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Covid mata 71% mais que infarto 
e AVC juntos em Rio Preto

EM 12 MESES

Bolsonaro 
antecipa 

pagamento de 
abono do INSS

Divulgação

Divulgação SMCS

Vacinação é retomada

Vacinação de 
trabalhadores 
da saúde é 

retomada hoje
A Saúde de Rio Preto re-

cebeu novas doses da vacina 
contra a Covid-19 para reto-
mar a vacinação dos trabalha-
dores dos serviços de saúde.  
Para receber a dose, o profis-
sional precisa estar vinculado 
a algum estabelecimento de 
saúde.    Pág.A5

Entres os meses de março 
de 2020 e 2021, segundo 
dados da Vigilância Sanitá-
ria de Rio Preto, 866 mor-
reram por infarto ou AVC, 
contra 1.482 mortos por 
Covid-19, ou seja, 71% a 
mais de acordo com os dados 
analisados até 31 de março.
Em segundo lugar no ranking 
das doenças que mais matam 
vem o câncer com 730 mortos 
no período.   Pág.A5.

OBRAS
 Trânsito 

em rotatória 
e alça de 

acesso em 
pontilhão da 
SP 310, pró-
ximo a base 

da Polícia 
Rodoviária, 
sentido ae-

roporto, é 
liberado.
Pág.A3

Aposentado 
morre atropelado 
em avenida de 

Rio Preto
Policiais militares foram acio-

nados na tarde desta terça-feira 
(4) após o atropelamento de um 
casal de idosos por volta das 
15h na Avenida Mirassolândia 
que matou um aposentado de 
76 anos e deixou uma senhora 
de 67 anos ferida. A idosa sofreu 
lesões leves e o aposentado com 
traumatismo craniano morreu a 
caminho do hospital.    Pág.A4

Decreto amplia horário do comércio a partir de hoje
   O acordo entre prefeitura e entidades ampliará em até duas horas diárias o funcionamento das lojas. Entre quinta-feira (06) e sábado (8) 
o comércio de rua poderá funcionar das 9 às 18 horas; o Praça Shopping das 9 às 19h; e os shoppings das 10h às 20h.                Pág.A2

Mulher é 
presa furtando 

chinelos e 
picanha

A manicure retirou de sua bol-
sa os cinco chinelos e mais uma 
picanha no valor de R$81,27. 
Ela foi levada para a Central de 
Flagrante onde confessou estar 
fazendo compras no mercado 
quando em um momento de 
desespero tentou subtrair as 
mercadorias.          Pág.A4

Mirassol entra em campo para garantir liderança do grupo
     O Mirassol encara o Santo André fora de casa nesta quinta-feira (6) pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulis-
ta. O Leão pode garantir a liderança do grupo D. Para isso, a equipe precisa vencer ou contar com um tropeço do Guarani.     Pàg.A6

Pág. A3

Proibir doação é uma 
‘farsa’ que acontece 

na campanha, 
diz Pauléra

O pagamento acontecerá em 
duas parcelas, sendo a primeira 
entre 25 de maio e 8 de junho e 
a segunda parcela será paga de 
24 de junho a 7 de julho. Pág.A3

Prefeitura e Creci 
selam parceria 

para emissão de 
avaliações

O prefeito de Rio Preto Edinho 
Araújo assinou convênio com o 
Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis de São Paulo (CRE-
CI-SP) ontem.             Pág.A3

ORQUIDEAS
Orquidário faz 
até domingo 

campanha para 
arrecadar leite e 
oleo para asilos 

de Rio Preto. 
Quem levar ga-
nha um vasinho 

de flor em troca.
             Pág.A2

VISITA
Prefeito de 
Santa Fé do 
Sul vem 
conhecer 
obra de 
perfuração 
de poço 
profundo 
do Semae 
no Aquífero 
Guarani.
Pàg.A3

Andressa ZAFALON

Divulgação SMCS
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06 de maio de 2021 COTIDIANO

Oração do 
Trabalhador

Pelo ensejo do Dia do Traba-
lhador, comemorado em primeiro 
de maio, dedico aos operários da 
Terra e do Céu da Terra — já que os 
mortos não morrem — a “Oração do 
Trabalhador”, de autoria do nobre 
médico Dr. Bezerra de Menezes 
(1831-1900), Espírito, por intermé-
dio da sensitiva Maria Cecília Paiva, 
constante do livro Veleiro de Luz:

“Senhor, nossos corações reu-
nidos aos corações que oram e 
trabalham em Teu Nome entoam o 
cântico de amor e de felicidade que 
nos invade a Alma.

“Humildes trabalhadores de Tua 
Seara, somos ainda os pequeninos aprendizes do Teu Evange-
lho que nos esclarece para a longa jornada do infinito.

“Louvamos a Tua Grandeza que estende mãos generosas à 
nossa debilidade, amparando-nos para que possamos exercer 
o Divino Mandato que nos confiaste.

“Nós Te louvamos o nome sagrado que imprime em nos-
sas vidas a força necessária para empunharmos a enxada do 
trabalhador consciente de sua responsabilidade.

“Nós Te agradecemos as bênçãos generosas que deixas 
em nossos caminhos como frutos sazonados do Teu Amor, 
ofertando-nos vitalidade maior.

“Nós Te suplicamos, Senhor, que não nos deixes viver ao 
som das trombetas da vaidade, ou ao som dos elogios fáceis.

“Sabemos, Divino Mestre, quão pequenos e frágeis so-
mos e quão necessárias são as Tuas Bênçãos para o nosso 
fortalecimento.

“Reergue-nos, Senhor, quando fraquejarmos.
“Inspira-nos nos momentos difíceis.
“Ampara-nos hoje e sempre.
“Que os dias de trabalho que Te ofertamos sejam ilumina-

dos pelas Auras de Teus Anjos, a fim de que aqueles que se 
aproximarem de nós recebam a gota de orvalho que balsamiza 
e cura.

“Não nos deixes entregues ao orgulho que ainda vive em 
nosso íntimo e permite que, humildes trabalhadores de hoje, 
possamos prosseguir sempre, rumo aos mais altos planos, 
amando-Te e servindo sempre em Teu Nome.

“Anjo de Deus, envolve-nos na Tua Luz, e, estrada afora, 
cantaremos glórias ao Teu Nome para sempre!”

Belíssima oração! Faz bem à Alma. Espiritualidade Ecumê-
nica é para isso: fazer bem ao nosso Espírito. Portanto, muito 
oportuna esta palavra do meu saudoso amigo ex-presidente da 
Academia Brasileira de Letras (ABL) Austregésilo de Athayde 
(1898-1993): “A verdadeira religião ensina, orienta, edifica, 
porém não ameaça. A infinita bondade de Deus não pode ser 
clava mortal para os pecadores”.

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

ARTIGO 

ORQUIDÁRIO

Campanha troca vasinhos 
de orquídeas por leite e 
óleo para ajudar asilos

Até domingo (9), Dia das 
Mães, o Orquidário Rio Preto 
promove uma feira solidária 
de orquídeas em prol a asilos 
do município. As entidades 
beneficiadas serão Asilo de 
Schimitt, Lar Esperança, Lar 
São Vicente de Paulo e Lar 
Betânia.

