (CAPIN).

Outro projeto é o de remo-

O projeto tem prazo de execução de 45 meses e deve plantar árvores em área
 devastada por incêndio ano passado

ção, desaguamento e acondi-
cionamento de lodo das lagoas 
de estabilização das estações de 
tratamento de esgoto do muni-
cípio de Cajobi e do Distrito de 
Monte Verde Paulista, com in-
vestimento de R$441.588,16.

A execução dos projetos é 
iniciada após a assinatura do 
contrato e a liberação da primei-
ra parcela aprovada pelo Agente 
Técnico.

Divulgação

ESTE DOMINGO
Comércio tem boa expectativa de vendas para o Dia das Mães

Após uma fase turbulenta 
vivida pelo comércio de Rio 
Preto, Sincomercio (Sindicato 
do Comércio Varejista) tem ex-
pectativa de boas vendas para o 
Dia das Mães, que é no próximo 
domingo (8).

De acordo com o vice-pre-
sidente da entidade, Ricardo 
Arroyo, a perspectiva é de uma 
pequena melhora. “Não só pelo 

Dia das Mães, mas também pela 
reabertura atual. A expectativa 
em relação ao ano passado, que 
estava fechado e com vendas 
somente pela internet, é de um 
aumento de 40%”, pondera 
Ricardo.

Mesmo com essa estimativa 
positiva, o comércio se mantém 
em queda comparando com 
2019. “Podemos falar que a 
queda chega a 5% comparan-

do 2021 com 2019, quando o 
comércio estava funcionando 
normalmente e nem tínhamos a 
pandemia”, ressalta o vice-pre-
sidente do Sincomercio.

O Dia das Mães é considera-
do uma das principais datas de 
acréscimo nas vendas, por isso, 
a Acirp (Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto) ofere-
ceu uma plataforma digital gra-
tuita para que os empresários, 
associados ou não, pudessem 
cadastrar seus estabelecimen-
tos, montar suas vitrines e rea-
lizar suas vendas on-lines, sem 
qualquer custo operacional.

“Vender online é ferramenta 
indispensável para manter a boa 
saúde do seu negócio enquanto 
a pandemia perdurar, e até mes-
mo depois dela”, diz o Diretor 
de Comércio da Acirp, Walter 
Carrazone.

A ação especificamente 
para o consumidor iniciou-se no 
dia 19 de abril e vai até 9 de 
maio, pelo aplicativo Acirp Rio 
Preto. Para fazer suas compras, 
o consumidor, primeiramente, 
deve baixar, de forma gratuita, 
o aplicativo Acirp Rio Preto, 
disponível nos sistemas Android 
e IOS. Aí basta clicar na aba 
respectiva e já terá acesso às 
lojas participantes.

Shoppings - Os sho-
ppings este ano não investiram 
em brindes ou sorteios, devido 
ao longo período em que se 
mantiveram fechados ou com 
atendimento presencial restrito.

A única exceção é o Iguate-
mi que está dando um sabonete 
líquido da marca L’Occitane de 
brinde nas compras acima de 
R$400,00.

Andressa ZAFALON 

Ricardo BONI
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RESÍDUOS

Bolsonaro sanciona 
ajuda ao setor de 
turismo e eventos

Foi sancionada nesta ter-
ça-feira (4), pelo presidente 
da República Jair Bolsonaro, o 
projeto de lei 5.638 de 2020, 
que garante auxílio econômico 
e permite renegociação de 
dívidas para empresas do seg-
mento de turismo e eventos.

Parte do setor de turismo 
- que compreende parques 
temáticos e aquáticos, além 
de atrações turísticas - foi 
incluso na proposta devido à 
propositura de emenda pro-
posta pelo deputado federal, 
Geninho Zuliani (DEM).

Batizado de “Perse”, o pro-
grama autoriza desconto de 
70% na dívida tributária das 
empresas de turismo e even-

tos, e permite parcelamento 
do valor restante em até 135 
meses. Já no caso das medi-
das de crédito estão previstos 
de R$ 500 milhões a R$ 1 bi-
lhão de Fundo Garantidor para 
Investimentos (FGI), além da 
destinação de 20% do crédito 
do Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe) 
ao setor de eventos.

“Essa proposta garante a 
inserção do segmento de turis-
mo no programa emergencial 
de retomada econômica do 
setor de eventos como forma 
de compensar a perda de re-
ceita em razão da pandemia 
de Covid-19”, frisa o deputa-
do Geninho Zuliani, autor da 
emenda.

Da REDAÇÃO 

AUXÍLIO

Projeto que obriga 
seguro em licitações 
da prefeitura avança

Projeto do vereador Bruno 
Moura que determina a con-
tratação de seguro e estabe-
lece mecanismos que visam a 
garantia do interesse público 
nos processos de licitação e 
demais contratos de prestação 
de serviço foi aprovado em 
primeira discussão na sessão 
desta terça-feira (4).

O objetivo é, por exemplo, 
com a situação mais recente 
que diz respeito à terceirizada 
que, depois que a Prefeitura 
rompeu o contrato, não pagou 
a rescisão de nenhum ex-fun-
cionário e agora o caso foi 
parar na justiça. O projeto foi 
aprovado pela legalidade.

Bruno Moura explica no 
documento o que o levou a 
criar o projeto. “O grande nú-
mero de descumprimento das 
obrigações das empresas ter-
ceirizadas e/ou vencedoras do 
processo licitatório e também 
que os maiores prejudicados 
são os trabalhadores, uma vez 
que não são pagos os salários 
em sua integralidade, em re-
lação ao tempo estipulado de 
trabalho”.

Além disso, Bruno diz que 
o projeto também defende o 
interesse público “em fazer 
com que a Prefeitura não pa-
gue duas vezes pelo descaso 
das terceirizadas, protegendo 
assim a economia do Municí-
pio”, conclui.

Rejeitados - O vere-

ador João Paulo Rillo fez três 
requerimentos de convocação, 
sendo eles para o Secretário 
de Agricultura Pedro Pezutto, 
para falar do kit alimentação 
distribuído pela Prefeitura às 
famílias dos alunos da rede 
municipal; Secretária de Edu-
cação Fabiana Zanquetta, 
sobre os aprovados em concur-
sos em 2018 e para a Gerente 
de Imunização Michella Bar-
cellos, para esclarecer sobre a 
2ª dose das vacinas em idosos 
de 68 anos. Todos os requeri-
mentos foram rejeitados.

O Projeto de Lei (PL) da 
vereadora Karina Caroline, 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br
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LEGISLATIVO

Centro começa receber instalação de 60 lixeiras

que reconhece como ativida-
de essencial o funcionamento 
das igrejas e dos templos de 
qualquer culto, recebeu uma 
emenda do vereador João 
Paulo Rillo que foi rejeitada, 
aprovando assim, o PL original.

Executivo - O Projeto de 
Lei Complementar que trata da 
anistia de contas do Semae 
e veio do Executivo para ser 
votado na sessão passada 
(27/03), acabou gerando dis-
cussões entre os vereadores 
no tocante às emendas e foi 
pedido de vistas. Na sessão 
desta terça-feira (4), após 

Prefeito de Icém durante visita ao Complexo de 
Reciclagem de Rio Preto

Sessão da Câmara ontem avançou com projeto de seguro para licitações

mudanças na redação final 
do projeto e com emendas, 
foi aprovado na legalidade e 
no mérito.

O Executivo também enca-
minhou um veto ao Legislativo 
que trata do Projeto de Lei do 
ex-vereador Zé da Academia 
e assegurava às usuárias do 
SUS o direito de escolher o 
gênero do profissional de me-
dicina por quem serão aten-
didas em consultas médicas, 
exames e atendimentos de 
urgência, emergência ou em 
plantão médico. O veto foi 
mantido, portanto, o projeto 
de lei está extinto.

Divulgação

Divulgação

Tucano lidera 
Geraldo Alckmin (PSDB – foto) lidera pesquisa de intenção de 

voto para governador, segundo sondagem divulgada ontem pelo 
Instituto Paraná. No primeiro cenário, o ex-governador aparece 
com 19,19%, seguido de Márcio França (PSB), 15,5%, Fernando 
Haddad (PT), 13,4%, Guilherme Boulos (PSOL), 11,4%, Paulo 
Skaf (MDB), 10,2%, Arthur do Val Mamãe Falei (Patriota), 6,4%, 
Rodrigo Garcia (DEM), 3,1%, e Vinicius Poit (Novo), 0,5%. Já 
no segundo cenário, sem Rodrigo Garcia, Alckmin amplia a li-
derança, subindo para 20,8%, França, 15,9%, Haddad, 13,6%, 
Boulos, 11,5%, Skaf, 10,5%, Val, 6,7%, e Poit, 0,5%. Significa 
que, se as eleições fossem hoje, a maioria dos votos do demo-
crata Rodrigo passaria para o tucano.

Cenário 3
O Instituto Paraná fez ainda 

sondagem sem a presença 
do ex-governador Alckmin 
no processo eleitoral. Com a 
ausência do tucano, os votos 
dele são pulverizados entre os 
demais concorrentes e os votos 
branco e nulos crescem. Már-
cio França assume a liderança, 
18,6%, Fernando Haddad 
sobe para 18,6%, Paulo Skaf, 
13,2%, Guilherme Boulos, 
12,2%, Arthur Do Val Mamãe 
Falei, 7,1%, Rodrigo Garcia, 
6,2%, e Vinicius Poit, 0,7%. 