Para participar é só ir até 
o Orquidário, que fica no Km 
4 da vicinal que vai para a 
Vila Azul, e levar dois litros de 
leite ou um litro de óleo. Esses 
alimentos serão trocados por 
um vasinho com orquídea.

São mais 75 mil varieda-
des de orquídeas, além de 
samambaias e suculentas. 
Todas expostas para visitação 
e à venda, caso a pessoa 
tenha interesse.

A Deolanda Rodrigues é a 
matriarca da família que tem 
o orquidário há mais de 20 
anos e explica o segredo para 
cuidar bem de uma orquídea. 
“A orquídea não gosta de 
muita água, nem muita luz. O 
certo é aguar só quando ela 

está seca, mas, como vivemos 
em uma cidade quente, acaba 
tendo que aguar todos os dias 
e o ideal é sempre fazer isso 
de manhã. Em relação à luz, o 
ideal é 70%, porque elas são 
sensíveis e podem queimar 
com luz mais forte que isso”, 
explica.

Não é a primeira vez que 
o Orquidário faz uma ação 
solidária. No Natal passado 
foi realizada a feira solidária e 
arrecadou mais de 400 litros 
de leite e mais de 200 litros 
de óleo, que foram divididos 
entre as quatro instituições 
municipais de longa perma-
nência para idosos de Rio 
Preto, mais conhecidos como 
asilos.

A iniciativa, segundo Deo-
landa, é promover uma feira 
bonita e ajudar as instituições 
e seus residentes. “As pessoas 
podem vir comprar o presente 
da sua mãe, esposa, avó, 
enfim, e ainda vai ajudar os 
asilos. Basta trazer 2 litros de 
leite ou 1 litro de óleo que irá 
trocar por muda de orquídea”, 
finaliza a matriarca.

Andressa ZAFALON 

Judô brasileiro
O judô brasileiro Daniel 

Cargnin tropeçou na estreia do 
Grand Slam de Kazan (Rússia), 
penúltima etapa do circuito 
mundial classificatória para a 
Olimpíada de Tóquio (Japão). 
A última chance do judô so-
mar pontos será o Mundial da 
modalidade. Nenhum dos sete 
atletas que pisaram no tatame 
nesta quarta (5) chegaram às 
finais.

Covid-19
O Ministério da Saúde lan-

çou hoje (5) uma pesquisa para 
descobrir qual a prevalência de 
covid-19 nos diferentes grupos 
sociais da população brasileira. 
O levantamento prevê a testa-
gem sorológica, que identifica 
a presença de anticorpos, em 
211.129 pessoas, de 274 
municípios, incluindo capitais e 
suas respectivas regiões metro-
politanas. 

NOTAS
Auxílio emergencial

Trabalhadores informais e 
inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) 
nascidos em abril podem sa-
car, a partir desta quarta (5) 
a primeira parcela do auxílio 
emergencial 2021. O dinhei-
ro havia sido depositado nas 
contas poupança digitais da 
Caixa Econômica Federal em 
13 de abril.

Orquidário faz campanha para ajudar asilos de Rio Preto

Serviço:

Orquidário Rio Preto 
– Estrada Vicinal da 
Vila Azul, Km 4. São 
José do Rio Preto.
Horário de funcio-
namento nos dias 
da Feira Solidária 
das Mães: das 8h às 
16h30.
Estacionamento pró-
prio. Direto do pro-
dutor.

Andressa ZAFALON

Decreto flexibiliza e amplia 
horário do comércio

O decreto estadual vigente 
durante a fase de transição 
determinava que o comércio 
não essencial poderia funcionar 
durante todo o período das 6h 
às 20h, enquanto o decreto 
municipal determinava que o 
comércio não essencial poderia 
trabalhar durante oito horas 
diárias estabelecidas entre as 
6h e 20h.

Com isso, a Prefeitura, no 
final da tarde desta quarta-fei-
ra (5) enviou um comunicado 
avisando sobre a publicação 
do decreto e a adequação do 
horário seguindo, agora sim na 
íntegra, o decreto estadual.

“A Prefeitura de Rio Preto 
publicará no Diário Oficial do 
Município, uma adequação 
em dois anexos do decreto 
municipal nº 18.891 (de 30 
de abril) para permitir a am-
pliação do horário de atividades 
comerciais, atendendo a uma 
reivindicação da Acirp e do Sin-
comercio. As alterações estão 
em sintonia com o Plano São 
Paulo”, explica o comunicado 
oficial.

O acordo entre a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e as entidades re-
presentativas do comércio local 
ampliará em até duas horas 
diárias o funcionário das lojas. 
Entre quinta-feira (06) e sábado 
(8) o comércio de rua poderá 
funcionar das 9 às 18 horas; o 
Praça Shopping das 9 às 19h; 
e os shoppings das 10h às 20h.

“Essa adequação foi um 
pedido nosso (Sincomercio) 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

A PARTIR DE HOJE

através do Secretário de Desen-
volvimento Econômico, Jorge 
Luís de Souza, que intercedeu 
e levou ao conhecimento do 
Prefeito. Nós enxergamos isso 
como uma correção, já que o 
decreto tinha sido feito sem 
pensar na data do Dia das Mães 
e iria prejudicar mais ainda os 
empresários, principalmente os 
dos shoppings. Uma correção 

Decreto flexibiliza e amplia horário do comércio a partir de hoje

que foi feita a tempo, ainda 
bem”, relata o vice-presidente 
do Sincomercio, Ricardo Arroyo.

No decreto, o Executivo 
mantém a mesma regra para as 
igrejas e templos; restaurantes 
e similares; Salão de Beleza e 
Barbearias; atividades culturais 
e academias, todos com aten-
dimento presencial liberado 
direto entre 6h e 20h.

Arquivo DHOJE

A PARTIR DAS 14H
Shoppings abrem no domingo até às 20h

Seguindo o decreto municipal 
da fase de transição, os shoppin-
gs de Rio Preto irão funcionar das 
14h às 20h no domingo (9), Dia 
das Mães.

O Shopping Iguatemi está 
com uma ação especial valendo 
até domingo (9) ou enquanto 
durar o estoque, onde os clien-
tes que fizerem compras a partir 
de R$400,00 nas lojas serão 
presenteados com um sabonete 
água de coco 500ml da marca 
L’Occitane.

Para participar é simples. 
Basta o cliente cadastrar os 

cupons fiscais de compras nos 
postos de troca e retirar o brinde. 
O limite é de dois itens por CPF 
cadastrado durante o período.

O Iguatemi também está com 
a campanha “Whith Love” nas 
plataformas digitais e terá uma 
série de vídeos com dicas de 
moda, arquitetura e design, gas-
tronomia, arte e cultura, beleza 
e lifestyle.

No Riopreto Shopping o Dia 
das Mães será celebrado com 
diversas opções de presentes, 
desde looks até itens de decora-
ção, tudo para agradar todo tipo 
de mãe. A praça de alimentação 
estará funcionando para quem 

quiser aproveitar um almoço es-
pecial em comemoração à data.

A jornalista e repórter foto-
gráfica Eloisa Mattos está no ar 
com a 12ª edição da exposição 
“Mães e Filhos em Foco”, que 
normalmente acontecia presen-
cialmente no Riopreto Shopping, 
mas, devido a pandemia, este 
ano está na versão on-line e 
pode ser conferida pelo site www.
riopretoshopping.com.br .

O Shopping Cidade Norte, 
referência na região, além de 
criar uma campanha institucional 
de mães que motiva o cliente a 
comprar o presente do Dia das 
Mães no centro de compras, 

promoveu ações pontuais di-
retamente com os lojistas para 
que criassem promoções, kit’s 
de presentes, novas coleções 
direcionadas às mães e, assim, 
ajudassem a alavancar as ven-
das nessa data tão importante 
para o varejo.

Já o Plaza Avenida está 
com todas as lojas enfeitadas 
para o Dia das Mães, além de 
uma campanha institucional 
nas redes sociais motivando às 
compras no local.

O Praça Shopping e as lojas 
da região central da cidade não 
abrirão no domingo, Dia das 
Mães.

Andressa ZAFALON
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DECRETO

Prefeito vem conhecer projeto de 
perfuração de poço profundo

O prefeito da Estância Turís-
tica de Santa Fé do Sul Evandro 
Mura visitou na manhã de hoje 
as obras do 10º poço do Aquí-
fero Guarani que está sendo 
perfurado pelo Semae (Serviço 
Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto), no Europark/Vila Azul. 
Mura veio conhecer o sistema 
de abastecimento de água de 
Rio Preto e trocar informações 
com os técnicos da autarquia.

Ele informou que o Saae 
- Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Santa Fé do Sul 
também irá perfurar um poço 
profundo no Guarani. “A cons-
trução do poço profundo é um 
antigo sonho da população, 
que há décadas depende das 
chuvas para abastecer a re-
presa que fornece água para 
autarquia”, explicou.

No final do ano passado, 
Santa Fé do Sul passou por 
um racionamento de água por 
causa da estiagem que casti-
gou a cidade. A cidade já tinha 

passado por um outro raciona-
mento em 2020. A represa que 
abastece a cidade chegou a 
ficar com 10% da capacidade.

Segundo o prefeito Evandro 
Mura, o poço será construído 
dentro da sede do próprio Saae, 
gerando economia para os 
cofres públicos, com o aprovei-
tamento do espaço e uso dos 
próprios reservatórios. Como 
a profundidade é estimada em 
1.200 metros, ele afirmou que 
não haverá necessidade de 
construir uma estação elevató-
ria.  Atualmente, o Saae distri-
bui 400 mil litros/hora de água 

Da REDAÇÃO

SANTA FÉ DO SUL

Prefeitura faz convênio 
com Creci para emitir 
avaliações sem custo

O prefeito de Rio Preto Edi-
nho Araújo assinou convênio 
com o Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis de São 
Paulo (CRECI-SP) para a emis-
são de Pareceres Técnicos de 
Avaliação Mercadológica (PTAM) 
sem ônus ao município. O even-
to foi realizado na manhã desta 
quarta-feira, dia 5, de forma 
virtual.

O presente Termo de Con-
vênio e Cooperação tem por 
objetivo proporcionar ao mu-
nicípio assessoramento técni-
co-científico em atividades que 
necessitem de levantamento 
de responsabilidade técnica de 
avaliação imobiliária, com vistas 
a instruir procedimentos admi-
nistrativos da cidade em relação 
ao seu patrimônio imobiliário. O 
contrato terá vigência de 1 ano, 
a partir da data de sua publica-
ção, podendo ser prorrogado.

O prefeito Edinho Araújo 
falou sobre a importância do 
convênio para a comunidade e 
para os corretores de Rio Preto. 
“Hoje vivemos um momento 
importantíssimo para Rio Preto. 
Um momento de progresso, 
desenvolvimento de ações con-
juntas buscando agilizar e dar 
transparência aos procedimen-
tos de avaliação de imóveis para 
locação, aquisição e alienação 
pelo município”, destacou.

O presidente do CRECI-SP 
José Augusto Viana Neto ex-
plicou que o convênio mostra 

transparência e honestidade por 
parte do Poder Público para com 
o bem comum, além de valorizar 
o trabalho dos corretores da 
cidade e região. “Firmar essa 
parceria corrobora o importante 
papel do corretor de imóveis nas 
transações imobiliárias e des-
burocratizar os serviços, agiliza 
o trabalho desse profissional”, 
completou José Augusto

O conselheiro de Rio Preto 
e Região do CRECI-SP, Sabino 
Sidney Pietro, frisou que o tra-
balho proporciona visibilidade 
muito positiva do CRECI perante 
a sociedade, já que estão pres-

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

IMOBILIÁRIO

Trânsito é liberado na alça de acesso e pontilhão da 
avenida Clóvis Oger

tando um serviço de alta rele-
vância social. “A partir de agora, 
sempre que houver um processo 
administrativo envolvendo um 
imóvel e que pela legislação 
seja necessária a avaliação, a 
Prefeitura poderá contar com 
os profissionais do CRECI-SP”, 
finalizou Sidney Pietro.

A reunião contou ainda com 
a participação do secretário de 
Obras Israel Cestari; do secretá-
rio de Planejamento e vice-pre-
feito Orlando Bolçone; diretor 
secretário do CRECI-SP Artur 
Boiajian; Wagner Artuzo, conse-
lheiro - CRECI-SP; Luiz Gonzaga 

Prefeito Edinho durante evento virtual para assinatura da parceria

de Andrade, delegado Regional 
Rio Preto - CRECI-SP; Sidnei Ro-
drigues de Moura, subdelegado 
regional Rio Preto - CRECI-SP; os 
conselheiros Therezinha Serafim 
e Agostinho Plaça; Gilberto Yogui, 
vice-presidente; e Isaura Santos, 
diretora tesoureira.               

Dados - Atualmente, a 
Delegacia Regional de São José 
do Rio Preto do CRECI abrange 
76 municípios, com 3,6 mil 
corretores e 583 escritórios. 
Só na cidade de Rio Preto são 
cerca de 1.946 corretores e 374 
escritórios.

Divulgação SMCS

Divulgação SMCS

Doação de campanha 
Está em plena discussão na Câmara Federal proposta para 

que seja autorizada novamente a doação de empresas às 
campanhas eleitorais, segundo o jornal Estadão. A proposta 
prevê valores de R$ 500 mil e de R$ 1 milhão para candidato 
ou partido. Para o presidente do PP, vereador Paulo Pauléra, as 
grandes empresas que tem interesse no setor público, mesmo 
com a proibição, fizeram doações nas eleições, em 2018. “Não 
tem como provar nada, mas na minha opinião, foi a maior farsa 
que aconteceu na campanha eleitoral porque, quando se proí-
be, é pior”, justificou. Para o progressista, a doação deveria ser 
liberada e o empresário que quiser doar, faça de forma trans-
parente. “Eu acho que as empresas (em período de campanha) 
continuam contribuindo”, finalizou. 