Combate ao crime
O rio-pretense Gustavo Anai, 12 anos como delegado da 

Polícia Civil de Minas Gerais, dos quais quatro na unidade tática, 
como coordenador do grupo de pronta resposta ligado à Força 
Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), em Uberaba. 
Por causa do bom desempenho, foi promovido para atuar junto 
à coordenação-geral de combate ao crime organizado ligado ao 
Ministério da Justiça, em Brasília. A Ficco é uma força tarefa co-
ordenada pela Polícia Federal. A sua apresentação acontece em 
18 de maio. Gustavo se formou na Universidade Paulista (Unip), 
unidade de Rio Preto. “Ele (Gustavo) foi meu aluno e está fazendo 
sucesso fora”, diz o vereador Renato Pupo, também delegado 
da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Para não perder o laço 
com sua terra natal, o delegado vem a Rio Preto na próxima 
quinta-feira, quando fará uma visita ao professor Pupo. Na foto, 
o delegado Gustavo aparece ao lado da mulher Ana Carolina e 
da filha Clara.

Sem tratativa
O presidente da Câmara, 

Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota), descartou qualquer 
tratativa com o deputado Luiz 
Carlos Motta (PL) para fazer 
uma possível dobrada com o 
objetivo de disputar as eleições 
proporcionais, em 2022. “Te-
nho maior respeito pelo depu-
tado Motta, mas não há nada 
encaminhado neste sentido”, 
declarou, acrescentando que 
vai se reunir com o parlamentar 
nos próximos dias para tratar 
de demandas do município. 

Só cartão
Um vereador de Guarani 

D’Oeste, que pediu para não 
declinar seu nome, disse que 
nas próximas eleições vai 
trabalhar pela renovação na 
Câmara Federal e na Assem-
bleia Legislativa. Nas eleições 
de 2018, disse que conseguiu 
votos para o deputado Pauli-
nho da Força Sindical (Solida-
riedade) que, diz ele, até agora 
não enviou nenhum centavo 
de recurso financeiro para o 
município. “Só manda cartão 
de aniversário”, reclamou.

Respeito  
O que não faltou no come-

ço dos trabalhos da CPI da Co-
vid do Senado, ontem, foi troca 
de farpas entre defensores das 
investigações e aqueles que 
são contra. Como o senador 
Eduardo Girão (Podemos-CE) 
estava pegando no pé do rela-
tor Renan Calheiros (MDB-AL), 
Randolfo Rodrigues (Rede-AP) 
não perdoou: “É muita paixão 
pelo senador Renan”. A decla-
ração irritou Girão, que pediu 
respeito. É o que eles deveriam 
ter com o povo! 

Posar 
Os prefeitos da região têm 

evitado posar para fotos ao 
lado do governador João Doria 
(PSDB). A rejeição é devido às 
medidas restritivas adotadas 
pelo tucano no combate à 
covid-19. Doria errou ao ado-
tar as medidas que afetam a 
economia? Se levar em consi-
deração o número elevado de 
mortes, a resposta é não! Sem 
elas, até agora, o número de 
mortes teria sido uma catás-
trofe. Em período de pandemia 
não dá para afrouxar. 

Fora do PP 
O escrivão de polícia apo-

sentado Paulo Rocha se desli-
gou do PP, partido que concor-
reu a uma cadeira na Câmara, 
obtendo 1.439 votos, em 
2020. Rocha diz que a sua 
intenção é não disputar mais 
eleição para vereador. “Tenho 
recebido convites para sair a 
deputado estadual”, revelou, 
sem citar sigla. “Estou avalian-
do”, acrescentou. Rocha tem 
razão, às vezes, não se elege 
vereador e pode emplacar 
para deputado. É a política!

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Centro começa 
receber 60 lixeiras

A Emurb (Empresa Municipal 
de Urbanização), em parceria 
com a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Negócios 
de Turismo, começou a instalar 
nesta terça-feira (4) as lixeiras 
na região central da cidade com 
foco no Calçadão.

De acordo com o comuni-
cado enviado pela Prefeitura, 
a medida visa colaborar com a 

conservação e limpeza do mais 
tradicional espaço de compras.

O serviço deve prosseguir por 
toda a semana, até ser concluí-
da a instalação de 60 lixeiras. O 
investimento total com aquisição 
e instalação soma R$ 17,2 mil.

O Calçadão passou por uma 
reforma e revitalização do local 
que começou em março de 
2020. Foram 10 quadras en-
volvidas neste projeto, que teve 
o custo total de R$5,1 milhões.

Andressa ZAFALON 

LIMPEZA

Prefeito de Icém visita  Complexo de Reciclagem

O Complexo de Reciclagem 
de Rio Preto recebeu nesta 
terça-feira  (4) a visita de uma 
comitiva liderada pelo prefeito 

utilizados pela administração 
em praças e demais espaços 
públicos de Rio Preto .

O  prefeito de Ícem desta-
cou a importância de um com-
plexo de reciclagem como esse 
instalado pela Prefeitura de Rio 
Preto.  “Encontramos aqui uma 
ação efetiva de preservação do 
meio ambiente e essa troca de 
experiências é fundamental”, 
afirmou. Ele ressaltou que vai 
solicitar dados adicionais para 
estudar a viabilidade técnica de 
projeto semelhante no municí-
pio de Ícem.

O secretário de Serviços 
Gerais Ulisses Ramalho afir-
mou que a troca de experiência 
é fundamental: “Como nosso 
complexo de reciclagem e 
aproveitamento de entulhos 
de construção civil é pioneiro, 
sempre estamos abertos para 
oferecer nossa experiência 
àqueles interessados em im-
plantar projetos similares”, 
completa o secretário.

Da REDAÇÃO 
de Icém  Oscar Luiz Correa 
Cunha. O objetivo foi conhecer 
o trabalho de gerenciamento 
e reciclagem  dos resíduos de 
construção civil e demolição, 
realizado pela usina de recicla-
gem da Prefeitura de Rio Preto.

Fizeram parte da comitiva 
o prefeito Oscar, vereador de 
Ícem Rogério de Souza Borges 
e ainda o gestor ambiental 
Amélito Fidélis, além de as-
sessores que foram recebidos 
pelo secretário  de Serviços 
Gerais Ulisses Ramalho,  pelo  
diretor ambiental Messias Pau-
lo Ribeiro e pelo engenheiro 
Humberto Scandiuzzi   que 
durante a visita explicou todo 
o processo desenvolvido na 
usina de  reciclagem.

Os v is i tantes também 
conheceram o processo de 
beneficiamento do entulho 
(complexo de britagem). A 
visita terminou na Fábrica de 
Artefatos onde conheceram  de 
perto tudo o que é produzido 
pela usina como: placas e tam-
pas de bueiros,  guias, tubos, 
canaletas, mesas e bancos 
de  praças públicas, postes de 
iluminação entre outros pro-
dutos fabricados no Complexo 
de Reciclagem de Rio Preto e 
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IML afirma que idoso desaparecido 
com Alzheimer teve morte natural

O idoso Osvaldo Ribeiro, 
de 69 anos, que foi encon-
trado morto na tarde desta 
segunda-feira (3), em uma 
mata próxima ao bairro 
Aroeira, morreu de causas 
naturais, afirma o laudo 
do IML (Instituto Médico 
Legal) de Rio Preto.

Marcos Ribeiro, filho 
da vítima, informou que o 
laudo constatou a morte 
por causas naturais. “Os 
pés, mãos e braços que 
estavam cortados che-
garam nessas condições 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

INVESTIGAÇÃO

por causa dos bichos que, 
provavelmente, foram co-
mendo essas partes. Já a 
queimadura em parte do 
corpo teria sido causada 
pela exposição ao sol”, 
explica o filho.

Ainda de acordo com 
Marcos, só haverá o se-
pultamento. “Conseguimos 
liberar o corpo só agora, 
mas acho que para hoje 
não conseguimos mais, 
devido ao horário. Mas vai 
ser só o sepultamento, sem 
velório, porque o corpo, na 
situação em que está não 
da pra fazer”, ressalta.

“Como ele estava viven-
do em situação de men-

Arquivo PESSOAL

VIOLÊNCIA
Grupo de mulheres 

espanca moradora de rua 
no centro de Rio Preto

Policias militares foram 
acionados nesta segunda-feira 
(3) por voltas das 18h30 após 
uma denúncia de agressão no 
cruzamento da rua General 
Glicério com a Travessa João 
Mesquita. 

Ao chegarem no local en-
contraram populares socorren-
do uma senhora de 40 anos 
inconsciente com ferimentos 
em sua cabeça e seu braço 
esquerdo. 

Logo foi acionada a Uni-
dade de Resgate que reani-
mou a vítima para que esta 
informasse aos policiais seus 
dados pessoais, em seguida 
foi encaminhada para o UPA 
Tangará. 

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, não foi possível colher 

informações do ocorrido com 
a moradora de rua, sendo que 
apenas pessoas que estavam 
no local conseguiram informar 
que cerca de três ou quatro 
mulheres foram as agresso-
ras., mas não tiveram mais 
informações. 

A ocorrência foi registrada 
como lesão corporal e será 
investigada pelo 1º Distrito 
Policial de Rio Preto. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Osvaldo Ribeiro, 
de 69 anos, que 
foi encontrado 
morto na tarde 
desta segunda-
-feira

TRÁFICO
Adolescente é detido pela PM vendendo crack no João Paulo

Um adolescente de 17 anos 
foi detido por policias militares 
na última segunda-feira (3) às 
13h30 com uma porção de 
crack em uma residência no 
bairro Jardim João Paulo II, 
já conhecido por ser local de 
comércio de entorpecentes. 

Os policiais estavam se 
dirigindo a uma ocorrência 
quando observaram o adoles-
cente  entregando algo a uma 
pessoa em um veículo. Depois 

entrou em casa.
Dentro de um imóvel aban-

donado eles encontraram o 
adolescente na sala que tentou 
jogar fora o invólucro de crack 
que estava em sua posse. 
Durante a apreensão o jovem 
ainda se debatia e a todo tempo 
tentava morder os PMs. 

Ele foi levado para a dele-
gacia onde apenas foi liberado 
na presença de seu responsável 
legal.  

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Adolescente é detido pela PM vendendo crack no João Paulo

Um adolescente de 17 anos 
foi detido por policias militares 
na última segunda-feira (3) às 
13h30 com uma porção de 
crack em uma residência no 
bairro Jardim João Paulo II, 
já conhecido por ser local de 
comércio de entorpecentes. 

Os policiais estavam se 
dirigindo a uma ocorrência 
quando observaram o adoles-
cente  entregando algo a uma 
pessoa em um veículo. Depois 
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ESTELIONATO

LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, 
falecido aos 28 anos de idade, natural de 
Carinhanha/BA, era solteiro. Seu sepul-
tamento deu-se dia 04/05/2021 às 11h. 
Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Monte Aprazível para o cemitério 
Municipal de Monte Aprazível.

 SOLANGE DE OLIVEIRA THOMAZ, 
falecida aos 60 anos de idade, natural de 
Bauru/SP, era divorciada. Deixou seus fi -
lhos Kelly Bianca, Michael, Diego e Rangel. 
Seu sepultamento deu-se dia 04/05/2021 
às 15h. Saindo seu féretro do velório Jar-
dim da Paz para o cemitério Jardim da Paz.

ITAMAR FLORINDO CHIARELLI, fa-
lecido aos 64 anos de idade, natural de 
São Paulo/SP, era divorciado. Deixou seus 
fi lhos Fernanda e Fagner. Seu sepultamento 
deu-se dia 04/05/2021 às 9h.Saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
de Talhado.

DIRCE DE OLIVEIRA RIBEIRO, falecida 
aos 94 anos de idade, natural de São José 
do Rio Preto/SP, era viúva. Deixou sua 
fi lha Mary Inês Ribeiro. Seu sepultamento 
deu-se dia 04/05/2021 às 10h.Saindo seu 
féretro do velório Ercília para o cemitério 
da Ressurreição.

ARMANDO CARARETO, falecido aos 
81 anos de idade, natural de Cândido Ro-
drigues/SP, era casado com Lourdes Maria 
Cora Carreto. Deixou suas fi lhas Sandra 
Maria e Luciana Cristina.Seu sepultamento 
deu-se dia 04/05/2021 às 10h. Saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz para 
o cemitério Jardim da Paz. 

ANTONIA APARECIDA GRANDISOLI, 
falecida aos 74 anos de idade, natural 
de Engenheiro Schmidt/SP, era casada 
com Milton Paulo Rovina. Deixou seus 
fi lhos Milton Antonio e Maria Aparecida. 
Seu sepultamento deu-se dia 03/05/2021 
às 16h30. Saindo seu féretro do velório 
Engenheiro Schmidt para o cemitério 
Engenheiro Schimidt.

  FALECIMENTOS

Comerciante cai em golpe e perde computador e impressora

Um comerciante de 45 
anos procurou a Central de Fla-
grantes nesta segunda-feira (3) 
por volta das 22h informando 
ser vítima de um golpe. 

Em sua declaração a vítima 
disse ter anunciado a venda de 
um notebook e uma impres-
sora, sendo que na sexta-feira 
(30) um desconhecido entrou 
em contato por Whatsapp para 
negociar a compra das máqui-
nas por R$3.200. 

Dizendo ser  comerciante 
do ramo de refrigeração, o 
acusado foi até sua residência 
onde enviou pelo aplicativo de 

mensagem o comprovante de 
TED mas depois ao checar sua 
conta, onde deveria receber a 
quantia, a vítima notou que o 
dinheiro transferido. 

Para os policiais o comer-
ciante entregou imagens das 
câmeras de segurança de sua 
casa, conversas que compro-
vam a negociação e a conta 
bancária do suspeito, que a 
vítima conseguiu ao se disfarçar 
de cliente. 

Ainda acrescentou que de-
seja que o caso seja investigado 
para que possa representar 
judicialmente contra o desco-
nhecido. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Comerciante registrou caso no Plantão Policial

FLAGRANTE

NACIONAL

Dupla é presa com 
tijolos de maconha 

escondidos em cama

Dois homens foram pre-
sos com porções e tijolos de 
maconha na manhã desta 
segunda-feira (3) durante o 
patrulhamento da Polícia Mili-
tar por volta das 8h40 no Lo-
teamento Parque Residencial 
da Amizade.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, os 
policias decidiram abordar 
o acusado de 21 anos, que 
estava em sua casa, após ele 
demonstrar estar agitado com 
a presença da viatura.

Em revista pessoal foram 
identificadas duas pequenas 
porções de maconha e R$69 e 
questionado sobre a presença 
de mais entorpecentes o cri-
minoso indicou o sofá de sua 

residência onde foi localizado 
um tijolo da mesma droga.

Ele ainda acrescentou para 
os policiais que um conheci-
do seu recebia R$2 mil para 
guardar drogas em sua casa 
no bairro Set Valley.

No novo endereço os PMs 
foram recebidos por outro acu-
sado, de 23 anos, que afirmou 
a presença de entorpecentes 
em sua residência indicando 
o box da cama de seu quarto, 
onde foram apreendidas nove 
tijolos de maconha de tama-
nhos variados.

Os envolvidos foram leva-
dos para a Central de Flagran-
tes onde foram presos em 
flagrante e devem permanecer 
a disposição da Justiça. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Tijolos de maconha apreendidos durnate a blitz

Divulgação

PF faz operação para desmantelar 
lavagem de dinheiro do tráfico

A Polícia Federal, com apoio 
do Departamento Penitenciário 
(DEPEN), deflagrou na manhã 
desta segunda-feira (3) a Ope-
ração Tempestade, segunda 
fase da Operação Rei do Crime, 
cujo objetivo é desarticular nú-
cleo financeiro responsável pela 
lavagem de dinheiro do tráfico 
de drogas e da corrupção. 

Além do sequestro patrimo-
nial e bloqueio de valores, foram 
cumpridos quatro mandados de 
prisão preventiva, um mandado 
de prisão temporária, interdição 
judicial de seis empresas, 22 
mandados de busca e apreen-
são, distribuídos entre São Pau-
lo, Tietê, Guarujá, Rio de Janeiro 
e Brasília, além da interdição de 
atividade de um contador.  

A investigação da PF possibi-
litou a identificação, localização 
e sequestro de valores no valor 
aproximado de R$ 30 milhões 
de reais, consubstanciado em 
imóveis, veículos e interdição 
de seis empresas, bem como o 
bloqueio de valores em contas 
das pessoas físicas e jurídicas 
no limite de R$ 225 milhões 
de reais.  

Segunda informações for-
necidas pelo COAF, o grupo 

investigado realizou operações 
financeiras atípica superior a 
R$700 milhões. 

De acordo com o que foi 
apurado, o núcleo financeiro 
identificado atuava em benefício 
de facção criminosa e atual-
mente vinha desenvolvendo ati-
vidades voltadas à lavagem de 
dinheiro do tráfico de drogas e 
da corrupção, tendo como mo-
dus operandi a entrega física de 
valores a suspeitos de práticas 
ilícitas, que eram os beneficiá-

Da REDAÇÃO

rios dos saques em espécies. 
A investigação apontou ain-

da um esquema de abertura de 
empresas fictícias, que eram 
utilizadas como “cortina de 
fumaça”, para a realização de 
depósitos de valores em uma 
instituição financeira de “fa-
chada”, cujo papel no esquema 
era providenciar os saques dos 
valores e posterior entrega, 
em espécie, a terceiros com 
indícios de envolvimento em 
atividades ilícitas. 

Operação da PF mira lavagem de dinheiro do tráfico

Divulgação

digo, com certeza passou 
fome, calor e frio e acabou 
não resistindo”, concluiu 
o filho.

O caso está com o De-
legado Alceu Lima, que 
disse ao DHoje que “a 
partir do momento que se 
constata que as causas da 
morte foram naturais, não 
há homicídio”, enfatizou o 
delegado.

Segundo o delegado, 
chegou-se a cogitar homicí-
dio devido a um empréstimo 
que teria sido feito no nome 
do idoso, três dias após 
o desaparecimento dele. 
“Possivelmente ele mesmo 
fez esse empréstimo”.

Arquivo DHOJE
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Nesta semana, no dia 26 de abril, celebrou-se o Dia Nacional da 
Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Trata-se de uma data 
para renovar anualmente a necessidade de conscientização acerca 
de um dos principais fatores de risco para os agravos cardiovascu-
lares, como infarto do coração e AVC (acidente vascular cerebral). 

A hipertensão arterial representa mais do que uma simples 
comorbidade; consiste em uma síndrome e, como tal, abarca um 
conjunto de sinais e sintomas clínicos que irão gradativamente se 
manifestar ao longo da vida, podendo culminar com a falência de 
órgãos vitais como coração e rins.

O aspecto mais peculiar da hipertensão arterial e, ao mesmo 
tempo muito perigoso, é seu comportamento silencioso em mais 
de 90% das pessoas, ou seja, os sintomas são frequentemente 
escassos ou ausentes, podendo dificultar o diagnóstico e a imple-
mentação de medidas preventivas. 

No tocante a estas medidas preventivas, destacam-se a reali-
zação de exames cardiológicos de forma periódica, maior controle 
sobre os hábitos alimentares, evitar excessos como álcool e bebidas 
estimulantes e praticar atividades físicas de forma regular.

No entanto, existe um fator de risco que acomete todas as 
pessoas de forma muito variável, em algum momento da vida, às 
vezes até de forma imprevisível e súbita: a dor. Quem nunca sentou 
algum tipo de dor? 