Fundo eleitoral 
Decisão do Supremo Tri-

bunal Federal (STB) proibiu a 
doação privada para candida-
tos ou partidos e criou-se o 
fundo eleitoral bancado com 
recursos público, em 2015. 
Nas eleições municipais, pro-
movidas em 2020, por exem-
plo, foram liberados mais de 
R$ 2 bilhões aos partidos. 
A proposta que está sendo 
debatida, sob a chancela do 
presidente da Câmara Federal, 
Arthur Lira (PP-AL), não fala se 
o fundo deixará de existir. 

Aproxima do Centrão
O ex-presidente Lula da Silva (PT, foto) se reúne hoje com 

o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para se 
aproximar do Centrão. Será uma reunião institucional, ou seja, 
sem pauta pré-definida. É a primeira vez que o petista vai se 
encontrar com um chefe de poder depois que readquiriu seus 
direitos políticos, com a anulação das condenações impostas 
pelo então juiz Sérgio Moro, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 
Lula já está pensando na sua provável candidatura à Presidência 
da República, nas eleições do ano que vem. Arrojado, o petista 
vai ao presidente do Senado que, no momento, joga no time do 
presidente Jair o Bolsonaro (sem partido).

 Bullying
Durante os depoimentos de 

testemunhas à CPI da Covid, 
que está sendo promovida no 
Senado, também tem os mo-
mentos de descontração, por 
exemplo, o senador Otto Alen-
car (PSD-BA), que é médico, 
diz sofrer bullying dos pares da 
Casa. Segundo ele, o senador 
Tasso Jeiressati (PSDB-CE) o 
atazana todas as vezes que 
algum senador aparece man-
cando. “Ele (Jeiressatti) diz 
que foi operado por mim”, diz 
o veterano ortopedista.

Mau conduta
Até que enfim a direção 

da Empresa Municipal de Ur-
banismo (Emurb) vai instalar 
lixeiras no Calçadão. A refor-
ma foi concluída há um bom 
tempo e a área central estava 
desprovida do equipamento. 
Lixeira é uma forma de edu-
car o povo para que o lixo seja 
descartado de forma correta. 
Aliás, parte da população in-
siste em jogar objetos na rua, 
agora, se alguém descarta 
o lixo pode ser questionado 
sobre a mau conduta.

Sem time
Um expert em política prevê 

que Geraldo Alckmin (PSDD, 
mesmo liderando as pesquisas 
de intenção de voto para voltar 
ao Palácio dos Bandeirantes, 
não será o candidato do par-
tido em 2022. Segundo ele, 
o ex-governador não “tem 
time” para dar respaldo à sua 
candidatura. O morubixaba por 
estar errado, afinal, Fernando 
Henrique Cardoso, José Serra 
e Aloysio Nunes, por exemplo, 
não estão na retaguarda do 
tucano Geraldo?

Protagonista 
O presidente do MDB, Pe-

dro Nimer, diz que o partido 
deverá ser protagonista nas 
eleições para governador no 
ano que vem. Paulo Scaf, que 
disputou o governo de São 
Paulo em 2018, aparece na 
pesquisa do Instituto Paraná, 
divulgada nesta semana, em 
quinto lugar, com 10,2%. 
Nimer, no entanto, diz que o 
presidente nacional da sigla, 
Baleia Rossi, é quem vai decidir 
o destino do partido. “Ele tem 
feito um bom trabalho”, diz. 

Contrassenso 
Nunca teve tanta polêmica 

quanto a vacinação de combate 
à covid-19. Antes, nas campa-
nhas em massa, todo mundo 
tomava vacina sem perguntar 
a procedência do imunizante. 
Agora, no momento de es-
tender o braço, boa parte das 
pessoas quer saber a marca da 
vacina. É o que acontece nos 
postos de vacinação da Prefei-
tura. Uns querem a Coronavac, 
outros a Astrazeneca, assim 
gerou mais um contrassenso. 
As duas são eficazes!

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

O decreto que antecipa 
o pagamento do abono 
anual para beneficiários do 
INSS foi publicado nesta 
quinta-feira (5) no Diário 
Oficial da União.

O pagamento acontece-
rá em duas parcelas, sendo 
a primeira entre 25 de maio 
e 8 de junho e a segunda 
parcela será paga de 24 de 
junho a 7 de julho.

Em sua maioria, apo-
sentados e pensionistas 
receberão 50% do valor do 
benefício, com exceção de 
quem passou a receber o 
benefício depois de janeiro. 
Neste caso, o calor será 
calculado proporcional-
mente.

Os segurados que rece-
bem benefícios por incapa-
cidade temporária (antigo 
auxílio-doença) também 
têm direito a uma parcela 
menor do que 50%, sendo 
calculada de acordo com 
o tempo de duração do 
benefício.

Por lei, não tem direito 
ao 13º salário os segurados 
que recebem benefícios 
assistenciais. Por isso, o 
número de benefícios com 
o 13º salário é menor do 
que o número total de be-
nefícios pagos pelo INSS.

Quem ganha até um 
salário mínimo terá o paga-
mento liberado no período 
de 25 de maio a 8 de junho, 
de acordo com o último 
número do benefício, des-
considerando o dígito. Já os 
segurados com benefícios 
acima do mínimo, recebe-
rão entre 1 e 8 de junho.

A segunda parcela do 
abono anual será liberada 
junto com a folha de junho 
paga entre 24 de junho e 
7 de julho.

Bolsonaro 
antecipa 

pagamento 
de abono de 
aposentados
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tratada. São mais de 18 mil 
ligações de água distribuídas 
pelos 134 km de rede.

Mura também visitou o 
complexo do 9º poço profundo 
do Guarani, localizado no Re-
sidencial Palestra, entregue à 
população de Rio Preto no final 
do ano passado. Além desses 
dois poços, o Semae também 
irá perfurar um terceiro na 
região Leste da cidade. Cada 
poço produz 300 mil litros de 
água/hora. A produção dos 
três poços irá abastecer uma 
população aproximada de 90 
mil pessoas.

OBRAS

Trânsito é liberado na alça de acesso 
e pontilhão da avenida Clóvis Oger

O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo, o engenhei-
ro de Obras Sérgio Issas e 
representantes da Coplan 
estiveram no início da tarde 
desta quarta-feira, dia 5, nas 
alças de acesso e rotatórias 
das obras em andamento 
próximo do KM 442 Norte na 
rodovia Washington Luis.

A obra foi parcialmente en-
tregue e o trânsito foi liberado 
para os motoristas na alça 
de acesos sentido aeroporto, 
pela avenida Clóvis Oger. 

A passagem sob o viaduto 
também foi liberada e even-
tualmente sofrerá interdição 
parcial para execução das 

obras de calçada e muro de 
arrimo, porém sem interrup-
ção no tráfego de veículos.