Dor abdominal, cólicas menstruais, cólicas renais, dor muscular, 
dor de cabeça, dor de dente, dor nas articulações. São tantas possi-
bilidades de dor que o diferencial entre cada tipo acaba sendo se a 
dor é aguda, quando dura alguns minutos ou horas, estendendo-se 
a poucos dias, ou dor crônica, aquela que permanece por mais 
tempo, muitas vezes de forma indeterminada.

Uma cólica renal ou menstrual representa um tipo de dor aguda; 
por outro lado, dor muscular ou articular pode apresentar tendência 
crônica. 

Quero apresentar a vocês um dado muito curioso acerca desta 
correlação entre dor e pressão arterial. As variações e o comporta-
mento de nossa pressão arterial, mediante uma dor aguda e uma 
dor crônica, podem não ser iguais!

Nos casos de dor aguda, ocorre importante ativação de nosso sis-
tema neuro-hormonal, por meio da liberação de grande quantidade 
de substâncias em nossa circulação, tais como a noradrenalina, que 
favorece aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. 

Como a dor aguda, embora claramente desconfortável, tem a 
função instintiva de promover a sobrevida diante do perigo ou de 
uma ameaça, ela estimula, em maior escala, nossos níveis pressó-
ricos, visando garantir um estado de atenção, tensão e vigília para 
o enfrentamento de algo que possa ser ameaçador.

Uma crise de hipertensão arterial, logo após um estímulo do-
loroso agudo, pode, com o passar das horas e dias, acarretar um 
fenômeno fisiológico muito intrigante -as pessoas hipertensas, após 
estímulo de uma dor aguda, começam a sentir menos dor. 

Ainda não está bem claro este mecanismo, mas tudo indica que 
uma dor aguda promove aumento da pressão arterial por estímulo 
hormonal e este estímulo acaba se sobrepondo ao estímulo dolo-
roso e inibe a dor.

Em resumo, uma dor aguda pode elevar a pressão arterial e esta 
elevação pressórica pode inibir a dor a causar analgesia. Este fato 
é tão interessante que o uso de medicamentos anti-hipertensivos 
poderia controlar os níveis pressóricos por um lado, mas reativar a 
sensação dolorosa por outro lado. 

Diferentemente da dor aguda, que pode ser considerada como 
uma situação adaptativa frente a um risco iminente, a dor crônica 
representa uma situação de desequilíbrio fisiológico.

Nas pessoas com dor crônica, ocorre estímulo do sistema neuro-
-hormonal, com liberação de noradrenalina também e elevação dos 
níveis pressóricos. No entanto, a sensação dolorosa crônica produz 
uma redução gradativa da tolerância a dor e, mesmo com o aumento 
da pressão arterial, as pessoas continuam sentindo muita dor. 

Em outras palavras, nos casos de dor crônica, como numa 
dor muscular, articular e nas dores produzidas por um câncer, a 
pressão arterial sobe e a sensação dolorosa permanece e pode 
ser acentuada.

De forma objetiva, pode-se dizer que, em situações de dor 
aguda, ocorre elevação da pressão arterial e esta elevação “induz” 
maior grau de analgesia. Desta forma, o uso de medicamentos an-
ti-hipertensivos poderia ser mais moderado nestes casos, visando 
controlar os níveis pressóricos com um pouco mais de lentidão, para 
também preservar este fenômeno de analgesia associado com a 
crise hipertensiva. 

Nas dores crônicas, o risco de hipertensão arterial tende a ser 
maior, pois um círculo de ações se processa da seguinte forma: 
primeiramente, uma sensação dolorosa crônica seguida de picos 
de pressão arterial e baixa tolerância a dor; depois, uma contínua 
liberação de noradrenalina devido a baixa tolerância a dor; por úl-
timo, níveis pressóricos permanentemente elevados pela presença 
constante da noradrenalina na circulação.

Nas dores crônicas, a importância dos medicamentos anti-hi-
pertensivos pode se tornar muito maior. 

Assim sendo, após esta compreensão sobre as diferenças de 
impacto da dor aguda e crônica, em relação aos níveis de nossa 
pressão arterial, devemos primeiramente evitar todos os fatores que 
contribuem para elevação pressórica, uma vez que a hipertensão 
arterial pode ser um caminho mais curto para ocorrência de um 
infarto do coração e acidente vascular cerebral.

Em segundo lugar, precisamos, sob orientação de um especia-
lista, manter os exames cardiológicos periódicos e saber como usar 
os medicamentos anti-hipertensivos em cada situação. 

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

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Sabia que as variações da 
pressão são diferentes na 
dor aguda e na crônica?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
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JANEIRO A ABRIL

O Hospital de Base realizou 
durante o primeiro quadrimes-
tre deste ano 107 transplan-
tes de órgãos, número 12,2% 
menor do que no mesmo 
período em 2020. O índice 
é inferior ao constatado no 
Estado São Paulo como um 
todo, que teve uma queda de 
17,5% nos procedimentos, 
segundo a Central de Trans-
plantes de SP.

O médico Mario Abudd, 
diretor do Centro de Trans-
plantes (Cintrans), falou sobre 
o impacto da pandemia na 
redução. “Tivemos que parar 
no início de março a reali-
zação dos transplantes por 
conta da intensificação de 
casos de Covid-19, realizando 
apenas cirurgias de urgência. 
O paciente que passa por 
um transplante necessita de 
vários medicamentos após o 
procedimento e os recursos 
estavam limitados, já que 
estávamos com mais de 90% 
de ocupação na ala da Co-
vid-19”, afirmou.

Outro fator que impactou 
na redução é o fato de órgãos 
de doadores que morreram 
em decorrência da Covid-19 
não poderem ser captados. 
“Ainda não sabemos qual o 
efeito de realizar um trans-
plante com o órgão de um 
paciente que veio a óbito por 
Covid-19, mas por segurança 

HB registra queda de 
12% nos transplantes

é recomendo não realizar o 
procedimento”, comentou o 
médico.

O transplante de rim, consi-
derado um dos mais comuns, 
foi o que teve a maior queda 
de procedimentos, com uma 
redução de cerca de 40% em 
2021. O número de transplan-
tes de pulmão e fígado tam-
bém diminuiu. Já as cirurgias 
com medula e coração tiveram 
um leve aumento no período. 
“Nos casos em que é possível 
esperar, nós não fizemos a 
cirurgia, até para não expor 
o paciente ao risco de ser 

infectado com a Covid-19”, 
comentou Abudd.

Uma das consequências 
é o aumento na fila de es-
pera. Segundo a Central de 
Transplantes, cerca de 17 
mil pacientes aguardam na 
fila pelo procedimento, sendo 
13 mil para o de rim, 313 de 
fígado, 135 de coração, 108 
de pulmão, sete de pâncreas e 
3.689 de córneas. “Não existe 
lugar no mundo que tenha a 
fila de transplantes zeradas, 
mas existe um estudo dizendo 
que isso seria possível se cada 
centro fizesse 60 transplantes 

ao ano. Nós do HB, fazemos 
mais de 100 todo o ano”, 
afirmou Abudd.

Para ser doador de órgãos, 
basta comunicar a família sobre 
esse desejo, não é necessário 
incluir a informação no RG ou 
na carteira de motorista. A au-
torização para doação deve ser 
dada por familiares do falecido 
com até o 2º grau de parentes-
co. A Central de Transplantes 
reforça a orientação de que haja 
diálogo entre as famílias sobre 
o desejo de ser ou não doador 
de órgãos, pois isso facilita a 
tomada de decisão.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

HB registra 
queda de 12% 
nos transplantes 
no quadrimestre 
deste ano
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DIA MUNDIAL

Infectologista fala da importância
 de lavar as mãos na pandemia

Nesta quarta-feira (5) é 
celerado o Dia Mundial de Hi-
gienização das Mãos. A data foi 
criada para conscientizar os pro-
fissionais de saúde, o governo e 
os administradores de hospital 
sobre a importância da ação, 
que ganhou ainda mais impor-
tância durante a pandemia da 
Covid-19.

“Este ato simples é compro-
vadamente muito eficaz para 
reduzir a contaminação por vírus 
e bactérias, evitando gripes, 
resfriados, entre outras doen-
ças, como a própria Covid-19”, 
afirmou a médica infectologista 
do Austa de Rio Preto, Célia 

Franco.
Célia ressalta que as mãos 

devem ser higienizadas em di-
versas situações do cotidiano, 
por exemplo, ao chegar em 
casa, antes e depois de ma-
nusear alimentos, do contato 
com pessoas doentes, antes e 
depois de utilizar o banheiro, 
ao manipular dinheiro e depois 
de assoar o nariz, entre tantas 
outras circunstâncias.

A infectologista explica que 
o álcool gel deve ser utilizado 
quando se deseja realizar a 
desinfecção das mãos, além 
da remoção mecânica de suji-
dade por meio da lavagem com 
água e sabonete. “A aplicação 
de solução alcoólica pode ser 

considerada como método de 
higienização das mãos, desde 
que as mesmas não apresen-
tem sujidade visível, que deverá 
sempre ser removida por meio 
da lavação”, explicou.

Para se proteger ainda mais 
contra doenças infecciosas, a 
especialista recomenda seguir 
também as demais orientações 
do Ministério da Saúde, ou seja, 
respeitar o distanciamento so-
cial, evitar tocar os olhos, boca 
e nariz antes de lavar as mãos, 
cobrir a boca e o nariz com o 
braço ou um lenço de papel ao 
espirrar ou tossir, descartando-o 
logo após, evitar contato com 
pessoas doentes e não com-
partilhar objetos de uso pessoal.

Da REPORTAGEM 

Médica infectologista do 
Austa de Rio Preto, Célia 
Franco
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COVID
Olímpia começa imunizar veterinários 

A Prefeitura de Olímpia 
informou em seu site nesta 
terça-feira (4) que recebeu 
uma nova remessa da vacina 
AstraZeneca para a primeira 
dose de profissionais de saú-
de. Dessa forma, o novo lote 
será destinado a atender os 
trabalhadores que não foram 
vacinados na primeira etapa da 
campanha e ficaram no cadas-
tro de espera da Secretaria de 
Saúde, e também contemplará 
os médicos veterinários.

Para ser imunizado, o pro-
fissional deve apresentar o 

registro no CRMV, documento 
oficial e documento que com-
prove a atividade (licença da 
Vigilância Sanitária da clínica). 
A vacinação deste público es-
pecífico será realizada no Pos-
tão (ARE), das 8h às 16h, de 
segunda a sexta-feira. Em caso 
de dúvidas, o interessado pode 
entrar em contato pelo telefone 
(17) 3279-1400.

A primeira dose para pesso-
as de 60 a 62 anos começou 
a ser aplicada nesta terça-feira 
(4) e está sendo realizada nos 
drives-thru da Av. dos Olimpien-
ses e do Recinto do Folclore 
e ainda no Salão da Fenossa. 

De quarta-feira (05) até sexta 
(07), exclusivamente, o drive da 
Av. dos Olimpienses funcionará 
com horário estendido até às 
18 horas. Já o Recinto do Fol-
clore será desativado para este 
público, a partir de quinta (06).

Para receber a vacina, é 
necessária a apresentação de 
um documento oficial com foto 
e CPF e ainda levar o Cartão 
Cidadão ou um comprovante 
de residência.

A secretaria de Saúde infor-
ma ainda que serão enviadas ao 
município vacinas da Coronavac 
para aplicação da segunda dose 
dos profissionais de Educação, 

acima de 47 anos.
Desta forma, os trabalhado-

res deste grupo deverão procu-
rar, exclusivamente, o drive-thru 
do Recinto do Folclore, a partir 
de quinta-feira, dia 06, das 8h 
às 16h. Vale lembrar que, para 
receber o reforço, é necessário 
levar um documento com foto e 
o cartão de vacinação entregue 
na primeira dose.

Sobre a ampliação da vaci-
nação para outras faixas etárias 
e públicos, o município informa 
que aguarda novas orientações 
do Governo do Estado e o envio 
de mais doses para poder co-
municar a população.

Da REPORTAGEM 

A PARTIR DE HOJE
Idosos de 60 anos já podem receber vacina

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou que vai iniciar a 
vacinação de idosos de 60 anos 
contra Covid-19 nesta quarta-
-feira (5). O cronograma inicial 
previa a imunização deste pú-
blico a partir de quinta-feira (6).

A vacinação ocorrerá nos se-
guintes locais: Recinto de Expo-
sições, das 8h às 17h (sistema 
drive-thru); Swift, das 8h às 17h 
(sistema drive-thru); Unidades 
de saúde não respiratórias, das 
8h às 14h; Escola Zilda Natel 
(Parque Industrial), das 8h às 
14h; Escola Silvia Covas (Renas-

cer), das 8h às 14h;   Escola dr. 
Lotf João Bassitt (São Deoclecia-
no), das 8h às 14h; Projeto Viva 
Eldorado (Eldorado), das 8h às 
14h e Pinheirinho (Solo Sagrado), 
das 8h às 14h. Os endereços 
podem ser conferidos em: www.
riopreto.sp.gov.br/mapavacinas.

Para receber a dose, é neces-
sário apresentar documento de 
identidade com foto e CPF. Para 
diminuir o tempo de espera na 
fila, pode-se preencher anteci-
padamente o cadastro do Vacina 
Já, em www.vacinaja.sp.gov.br. 
Com a vacinação da faixa etária 
de 60 anos, a campanha conclui 
a imunização de todas as faixas 

etárias de idosos.
Tanto para os profissionais 

da educação quanto os da saú-
de que necessitem receber a 
segunda dose da vacina a partir 
de amanhã, a vacinação estará 
disponível nas unidades de saúde 
e demais equipamentos públicos, 
das 8h às 14h.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, Rio Preto já aplicou 
152.442 doses, sendo 93.947 
em primeira etapa e 58.495 na 
segunda. A cidade foi ultrapassa-
do no ranking de municípios que 
mais vacinaram por Sorocaba 
e Osasco e agora ocupa a 11ª 
posição no Estado.

Vinicius LIMA 
Divulgação
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DRA. FERNANDA LIEDTKE 
 Médica, mãe de Flavia (12 anos) e os gêmeos Roberto 

e Juliana (9 anos)

São José do Rio Preto, quarta-feira 
05 de maio de 2021

UM CÉRTAIN RÉGARD SOBRE AS 
MÃES DE NOSSO HIGH     

Conforme os costumes e piscando fascinação, neste mês 
de maio, consagrado às mães, esta coluna estende a 
partir da edição de hoje, o tapis rouge e homenageia as 

mães que se destacam pelo carinho na educação e cuidado dos 
filhos, cujo olhar ecumênico, sempre atento, não é senão um 
filtro desprovido de preconceitos, dessacralizador, impregnado 
de bondade. Homenagem extensiva a todas as mães leitoras 
deste jornal.

A mãe é a essência formal, o verso livre, o ritmo, a cadência 
e o eixo do lar, inundando de doçura qual ameixa gorda, 
de puro caldo, fazendo seus filhos morrerem pelo seu 

mel. Presenças que tanto excitam, como paralisam os filhos de 
expectativa, seja lá a idade que tiverem. É tanta a formosura que 
os sóis e os deuses sempre morreram de vergonha. E inveja.

Ainda na cintilância de sua juventude ou oculta pelos juncos 
dos cabelos prateando, falar sobre a mãe, propicia uma 
discussão apaixonada e talentosa que ao longo da História, 

vem sendo registrada pela prosa e pela poesia, que tem por 
finalidade a consagração de um ser imprescindível na educação 
de seus filhos.

E o de mais para cá e o de mais para lá, as horas marcadas 
e não marcadas, os momentos mansos e os zangados, 
tudo; o cercado e o baldio, o seco e o molhado, o que tinha 

memória e o que tinha esquecimento. Desta coluna o carinho, o 
afago, o respeito a esses seres magníficos chamados MÃE.

FEIJÃO BENEFIT  

A feijoada do Mané, que o 
advogado benemérito e divulgador 
da cultura sertaneja, Manoel das 
Neves, realiza todos os anos em 
prol do Centro Social do Parque 
Estoril, está completando 15 
anos. Este ano será dia 29 de 
maio, tipo drive thru com live. O 
kit custa R$ 80,00. Reserva pelo 
telefone 32201-1500. O número 
de kits é limitado.

ANIVERSÁRIO  

Os ex-garçons e hoje empresários de sucesso, José Alexandre 
(Zezinho) Bonacina e Nilton Delazeri donos do Grupo Sal e Brasa, 
estão festejando 28 anos de sua empresa, presente hoje em 13 
estados do Brasil e no Distrito Federal, com nove churrascarias 
rodízio, três restaurantes Rancho do Cupim e mais de 50 franquias 
de pratos rápidos em shopping centers, num total de 63 unidades, 
além do Salsero, a nova marca de fast food- burguers e pizzas. São 
seis milhões de clientes atendidos anualmente. É mole?

PRAÇA 
O projeto da praça J. Hawilla, em frente ao futuro Hotel Hilton, na 
região do Georgina Business Center, é assinado pelo arquiteto Manoel 
Jorge de Medeiros. E terá, como já informei aqui, uma estátua do 
homenageado de 1,75m de altura. A inauguração será mesmo dia 
11 de junho.

PARA GOURMETS III 

Os nouveaux chefs amadores e os velhos profissionais, vão adorar. 
A loja, na esquina das ruas General Glicério com Redentora,terá 
produtos nacionais de gastronomia com qualidade renomada, 
produtos importados, delicatessem e restaurante. O Muffato tem 
67 lojas em 25 cidades do Paraná e 12 no interior de São Paulo.   

ROSE GUARNIERI 
Empresária (Trimach Mobiliário Corporativo e Decoração), 
mãe da psicóloga Michele Guarnieri Macedo (41), da ad-
ministradora de empresas Fernanda Guarnieri Rodrigues 
Moço (38 anos), com pós graduação em Controladoria e 

Julian Guarnieri Macedo(32).

PARA GOURMETS II  

Será um tipo daquela famosa Dean & DeLuca, que tem lojas no 
Soho, no Lower Manhattan e na Madison Ave. de New York; da 
Maison Plisson de Paris ou a Fauchon, na Place de la Madelaine 
ou mesmo a área da Eataly em São Paulo, para vendas de 
boulangerie, laticínios, bebidas, latarias, temperos, legumes, 
verduras, frutas, chocolates e doces.

BIOGRAFIA

A biografia de Affonso Oger, fundador do Expresso Itamarati, 
que teve como ghost writer, o jornalista José Luiz Rey -o mesmo 
que assinou a biografia do saudoso empresário Waldemar de 
Oliveira Verdi- já está pronta. E o livro chamado “O lugar da Pedra 
Branca”, também. Conta o sonho do saudoso Affonso Oger, de 
construir com o pai e o irmão, o Expresso Itamarati, que em 
língua indígena significa “o lugar da pedra branca”. A família só 
espera o rigor do isolamento pela pandemia passar, para fazer 
o lançamento num evento presencial. Talvez na casa do Rotary 
Clube São José do Rio Preto, entidade em que ele foi um dos 
sócios mais atuantes. 

LUTO 

Desta coluna as minhas mais profundas condolências pelo 
falecimento de Ronaldo Signorini, anteontem em São Paulo, 
que na sua juventude, foi um dos rapazes mais incensados do 
Automóvel Clube, pela sua beleza e charme. Foi casado com a 
saudosa Tereza Brasil Borges Signorini, uma doçura de criatura.