O acesso ao Polo Joalhei-
ro e ao prolongamento da 
avenida Francisco Chagas 
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permanecerá interditado até 
a finalização das obras viárias, 
passeios, remoção e implan-
tação de postes pela CPFL 
e instalação de iluminação 
pública.
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Casal de idosos é atropelado em avenida, 
aposentado morre e mulher fica ferida 

Policiais militares foram 
acionados na tarde desta 
terça-feira (4) após o atropela-
mento de um casal de idosos 
por volta das 15h na Avenida 
Mirassolândia que matou um 
aposentado de 76 anos e 
deixou uma senhora de 67 
anos ferida.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o acidente aconteceu quando 
próximo ao cruzamento da 
Avenida Mirassolândia com a 
Avenida Monte Aprazível um 
motorista que dirigia um carro 
modelo Uno tentou frear após 
ver os idosos atravessando 
a rua. 

Porém um empresário  que 
vinha logo atrás  com uma 
caminhonete não teve tempo 
hábil para frear o veículo, ba-
teu na traseira do Uno, que foi 

jogado contra as vítimas. 
Unidades de resgates foram 

acionadas para socorrer as 
vítimas do atropelamento, que 
foram levados para o Hospital 
de Base de Rio Preto. 

Segundo as informações, a 
idosa sofreu lesões leves e o 
aposentado inicialmente com 
suspeita de fratura em uma 
das pernas e traumatismo 
craniano. 

Durante o deslocamento 
para o hospital o aposentado 
teve uma parada cardiorrespi-
ratória que foi revertida ainda 
na Unidade de Resgate, porém 
ao chegar no Pronto Atendi-
mento a vítima já estava sem 
pulso sendo comunicado o óbi-
to às 16h14 de terça-feira (4). 

Os veículos foram liberados 
sendo o condutor do Uno autu-
ado por sua Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) estar 
vencida. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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TRÃNSITO

Vítimas foram levadas para o Hospital de Base, aposentado teve parada cardiorrespiratória e não resistiu

VILA MACENO

Pintor é preso com doações furtadas 
de entidade assistencial

Um pintor de 29 anos foi 
preso na madrugada desta 
quarta-feira (5) após policiais 
militares serem informados 
sobre um furto em uma enti-
dade assistencial no bairro Vila 
Maceno às 2h. 

Os policiais estavam em 
diligência quando foram infor-
mados da denúncia e as carac-
terísticas físicas do criminoso 
que saiu do local empurrando 
um carrinho de supermercado 
cheio de mercadorias. 

Foi constatado que o esta-
belecimento assistencial esta-
va com as portas arrombadas, 
trilhos e vidros quebrados e o 
local onde ficam as doações 
estava bagunçado 

Em patrulhamento para lo-
calizar o desconhecido os PMs 
encontraram o pintor sob o 
viaduto Jordão Reis conduzindo 
o carrinho mencionado, sendo 
este o motivo da abordagem. 
Questionado sobre o ocorrido o 
pintor nada respondeu. 

Os policiais entraram em 
contato com o responsável pela 
entidade que confirmou que 
os produtos no carrinho eram 
furtados. 

O pintor e as mercadorias 
foram levados para a delegacia 
onde a ocorrência foi registrada 
como furto qualificado e o acu-
sado foi preso sendo encami-
nhado para a DEIC onde ficará 
à disposição da Justiça.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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PM flagrou pintor com 
doações furtadas da 
entidade próximo ao 
viaduto Jordão Reis

REVISTA

Detento volta para CPP 
com maconha na cueca

Foi apresentado na Cen-
tral de Flagrantes na última 
terça-feira um detento de 33 
anos do Centro de Progressão 
Penitenciária que escondeu 
em sua cueca um pacote de 
maconha. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o detento saiu durante a tarde 
da terça-feira para o trabalho 
externo na horta e ao retornar 

a sua cela foi submetido a re-
vista pessoal, onde os agentes 
penitenciários encontraram 
em sua cueca uma porção de 
uma erva esverdeada seme-
lhante a maconha. 

Assim os agentes enca-
minharam o reeducando e a 
droga para a central onde o 
entorpecente foi apreendido 
e o detento autuado e foi 
escoltado de volta para a CPP. 

Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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OPHELIA TEIXEIRA FILHA, faleci-
da aos 75 anos de idade. Natural de 
Marília/SP. Era solteira. Deixou seus 
filhos Paulo, Alexandre (falecido), 
Nelson Aparecido, Angelita Apareci-
da, Wellington, Davidson. Seu sepul-
tamento deu-se dia 05/05/2021 às 
11:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever de Rio Preto para o 
cemitério da São João Batista.

JOSÉ JAMES DA SILVA, falecido 
com 42 anos de idade. Natural de 
Mombaça/CE. Era solteiro. Deixou 
seu fi lho José Carlos. Seu sepulta-
mento deu-se dia 05/05/2021 às 
11:00. Saindo seu féretro do velório 
direto para cemitério Municipal de 
Bady Bassitt.

MARIA APPARECIDA GONÇAL-
VES SILVA, falecida com 83 anos de 
idade, natural do Pindorama/SP. Era 
viúva. Deixou seus fi lhos Orlanda, 
Claudete (falecida), Lucineia (fale-
cida), Maria de Lourdes (falecida) 
Marineti, Claudinei, Roseli. Seu se-
pultamento deu-se dia 05/05/2021 
às 14:00. Saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Detento volta para CPP com maconha na cueca

Arquivo DHOJE

HAVAIANAS
Mulher é presa com chinelos e picanha furtadas de mercado

Na tarde desta terça-feira 
(4) policiais militares foram 
acionados devido uma ocor-

Polatare no valor de R$81,27. 
Ela foi levada para a Central 

de Flagrante onde confessou 
estar fazendo compras no mer-
cado quando em um momento 
de desespero tentou subtrair as 
mercadorias, mas ao ser aborda-
da acabou por devolver os itens 
furtados. 

Pelo fato de o delito não ter 
sido consumado a suspeita não 
foi presa, porém foi instaurado 
um inquérito policial para a 
análise e os produtos foram 
apreendidos e entregues para a 
encarregada do mercado. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO rência de furto em um mercado 
localizado na Avenida Antônio 
Antunes Junior. 

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, o fiscal de 

42 anos que trabalha no merca-
do viu uma mulher estender uma 
toalha para bloquear a visão do 
corredor onde a manicure de 43 
anos estava colocando dentro 
de sua bolsa cinco chinelos de 
marca Havaiana. 

O fiscal ciente de que os 
produtos na bolsa não foram 
pagos acompanhou a saída das 
mulheres e com o auxílio de 
uma segunda fiscal convidou as 
suspeitas para uma sala aberta e 
com câmeras, momento em que 
a mulher fugiu do local. 

Na sala a manicure retirou 
de sua bolsa os cinco chinelos 
e mais uma picanha da marca 
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DEPUTADA

Flordelis vai enfrentar júri popular por morte de marido

A deputada federal Flordelis 
dos Santos Souza e mais nove 
acusados pela morte do pastor 
Anderson do Carmo, em junho 
de 2019, vão enfrentar o júri 
popular. A decisão é da juíza do 
3º Tribunal do Júri de Niterói, 
Nearis dos Santos Carvalho 
Arce. A informação foi divulga-
da na noite desta terça-feira 
(4) pela assessoria do Tribunal 
de Justiça (TJ).

Denunciada como mandan-
te do crime, Flordelis respon-
de por homicídio triplamen-
te qualificado (motivo torpe, 
emprego de meio cruel e de 
recurso que impossibilitou a 
defesa da vítima), tentativa de 
homicídio, uso de documento 
falso e associação criminosa 

armada. Em razão da imunidade 
parlamentar, a deputada, que 
só pode ser presa em flagrante 
por crime inafiançável, cumpre 
medidas cautelares, monitorada 
por tornozeleira eletrônica.

Também serão submetidos 
a julgamento pelo Tribunal do 
Júri Marzy Teixeira da Silva, 
Simone dos Santos Rodrigues, 
André Luiz de Oliveira e Carlos 
Ubiraci Francisco da Silva, por 
homicídio triplamente qualifi-
cado, tentativa de homicídio e 
associação criminosa armada.

Rayane dos Santos Oliveira 
será julgada por homicídio tri-
plamente qualificado e associa-
ção criminosa armada e Flávio 
dos Santos Rodrigues, Adriano 
dos Santos Rodrigues, Andrea 
Santos Maia e Marcos Siqueira 
Costa, por uso de documento 

falso e associação criminosa 
armada.

Entre os réus, apenas Lucas 
Cezar dos Santos de Souza, 
filho não biológico da parlamen-
tar, que já havia sido pronun-
ciado anteriormente junto com 
Flávio dos Santos Rodrigues 
pela execução do crime, não 
mais responderá pelo crime de 
associação criminosa.

A juíza decidiu manter a 
prisão de todos os acusados. 
Segundo a magistrada, não 
houve modificação da situação 
de fato que justificasse sua 
alteração.

“O fim da instrução proba-
tória de primeira fase e demais 
notícias trazidas aos autos 
no curso daquela evidenciam 
ainda mais a necessidade de 
acautelamento dos réus, em 

prol não somente da ordem 
pública, mas para garantia da 
instrução criminal a se renovar 
em futuro Plenário de Julga-
mento, e, ainda, em prol da 
eventual aplicação da lei penal; 
não se mostrando suficiente a 
pretendida conversão em prisão 
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domiciliar, ou mesmo a trans-
ferência para presídio diverso”, 
escreveu.

O advogado Anderson Rol-
lemberg, que defende Flordelis, 
informou que vai recorrer da 
decisão. 

(Fonte: Agência Brasil)

Divulgação
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Tudo começou com a exposição indevida ao vírus fatal. 
Seja através do contato com os amigos, com os colegas 
de trabalho ou durante o convívio familiar, o Coronavírus 
adentrou no sistema respiratório do ator Paulo Gustavo e 
iniciou sua temida e intensa cascata inflamatória.

 O sistema imunológico não estava preparado para 
combater o agente desconhecido. Infelizmente, foi pego 
de surpresa em um momento de fragilidade imunológica e 
sucumbiu frente à versatilidade viral em aniquilar todos os 
mecanismos orgânicos de defesa. 

 A inflamação, processo necessário durante a cica-
trização tecidual e a resposta imune, voltou-se contra seu 
próprio organismo e a tempestade inflamatória desencadeou 
micro e macro lesões em diversos órgãos, dentre eles os 
rins, os pulmões e o sistema circulatório. Pequenos coágulos 
de sangue obstruíram a microcirculação de Paulo Gustavo, 
impedindo a oxigenação adequada de seu organismo. 

 Os sinais de que seu corpo não estava respondendo 
a agressividade viral traduziram-se clinicamente por quadros 
de trombose venosa, trombose arterial e embolia pulmonar. 
A atividade viral era intensa e seria apenas uma questão 
de tempo para ocorrer o completo domínio do hospedeiro. 
A rendição veio com a insuficiência respiratória e a falência 
circulatória.

 Na tentativa heróica de reverter o quadro clínico já 
insustentável, optou-se pela circulação pulmonar artificial, 
conhecida por ECMO. Um complexo sistema de cânulas 
vasculares foi instalado no corpo de Paulo Gustavo com o 
objetivo de oxigenar seu sangue através de uma membrana 
artificial, que desempenharia o papel do pulmão.

 A ideia seria oferecer tempo suficiente para que 
o corpo do ator se recuperasse, enquanto a máquina ex-
tracorpórea simularia a função do coração, do pulmão e 
do sistema circulatório. A tentativa foi válida, mas faltou 
proteção imunológica. 

Debilitado com os efeitos negativos do Coronavírus e 
a sobrecarga física da internação hospitalar, seu sistema 
imune não foi capaz de desenvolver anticorpos suficientes 
para combater a proliferação viral. As cortinas fecharam-se, 
as luzes apagaram-se e o espetáculo foi abreviado sem 
aplausos calorosos.

Para os espectadores que assistiram a evolução do ator 
Paulo Gustavo, fica a recomendação de que todo cuidado 
ainda é pouco neste momento. Até mesmo a vida de pessoas 
jovens pode ser impiedosamente ceifada pelo vírus e suas 
variantes. Apesar da flexibilização comercial do Plano São 
Paulo, a manutenção das medidas de higiene e o uso de 
máscaras faciais, além de evitar reuniões e aglomerações, 
protegerá não apenas a sua vida, mas também a vida dos 
seus familiares e dos seus amigos.

Acima de tudo, esteja atento à saúde do seu sistema 
circulatório. A associação entre alterações venosas e arte-
riais e a infecção pela Covid-19 é tão importante que toda 
pessoa que testou positivo ou foi internada merece realizar 
uma investigação detalhada do seu sistema circulatório. O 
check-up vascular constitui a melhor maneira de avaliar com 
detalhes as artérias e as veias do nosso corpo. Se houver 
dúvidas, acesse o site www.drsthefanovascular.com.br. 

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-
quisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas 
de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endo-
vascular e coordenador do curso de Medicina da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Cinco motivos para você 
cuidar das suas varizes

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR
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EM 12 MESES

No ranking das doenças 
que mais matam atualmente 
em Rio Preto, tirando Co-
vid-19, vêm patologias liga-
das ao aparelho circulatório, 
que envolvem, principalmen-
te, infarto e AVC (Acidente 
Vascular Cerebral).

Entres os meses de março 
de 2020 e 2021, segundo 
dados da Vigilância Sanitária 
de Rio Preto, 866 morreram 
por infarto ou AVC, contra 
1.482 mortos por Covid-19, 
ou seja, 71% a mais de acor-
do com os dados analisados 
até 31 de março de 2021.