PARA GOURMETS I 

Ederson Muffato, diretor do Grupo paranaense Mufatto, espera 
inaugurar em meados de junho, mais uma unidade de sua cadeia 
de supermercados em nossa cidade. Essa será a quinta e a 
primeira denominada Muffato Gourmet, supermercado do grupo 
nesse novo conceito, conforme aliás, você leu aqui. 

RODEIO

Paulo Emílio Azevedo Marques já está começando a preparar o 
desenho da próxima edição do Rio Preto Rodeo Country Bulls e 
deverá, no segundo semestre, restabelecer o contato com seus 
patrocinadores, porque ele acha que o evento será possível 
acontecer em julho de 2022. Oremos!

BABY

José Oscar Cícero e Maria Fernanda Curti estão felicíssimos. 
Souberam que vão estrear como avós no início de 2022. Sua 
filha Isadora e seu genro Guilherme, vão ser papais. É um menino 
que receberá o nome do pai. Felizes também, Vavá e Marzia de 
Angelis Curti, que vão ser bisavós.

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

CAROL AFFINI 
Empresária 
(Churrascarias 
Gaúcha), espo-
sa de Marcelo 
Mortati  Zano-
vello, mãe de 
João Victor (23 
anos, cursan-
do Agronomia 
em Viçosa), 
João Eduardo 
(17) e Ana Cla-
ra (13).

DRA. REGINA CHUEIRE 
Médica, esposa de Dr. Alceu Chueire, mãe do médico Al-

ceu (34 anos) ortopedista como o pai e a advogada Isado-
ra (31 anos) especialista em Direito Empresarial pela FGV.

A-6

DRA. ELOISA OTTOBONI ROSSI
 Advogada esposa do agropecuarista Aluisio Rossi, mãe da 

advogada Manuela Ottoboni Rossi (amanhã faz 23 anos) e de 
Marina Ottoboni Rossi (21 anos) terceiranista de Medicina.

LENA VILLA
Jornalista, mãe de Pedro Villa Bassitt (20 anos), cursa Rela-
ções Internacionais na PUC de Campinas; Bruna Bassitt (17), 
cursa arquitetura na PUC de Campinas e Julia Bassitt (15). 



Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira

05 de maio de 2021

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1716
(De 01 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA 
ESPECIAL, com proventos calculados de acordo com a Lei 
Federal nº 10.887/2004, ao senhor WILSON ABOU REJAILI, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Ortope-
dista, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §4º, 
inciso III e §3º da Constituição Federal e de acordo com a 
Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal e 
artigos 57 e 58 da Lei 8213/1991.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 05.1/0043/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/05/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1717
(De 04 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora TERESA CRISTINA FRANCISCO DA SILVA, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Farmacêutico, nível 
superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0044/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/05/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1718

(De 04 de maio de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 

senhora ELIZABETE ALBINO DOS SANTOS, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0045/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/05/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1719
(De 04 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora FLAVIA REGINA DA ROCHA COUTO, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível 
médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0046/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/05/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1720
(De 04 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora LUZIA CLARICE LORIANO BATISTA, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0047/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/05/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1721
(De 04 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora MÔNICA MAXIMA DA SILVA CAMPOS, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Médico Ginecologista, 
nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0048/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/05/2021 e revoga as 
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1722
(De 04 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora ISMARLEI NUNES DA SILVA, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Atendente, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.7/0049/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/05/2021 e revoga as 
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1723
(De 04 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor LUIZ CARLOS IGNÁCIO, ocupante do cargo de pro-
vimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
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nº 03.7/0050/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/05/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1724

(De 04 de maio de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora GISIANI DE MORAES BAZELA VIDEIRA, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível 
médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0051/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/05/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1725
(De 04 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora BARBARA DOS SANTOS ANCILOTO, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível 
médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0052/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/05/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1726
(De 04 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE, com proventos proporcionais sobre a média aritmé-
tica, à senhora ELIZETE APARECIDA VERSSUTI ALVES, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em 
Enfermagem, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, inci-
so III, alínea “b”, e §3º da Constituição Federal, e de acordo 
com o artigo 1º, da Lei Federal nº 10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 04.1/0053/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 04/05/2021 e revoga as 
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1727
(De 04 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, o benefi ciá-
rio RUBENS THOMAZ GOMES, na qualidade de cônjuge, da 
extinta servidora CLEUZA APARECIDA AZEVEDO GOMES, 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0054/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 28/12/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1728
(De 04 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, ao benefi ci-
ário JOSÉ CARLOS DIAS MENEZES, na qualidade de côn-
juge, da extinta servidora VERA NEI ANTUNES MENEZES, 
ocupante do cargo efetivo de Professor - PEB I.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0055/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 02/03/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA ME
EMPENHOS 13113/20 E 126/21
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar 
atendimento dos chamados em aberto no prazo de 24 horas, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, referente 
aos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 44/20 – Contrato DIL/0018/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 21% do valor inicial do contrato supra-
mencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 54/21
Contratada: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDI-
COS LTDA.
Objeto: Aquisição de 4.000 unidades de coletor para material 
perfuro cortante (13 lts), para o enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente 
da disseminação do “CORONAVIRUS” no município. Em-
penho n° 8631/21. Valor Total R$26.760,00 - SMS –Entrega 
Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021
ATA Nº 0390/21
CONTRATADA: ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MO-
VEIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de mobiliário - Valor Unitário - Item 
15 - R$440,99– SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 10/JUNHO/2021 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE RE-
FORMA/REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (2ª ETAPA), CONFORME 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FI-
NANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANE-
XOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO. Valor total estimado R$ 2.152.540,33 – Prazo 
de Execução: 150 dias - Local de Entrega dos envelopes e 
da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar 
do Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras e Contra-
tos. Outras informações no site: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action  
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade; Pregão eletrônico  178/2021 Processo 
11571/2021
Objeto: Aquisição de grupo gerador para a UPA Santo Antô-
nio. Secretaria Mun de Saúde
Informamos que fi ca redesignada a data de processamen-
to do pregão em epígrafe conforme segue: O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 18/05/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
045/2021 – PROCESSO Nº 1422/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 06/05/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
175/2021, processo 11.560/2021, objetivando o registro de 
preços para a aquisição de LM, solupan e shampoo automo-
tivo para limpeza dos veículos da frota municipal. Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 18/05/2021, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
183/2021, processo 11.588/2021, objetivando o registro de 
preços para a aquisição de medicamentos / insumos utiliza-
dos no atendimento dos pacientes com COVID-19. Secreta-
ria Municipal de Administração. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 12/05/2021, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
182/2021, processo 11.582/2021, objetivando o registro de 
preços para a aquisição de pneus, câmaras de ar e proteto-
res radiais para uso dos veículos da Frota Municipal. Secre-
taria Municipal de Administração. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 18/05/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 041/2021 – Processo 
1402/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de hortifrutículos 
para atendimento da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Sessão pública realizada on line com início 
dia 04/03/2021, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEI-
RÃO – ME (item 3) e MM BRASIL ALIMENTOS LTDA (item 
4). O item 1 foi fracassado e o item 2 revogado a pedido da 
Secretaria. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Pedro Pedro Pezzuto Junior - 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
132/2021 – PROCESSO Nº 11169/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição postes de aço, 
luminárias e lâmpadas para instalação ou substituição em 
praças, jardins e ots. áreas de domínio público - proj. revita-
lização. Secret. Mun. de Serviços Gerais. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 06/05/2021 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria - Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 181/2021, processo 11.574/2021, objetivando o registro 
de preços para prestação de serviço de locação de contai-
ner. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/05/2021, 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.
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° 176/2021, processo 11.561/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de carga para oxigênio, acetileno e 
mistura para solda MIG. Dpto de Transporte (Frota). Gara-
gem Municipal. Secretaria Municipal de Administração. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/05/2021, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
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https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 184/2021, processo 11.590/2021, objetivando o regis-
tro de preços para aquisição de materiais hidráulicos em 
atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 20/05/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
141/2021 – PROCESSO Nº 11169/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gênero ali-
mentício (leite longa vida) em atendimento ao consumo e 
preparo da alimentação do efetivo do Corpo de Bombeiros. 
Gabinete do Prefeito. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 06/05/2021 às 
11:00hs para continuidade dos trabalhos. Celia Candida 
Faria – Pregoeira

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, ht-
tps://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
191/2021, processo 11.625/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para 
atendimento das unidades escolares da rede municipal de 
ensino. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/05/2021, 
às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

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

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
035/2.017
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada 
para prestação de serviços de seguro de vida em grupo 
e acidentes pessoais para os funcionários da EMURB, de 
acordo com as especifi cações no Anexo I – Termo de Refe-
rência do referido Edital.
VALOR MENSAL: R$ 2.602,08 (Dois mil e seiscentos e dois 
reais e oito centavos)
VALOR GLOBAL: R$ 26.020,80 (Vinte e seis mil e vinte 
reais e oitenta centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo 
aditivo será por 10(dez) meses, iniciando- se na data de 19 
de fevereiro de 2021 e seu fi nal na data de 18 de dezembro 
de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 035/2017; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 18 de fevereiro de 2021.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2021 - RELACIONA-
DO AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
002/2021.
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: Basetech Suporte Técnico de Informática 
Ltda.
OBJETO: Serviços de manutenção e suporte aos sistemas 
operacionais dos servidores do sistema CONTIMATIC, do 
servidor de rede / fi rewall (Linux); Confi guração e manu-
tenção da rede lógica cabeada e Wi-Fi; recomendação e 
implantação de políticas de boas práticas.
VALOR GLOBAL: R$ 16.800,00 (Dezesseis Mil e Oitocentos 
Reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo do contrato será de 12 
(doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O pagamento do valor devido à CONTRATADA será atendi-
do com recursos dotados no orçamento da CONTRATANTE 
para o período compreendido no contrato.
DATA DA ASSINATURA: 04 de fevereiro de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 26, parágrafo único, da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores.
São José do Rio Preto-SP, 04 de fevereiro de 2021.

_______________________________________
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

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

RETIFICAÇÃO DO 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) unidades 
de Mini Containers, para serem instalados no terminal Su-
burbano/Rodoviário de São José do Rio Preto, para atender 
as necessidades da EMURB. RETIFICO A HOMOLOGA-
ÇÃO deste 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$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito 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 35.249 DE 03 DE MAIO DE 2021 
NOMEIA, em cumprimento a decisão judicial prolatada no Mandado 
de Segurança nº 0039560-50.2012.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública, à vista da classificação obtida no Concurso Público, Edital n.º 
04/2011, para ocupar, em estágio probatório, o cargo de provimento 
efetivo de GUARDA MUNICIPAL, criado pela Lei Complementar 
n.331, de 30 de dezembro de 2010, surtindo os efeitos desta a partir 
de 03 de maio de 2021: 
NATAL PORFIRIO DA SILVA 
PORTARIA N.º 929, de 27 de março de 2020 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): MARCO ANTÔNIO LIMA SOARES 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar 
nº 05/90 e o consequente arquivamento. 
PORTARIA N.º 913, de 04 de fevereiro de 2020 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): LUIZ FERNANDO GONÇALVES BORGES  
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar 
nº 05/90 e o consequente arquivamento. 
PORTARIA N.º 35.251 DE 03 DE MAIO 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, do(a) servidor(a) adiante elencado(a), a fim de que 
retorne à sua Secretaria de origem, conforme os efeitos 
especificados: 

SERVIDOR(A) PORTARIA SECRETARIA 
ORIGEM 

DATA DE 
RETORNO 

CELMA 
FERREIRA DE 
MAGALHAES 

PORTARIA Nº 
35.391 DE 
16/07/2021 

CULTURA 07/05/2021  

PORTARIA N.º 35.252 DE 03 DE MAIO DE 2021 
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, 
de 28 de abril de 2020, ANDRE SARDINHA BERTON para substituir 
o(a) servidor(a) ERICKA JULIENE MORAES GERENCER 
FRANCISCO – ocupante da gratificação por função – CHEFIA DE 
SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 26/04/2021 a 15/05/2021. 

ADILSON VEDRONI 

 

 

   Secretário Municipal de Administração 
 

DECRETO Nº 18.894
DE 4 DE MAIO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.684 de 19 de 
dezembro de 2020,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 8.331.419,96 
(oito milhões, trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e 
dezenove reais, noventa e seis centavos), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 572 R$ 7.589.653,00
Programa 10 – Serviços Municipais
19.001.15.452.0010.2011.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 124 R$ 200.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2053.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 85 R$ 98.638,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
IV – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 37 R$ 43.128,96
Programa 2 – Suporte administrativo
01.008.14.422.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 300.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VI – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 189 R$ 100.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais), para reforço de dotação orçamentá-
ria a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 158 R$ 20.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 542 R$ 15.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.1015.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 443 R$ 20.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2037.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica

II – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 115 R$ 15.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados

08.001.04.126.0009.2013.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 4 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 32/2021, 
Processo SICOM 3133/2021 objetivando a aquisição de 
conjuntos completos de selos mecânicos para as bombas 
das Estações Elevatórias de Esgoto (EEE).
Prazo de Entrega: 50 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 18.05.2021, 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, 29.04.2021 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção-Esgoto.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 05/2021 – PROCESSO 05/2021
Contratada: ANA CAROLINA GUIMARÃES - EPP.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execu-
ção/entrega do objeto contratual até o dia 09.07.2021. 
Data da autorização: 30.04.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 05/2021 – PROCESSO 05/2021
Contratada: K9 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execu-
ção/entrega do objeto contratual até o dia 20.05.2021. 
Data da autorização: 30.04.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 18/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 20/2021
Objeto: Aquisição de 810 metros de tubo de PVC liso com 
diâmetro de 300mm e 37 unidades de sela coletora compac-
ta para utilização na margem direita do Córrego do Monjoli-
nho.
Contratada: SANEADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
SANEAMENTO EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 76/2021, recebida em 
26.04.2021. Valor: R$ 151.470,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 01.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 72/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
99/2020
Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores 
novos, para os veículos e equipamentos pertencentes ao 
SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2021
Contratada: CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 67/2021 recebida em 
19.04.2021. Valor de R$18.305,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 5 e 10.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público. # CREDOR Nº 1129330 – Ruck Empre-
endimentos e Construções Ltda ME. Valor: R$ 37.124,53. 
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia. Publicada por afi xação no local 
de costume, e pela imprensa local. João Marcelino Ruiz – 
Gerente Adm. e Financeiro - José Roberto Biroli – Diretor de 
Gestão - Nicanor Batista Junior – Superintendente.
EXTRATO DE PORTARIA n.º 041 de 4 de maio de 2021.
Ratifi ca a validade do concurso do SeMAE; 
O SUPERINTENDENTE do SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar Municipal n. 130, de 24 de agosto de 2001;
Considerando a vigência do concurso n. 01/2019 para 
provimento de cargos do quadro de servidores efetivos do 
SeMAE, homologado em 5, de maio de 2020;
Considerando a previsão de suspensão do prazo de valida-
de do concurso pela Lei Complementar Federal n. 173, de 
27 de maio de 2020
Considerando também o disposto no Decreto Municipal n. 
18.590, de 17 de abril de 2020, que suspendeu o prazo de 
validade para convocação dos aprovados em concursos 
públicos municipais, enquanto perdurar o estado de cala-
midade pública declarado por meio do Decreto Municipal n. 
18.571, de 24 de março de 2020;
Considerando a proximidade do decurso do prazo de 1 
(um) ano de validade estabelecido no item 1.4., do edital do 
concurso;
RESOLVE:
Art. 1º - RATIFICAR a suspensão do prazo prescricional, 
prorrogando os efeitos da homologação, mantendo-se válido 
o concurso público n. 01/2019, promovido pelo SeMAE, para 
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o provimento  de cargos do quadro da autarquia, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
S. J. Rio Preto 04.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO 

COMUNICADO 
São José do Rio Preto, 04 de maio de 2021 

A permissionária ciatada abaixo, fica devidamente COMUNICADA da 
existência de débitos em aberto referente à sua respectiva Inscrição 
Municipal. 

NOME INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
LEIA CALDERA MARTINI 147.398/0 
   
   Informamos que o não pagamento do preço público e/ou taxas 
associativas ou condominiais devidas em virtude do exercício da 
atividade ambulante, pelo período de 6 (seis) meses, contínuos ou não, 
poderá ensejar a SUSPENSÃO da Permissão de Uso em vigência, nos 
termos do art. 40, § 3º, I, “b”, do Decreto Municipal n.º 13.863/2008, 
com redação dada pelo Decreto n.º 18.734/2020, se a situação não for 
regularizada no prazo de 15 (quinze dias) contados do recebimento do 
presente Comunicado. 
   Fica, desde logo, facultado a V. S.ª o exercício do contraditório e 
da ampla defesa com a apresentação de defesa por escrito no prazo 
supra. 
   A regularização dos débitos poderá ser realizada via Poupatempo 
ou através do Portal do Cidadão (https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/). 
 Para todos efeitos legais torna-se por este ato cientificado da 
irregularidade acima, estando sujeito a sanções legais pertinentes. 
 

Jorge Luís de Souza 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

e Negócios de Turismo  

 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

São José do Rio Preto, 04 de maio de 2021 
A permissionária relacionada abaixo, ficam devidamente 
COMUNICADA da existência de débitos em aberto referentes à sua 
respectiva Inscrição Municipal. 

NOME INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL 

NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

ALESSANDRA GARCIA 
FRANCISCHINI PEREIRA 

147.017/0 83/2021 

Considerando a existência de débitos em aberto, 
referentes às Inscrições Municipais supracitadas, objeto 
do Comunicado expedido por esta Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, 
e 
Considerando que, transcorrido o prazo de 
regularização, até o presente momento não identificamos 
a quitação dos débitos ou a celebração de acordo de 
parcelamento,  

Fica V.S.ª devidamente NOTIFICADA da abertura de processo 
administrativo de SUSPENSÃO do Termo de Permissão de Uso em 
vigência, nos termos do art. 40, I, “b”, do Decreto Municipal n.º 
13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º 18.374/2020. 
Salientamos que a não quitação dos débitos no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados do recebimento da presente notificação, ensejará a 
Cassação dos Termos de Permissão de Uso em vigência, bem como o 
cancelamento da Inscrições Municipais e a lacração dos equipamentos 
utilizados. 
Desde logo, fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e da 
ampla defesa, por meio da apresentação de defesa por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da presente 
notificação. 
Por fim, informamos que a regularização dos débitos poderá ser 
realizada via PoupaTempo ou através do Portal do Cidadão 
(https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/). 

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas 
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 Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Notifi cação nº 20097/2021   
    
Fica notifi cado(a): JULIO CALIL NETO, Endereço: R. FRITZ 
JACOBS Nº: 1470 Compl.: Bairro: BOA VISTA - BAIRRO 
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15025500 Ins-
crição Municipal / Cadastro: 201760000 PFJ: 325463 CPF/
CNPJ/RG: 350706686-68 / 104903600-(SSP), datada em 
02/02/2021, motivo(s) da Notifi cação: Há a necessidade da 
supressão ou poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido a 
risco de queda, comprometimento ou incompatibilidade da 
árvore com a vizinhança. O proprietário deverá executar 
o serviço. PROVIDENCIAR A SUPRESSÃO (JÁ AUTORI-
ZADA). APRESENTAR PROTOCOLO NESTA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Art. 79 da LM nº 
13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. nº 18301/2019, prazo de 
15dia(s), Multa de 10 UFM (x1 R$629,60). O não cumpri-
mento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) 
notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela 
legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Pos-
turas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que a 
missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob nº de AR JU 88350184 3 BR acusando “não 
procurado”.