Em segundo lugar no 
ranking das doenças que 
mais matam vem o câncer 
com 730 mortos e em ter-
ceiro doenças do aparelho 
respiratório com 558 vítimas. 
Neste último caso é comum 
aparecer pessoas que contra-
íram o coronavírus, sararam 
desta doença, mas faleceram 
em decorrência das seque-
las respiratórias que o vírus 

Covid mata 71% mais que vítimas 
de infarto e AVC em Rio Preto

causa.
Juntando a patologia ne-

oplasia, que seria o câncer 
(segundo lugar) e doenças do 
aparelho respiratório (terceiro 
lugar), dá um total de 1.288 
óbitos que nem assim supe-
ram os 1.482 que morreram 
por Covid-19, portanto, 15% 
a mais mesmo juntando as 
duas doenças.

“Os números de óbitos dos 
meses de março de 2020 a 
março 2021, dos dados da Vi-
gilância, mostram que as do-
enças respiratórias, nas quais 
está incluído o Covid-19, 
passaram a ser a primeira 
causa de morte do município 
de Rio Preto, superando as 
outras doenças que anterior-
mente eram mais prevalentes, 
superando assim, as doenças 
do aparelho circulatório e as 
neoplasias, que são os tu-
mores, mostrando o impacto 
que essa doença (coronaví-
rus) causa na mortalidade da 
nossa comunidade”, relata o 
assessor especial da Saúde, 
André Baitello.

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

Anuncio foi feito pelo governo do estado ontem

VEJA RANKING

1º - Doenças do aparelho circulatório (infar-
to, AVC, hipertensão e outras) – 866 óbitos
2º - Neoplasias (câncer, tumores) – 730 
óbitos
3º - Doenças do aparelho respiratório (pneu-
monia e outras doenças pulmonares) – 558 
óbitos
4º - Causas externas de morbidade e morta-
lidade (queda, suicídio, acidente de trânsito 
e outros) – 368 óbitos
5º - Sintomas, sinais e achados anormais em 
exames clínicos e laboratoriais – 207 óbitos
6º - Doenças do sistema nervoso – 177 óbi-
tos
7º - Doenças do aparelho digestivo – 169 
óbitos
8º - Doenças endócrinas nutricionais e me-
tabólicas (diabetes e outras) – 168 óbitos
9º - Doenças do aparelho geniturinário (insu-
ficiência renal e outros) – 158 óbitos
10º - Algumas doenças infecciosas e para-
sitárias – 156 óbitos

IMUNIZAÇÃO

Doses chegam e vacinação de 
profissionais da saúde é retomada
A Secretaria de Saúde 

de Rio Preto informou nesta 
quarta-feira (5) que rece-
beu novas doses da vaci-
na contra a Covid-19 para 
retomar a vacinação dos 
trabalhadores dos serviços 
de saúde.  Para receber a 
dose, o profissional precisa 
estar vinculado a algum 
estabelecimento de saúde, 
visto que a comprovação de 
vínculo ativo de trabalho é 
obrigatória, conforme proto-
colo do Ministério.

Nesta quinta-feira (6), 
serão vacinados profissionais 
de saúde como: médicos, 
enfermeiros, técnicos e au-

xiliares de enfermagem, den-
tistas, técnicos e auxiliares 
de saúde bucal, fisioterapeu-
tas, psicólogos, assistentes 
sociais, fonoaudiólogos, far-
macêuticos, técnicos de far-
mácia, biólogos, biomédicos.

Na sexta-feira (7), serão 
incluídos os profissionais de 
apoio como: recepcionistas, 
seguranças, trabalhadores 
da limpeza, motoristas de 
ambulância, auxiliares admi-
nistrativos, entre outros com 
vínculo com estabelecimento 
de saúde.

Para ser vacinado, o tra-
balhador da saúde deverá 
apresentar documento de 
identidade com foto e CPF 
além de documento de com-

provação de função (registro 
do Conselho de Classe) e 
vínculo com serviço de saú-
de, que poderá ser feito com 
apresentação de carteira de 
trabalho, contrato de tra-
balho, pagamento do ISS, 
licença sanitária e holerite.

Os trabalhadores vaci-
nados assinarão um termo 
de responsabilidade sobre a 
veracidade das informações 
referentes à função e vínculo 
com estabelecimento de 
saúde. No Estado de São 
Paulo, a Lei 17.320 disci-
plina penalidades para o 
não cumprimento do Plano 
de Imunização. A vacinação 
será realizada na Swift, das 
8h Às 17h, por atendimento 

interno.
Nesta quinta-feira (6), o 

Recinto de Exposições con-
tinua como posto de vacina-
ção para primeira dose em 
idosos de 60 anos ou mais. 
O horário de funcionamento 
é das 8h às 17h, por sistema 
drive-thru.

Nas unidades de saúde 
e demais equipamentos 
públicos, a vacinação será 
tanto para a primeira dose 
de idosos de 60 anos ou 
mais quanto para segunda 
dose dos profissionais da 
educação e de saúde. O 
horário é das 8h às 14h. 
Os endereços podem ser 
conferidos em www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Da REPORTAGEM 

COVID RIO PRETO

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quarta-feira (5) mais 220 ca-
sos de Covid-19 no município, 
sendo 178 diagnosticados por 
exame PCR, 33 por TR soroló-
gico e nove por TR antígeno. 
No total são 67.741 casos 
registrados, sendo 4.264 em 
profissionais da saúde.

Também foram contabiliza-
dos mais seis óbitos na cidade, 
sendo três nesta quarta-feira, 
duas na terça e uma na segun-
da. Desde o início da pandemia 
foram registrados 1.948 mor-
tes, com uma taxa de letali-
dade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
32.978 casos e 1.026 óbitos.

Nas últimas 24 horas foram 
confirmados mais 113 pacien-
tes recuperados da doença, 
totalizando 61.111 curados, o 
equivalente a 90,2%. As noti-
ficações de pacientes com sin-
tomas gripais somam 264.378 
e já foram realizados 227.434 
testes. O coeficiente de inci-
dência é de 14.704 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Mais 220 
casos e seis 

mortes
Vinicius LIMA

Divulgação

Grávidas e pessoas com 
comorbidades entram na 

fila de vacinação no estado

O Governador de São Paulo 
anunciou na coletiva desta 
quarta-feira (5) a vacinação 
contra Covid-19 para novos 
grupos com comorbidades e 
deficiências a partir da próxima 
semana, incluindo grávidas, 
puérperas e adultos com idade 
de 55 a 59 anos.

“No total, nestes três gru-
pos de vacinação que esta-
mos anunciando hoje, serão 
vacinadas mais de um milhão 
de pessoas no Estado de São 
Paulo”, afirmou o governador 
João Doria.

No dia 11 de maio começa 
a vacinação das gestantes e 
puérperas (até 45 dias após 
o parto) com idade acima de 
18 anos e com comorbidades, 
totalizando 100 mil mulheres 
no Estado. A partir dessa data, 
também serão imunizadas as 
pessoas com deficiência per-
manente que têm entre 55 e 
59 anos e recebem benefício 
de prestação continuada da 
assistência social, o BPC. Serão 
contempladas outras 30 mil 
pessoas neste grupo.