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5968/2021

        Fica notifi cado, Tarlei Fernando Braguini, proprietário 
do imóvel sito à Rua Zulmiro Braga, 1313, quadra 26, lote 
14, Jardim Estrella, que em virtude de ter sido enviado a 
Notifi cação de Embargo nº 005968, datada em 23/04/2021, 
assinada pelo agente fi scal de posturas Rodrigo André Mor-
sillo, tratando de construção por falta de alvará de constru-
ção (apresentar documentação referente a caixa de reten-
ção/impermeabilização do terreno – fundos) 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 88346843 6 BR acusando 
"mudou-se”.
        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 (seis centos e vinte e 
nove reais, e sessenta centavos) e medidas judiciais cabí-
veis para o caso.
São José do Rio Preto, 04 de maio de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

EMCOP

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65 – NIRE 35.300.005.007

Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data: 08.04.2021. Horário: 12 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-
000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Presidente: Waldemar Verdi Junior; e Secretário: Marcio Anisio Haddad. Deliberações: (1) a alteração da composi-
ção do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos, a fi m de destituir o Sr. Roberto Oliveira de Lima, eleger os Srs. Flávio 
Lopes Ferraz e Giuliano Finimundi Verdi e designar um novo Coordenador para o referido comitê; (2) a alteração da 
composição do Comitê de Inovação e Transformação Digital, a fi m de eleger o Sr. Flávio Lopes Ferraz para compor o 
referido comitê; (3) a alteração da composição do Comitê de Pessoas, a fi m de eleger o Sr. Luiz Fernando Sanzogo 
Giorgi para compor o referido comitê; (4) a ratifi cação da composição do Comitê de Integridade e Conduta Ética, que 
permanece inalterada; (5) a aprovação dos novos Regimentos Internos do Comitês Finanças, Auditoria e Riscos; Ino-
vação e Transformação Digital; e Pessoas, permanecendo inalterado o Regimento Interno do Comitê de Integridade e 
Conduta Ética; (6) a aprovação da nova Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, de forma a, den-
tre outros, refl etir as exigências da B3 e/ou da CVM no âmbito do processo de registro de companhia aberta e lista-
gem/admissão à negociação de ações de emissão da Companhia (“Exigências”); (7) a aprovação da nova Política de 
Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, de forma a, dentre outros, refl etir as exigências; (8) a aprovação 
do novo Código de Ética da Companhia, de forma a, dentre outros, refl etir as exigências; e (9) a autorização da Dire-
toria da Companhia para tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das de-
liberações. Registro JUCESP nº 173.404/21-2, em sessão de 20.04.2021.

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007

Extrato Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data: 08.04.2021. Horário: 09 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 
15013-000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital 
social. Deliberações: (1) a submissão do pedido de adesão ao Segmento Básico, autorizando a administração da 
Companhia a tomar todas as medidas necessárias junto a B3 para a formalização da adesão e listagem da Com-
panhia no Segmento Básico e a admissão de valores mobiliários de sua emissão à negociação; (2) a reforma e con-
solidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a conformá-lo às exigências legais e regulamentares do Seg-
mento Básico e às exigências da B3 e da CVM no âmbito do processo de registro de companhia aberta e listagem/
admissão à negociação de ações de emissão da Companhia; e (3) a autorização aos membros do Conselho de Ad-
ministração e da Diretoria da Companhia para tomarem todas as providências e praticarem todos os atos neces-
sários à implementação das deliberações. Registro JUCESP nº 172.845/21-0, em sessão de 20.04.2021.



B-5Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
05 de maio de 2021

Prefeitura Municipal de
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Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Cen-

tro. - Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
WILLIAM MEDEIROS GOMES e STEFÂNIA BORBUREMA 
RIBEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de outubro de 
1983, fi lho de APARECIDO GOMES e de LUCILENE MANOEL 
MEDEIROS GOMES. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente 
administrativo, divorciada, nascida em São Joaquim da Barra, 
SP, no dia 27 de outubro de 1988, fi lha de APARECIDO DA SILVA 
RIBEIRO e de MARINEZ DE FREITAS BORBUREMA. 
KLÉSSIUS DUTRA DA SILVA e ANA GRAZIELE BARUFI. Ele, 
de nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de outubro de 1972, fi lho de 
ELSON DUTRA DA SILVA e de SÔNIA NASCIMENTO DUTRA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 02 de outubro de 1982, fi lha de JOSÉ 
DONIZETTI BARUFI e de DEISE MARIA SALVADOR BARUFI. 
ALLEX GOMES FERREIRA e BEATRIZ SILVERIO GONÇALVES. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em 
Maranguape, CE, no dia 22 de dezembro de 1992, fi lho de FRAN-
CISCO ALEXANDRE FERREIRA e de FRANCISCA ELIZANGELA 
SOUTO GOMES. Ela, de nacionalidade brasileira, secretária, sol-
teira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de novem-
bro de 1993, fi lha de LINDOMAR GONÇALVES DA COSTA e de 
PATRÍCIA SILVERIO DA COSTA. 
DENYEL MULIA MIRANDA e CAROLINA MARTINELLE PRINCE. 
Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em 
PASSOS, MG, no dia 08 de setembro de 1989, fi lho de JOSÉ MAR-
COS MAIA DE MIRANDA e de LUCIA APARECIDA MULIA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, analista, solteira, nascida em Votuporan-
ga, SP, no dia 03 de fevereiro de 1990, fi lha de BENILDIS PRINCE 
e de CARMEN SILVIA CORRÊA MARTINELLE PRINCE. 
ARIEL BARCO RAVENNA e VANDERLÉIA ALMEIDA LIMA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, nascido em Tomé-A-
çu, PA, no dia 10 de dezembro de 1987, fi lho de JOACIR GUIMA-
RÃES RAVENNA e de SONIA MARIA BARCO RAVENNA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar, solteira, nascida em Vilhena, RO, 
no dia 06 de maio de 1975, fi lha de JOSÉ CARVALHO DE LIMA e 
de MARIA JOSÉ ALMEIDA DE LIMA. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 04 de maio de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

EDUARDO GALEAZZI e TATIANA CUSTÓDIO RODRIGUES. Ele, brasileiro, natural de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e seis (26) de junho de um mil novecentos e setenta e oito 
(1978), com quarenta  e dois (42) anos de idade, advogado, solteiro, filho de JOSÉ EDUARDO PUPO GALEAZZI 
e de dona MARIA BEATRIZ ISMAEL GIORGI GALEAZZI. Ela, brasileira, natural de São Paulo, Estado de São 
Paulo, nascida aos  dois (02) de julho de um mil novecentos e oitenta e um (1981), com trinta  e nove (39) anos de 
idade, fisioterapeuta, solteira, filha de FRANCISCO APARECIDO RODRIGUES e de dona VANDA CUSTÓDIO 
RODRIGUES.

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

São José do Rio Preto - SP, quatro (04) de maio de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. EDICARLOS NERES MARTINS e VALÉRIA BATISTA 
ALVES, sendo ele fi lho de JOSÉ ALVES MARTINS e de EUNICE 
MARIA NERES MARTINS e ela fi lha de JOÃO BATISTA OLIVEIRA 
ALVES e de JUDITE DE JESUS DE SOUZA ALVES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 04/05/2021.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 22/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37/2021
OBJETO: Aquisição de motocicletas para uso da Administra-
ção e para o sorteio Show de Prêmios.
Data da realização da Sessão Pública: 24/05/2021
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, 04 de maio de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 007/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 007/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada 
de gás de cozinha para atender as necessidades do Muni-
cípio de Bady Bassitt/SP. Sessão: 09h00 do dia 18/05/2021, 
na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 
58. Edital completo e maiores informações poderão ser obti-
das através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 04 de maio 
de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 008/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 008/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada 
de material de construção, para atender as necessidades 
do Município de Bady Bassitt/SP. Sessão: 10h00 do dia 
18/05/2021, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo 
de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações pode-
rão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou 
pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 
04 de maio de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal

Decreto n.º 3.384, de 22 de abril de 2021. 
 

“Dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar na Lei 
Orçamentária Anual para exercício 
de 2021, para os fins que especifica”. 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,  

DECRETA: 
Artigo 1.º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional 

suplementar na importância de 
R$ 184.000,00 distribuídos as seguintes dotações: 
020100 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 
02.061.0002.2004.0000 - MANUTENÇÃO DO SETOR JURÍDICO 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 10.000,00 
 
020300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.244.0007.2014.0000 - BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD. 
ÚNICO.  
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   
   3.000,00 
 
020500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0011.2019.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
 10.000,00 
 
020600 - EDUCAÇÃO BASICA 
12.361.0004.2027.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             
150.000,00 
 
021000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
15.452.0005.2041.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS  
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
 11.000,00 
TOTAL.......................................................................................          R$ 
123.000,00 
 

Artigo 2.º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com 
recursos provenientes de: 
 
Anulação:  
020300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.244.0007.2014.0000 - BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E 
CADASTRO ÚNICO.  

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    
3.000,00 
 
020500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0011.2019.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 10.000,00 
 
020600 - EDUCAÇÃO BASICA 
12.365.0004.2029.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO     
 150.000,00 
 
021000 - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
15.452.0005.2041.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS 
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 11.000,00 
 
021500 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 
04.122.0003.2048.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 10.000,00 
TOTAL......................................................................................   
 R$ 123.000,00 
 

Artigo 3.º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Cedral, 22 de abril de 2021; 91.º ano de 

Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na mesma data e 

local de costume. 
                                            Luis Henrique Garcia 

Secretário 
 
 
 