A partir do dia 12 de maio, 
doses serão ofertadas às pes-
soas nesta mesma faixa etária 
(55 a 59) que possuem uma ou 
mais comorbidades definidas 
pelo Ministério da Saúde. A 
expectativa é imunizar 900 mil 

pessoas com este perfil em SP.
Para receber as doses, qual-

quer pessoa com comorbidades 
e que integre os grupos anuncia-
dos deve apresentar comprovan-
te da condição de risco por meio 
de exames, receitas, relatório ou 
prescrição médica. Os cadastros 
previamente existentes em Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) 
também podem ser utilizados.

A orientação vale tanto para 
as pessoas na faixa etária de 
55 a 59 anos quanto para as 
pessoas com Down, em hemo-
diálise e transplantados - para 
este último grupo, é também re-
comendável a apresentação de 

receita médica do medicamento 
imunossupressor em utilização 
pelo paciente.

As grávidas em qualquer 
período gestacional deverão 
também apresentar compro-
vante de acompanhamento e/ou 
pré-natal ou laudo médico. As 
puérperas, ou seja, as mulheres 
que deram à luz nos últimos 45 
dias, podem utilizar a declara-
ção de nascimento da criança.

Já as pessoas com defici-
ência permanente precisam 
apresentar o comprovante do 
recebimento do Benefício de 
Prestação Continuada da Assis-
tência Social (BPC).

Da REPORTAGEM Divulgação
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Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. ROGÉRIO EUGÊNIO MAGNANI DOS SANTOS e 
CAMILA MENEZES NOGUEIRA, sendo ele fi lho de JAI-
ME EUGÊNIO DOS SANTOS e de SILVIANA APARECIDA 
MAGNANI e ela fi lha de REGISLAINE CRISTINA MENEZES 
NOGUEIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 05/05/2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Nº de Inscrição: 220469-1
Candidato (a): ALESSANDRA DIAS
Cargo: ENFERMEIRO
Classifi cação: 11°

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

Mirassolândia, 05 de Maio de 2.021.

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Portaria n.º 3.011, de 03 de maio de 2021.

EMENTA: “Dispõe sobre nomeação para o Emprego Público 
em Comissão de Assessor de Proteção Social Especial”.
  PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, 
Prefeito do Município Cedral, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com as Leis Comple-
mentares 01/94, 02/12 e 01/17, e Considerando:
1. A previsão legal do emprego de Assessor de Prote-
ção Social Especial na Lei Complementar 02/2012;
2. A necessidade da nomeação de um responsável 
para o setor,

  RESOLVE:
  Artigo 1.º - Fica nomeado, a partir desta 
data, o Sr. EMERSON CLAUDINE SALA GRANDIZOL, titular 
do RG n.º 32.655.251-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 
272.176.178-12, para responder pelo Emprego Público em 
Comissão de ASSESSOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPE-
CIAL.

  Artigo 2.º - O nomeado perceberá seus ven-
cimentos de acordo com a Lei Complementar n.º 01/2017. 
  
Artigo 3.º - Ao Assessor de Proteção Social Especial compe-
te:
I – Conferir o melhor dinamismo junto às políticas sociais 
praticadas junto a municipalidade, concedendo amparo e 
diretriz junto ao quadro de servidores da Assistência Social, 
idealizando e ou participando ativamente de todos os pro-
jetos desenvolvidos por aquele setor, na busca de propiciar 

celeridade, melhor triagem e efi ciência junto aos feitos dire-
cionados a população alvo dos trabalhos já referidos; 
II – A realização de outras atividades afi ns, determinadas pelo 
Chefe do Executivo Municipal.
  Artigo 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua Publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
  Prefeitura Municipal de Cedral, 03 de maio 
de 2021; 91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

Leão entra em campo para 
garantir a liderança do grupo

O Mirassol encara o San-
to André fora de casa nesta 
quinta-feira (6) pela penúltima 
rodada da primeira fase do 
Campeonato Paulista. O Leão 
pode garantir a liderança do 
grupo D. Para isso, a equipe 
precisa vencer ou contar com 
um tropeço do Guarani. A 
partida será realizada no Ca-
nindé, estádio da Portuguesa 
na capital, devido às reformas 
no campo do Ramalhão.

O Santo André está um 
ponto acima da zona de re-
baixamento. “É uma equipe 
que luta pela permanência 
na Série A1, muito aguerrida, 
com jogadores de qualidade, 
embora os resultados não es-
tejam acontecendo, mas é um 
time perigoso, com jogadores 
conhecidos e precisamos ter 
atenção para conseguir o re-
sultado”, analisou o técnico 
Eduardo Baptista.

Na derrota para a Ferroviá-
ria na segunda-feira (3), além 
de perder a invencibilidade de 
31 jogos em casa, o Mirassol 
perdeu alguns titulares pro 
cartões. O meio-campista Neto 
Moura recebeu o vermelho (o 
segundo na competição, já 
havia sido expulso contra o 
Palmeiras), enquanto que o 
atacante Fabrício e o lateral-
-esquerdo Moraes receberam 
o terceiro cartão amarelo e 
terão que cumprir suspensão.

“Não trabalhamos um time 
e sim todo um elenco, todo 
mundo tem o conhecimento. 
Já era previsto neste momento 
um acúmulo de cartões e gra-
ças a Deus temos um número 
baixíssimo de lesões. Todos 
tem que estar bem prepara-
dos e a confiança é a mesma. 
Na questão do Moraes, o Er-
nandes é o imediato, mas os 
outros ainda vamos analisar. 
Estamos estudando o Santo 
André para tomar a decisão 
correta”, comentou Baptista.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Leo ROVERONI

FUTEBOL

Leão entra em campo 
hoje para garantir a 
liderança do grupo 

SAÚDE

EDITAIS 

HABITAÇÃO

A pedido do prefeito de 
Mirassol, Edson Antônio 
Ermenegildo, o Exército Bra-
sileiro, por meio do 37º 
Batalhão de Infantaria Leve 
(37º BIL), realizou ações de 
desinfecção no município de 
Mirassol nesta quarta-feira 
(5).

A vinda foi intermediada 
pelo chefe da Instrução do 
TG 02-021 de Mirassol, o 
1º Sargento de Infantaria 
Eduardo Clemente da Sil-
va. Diversas instalações de 
saúde e vias públicas forão 
higienizadas, entre elas a 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA), o Centro de 
Saúde, também conhecido 
como Postão, as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) do 
Aeroporto, Regissol, Cohab 
2, além dos prédios públicos 
que oferecem atendimento 
presencial como o CAPS, 
Departamento Municipal de 
Saúde, Almoxarifado Muni-
cipal, Prefeitura, Rodoviária 
e a Casa do Adolescente 
Prosad Mirassol.

A tropa utilizou uma so-
lução à base de cloro, além 
de álcool 70%, para des-
contaminar os ambientes. 
A operação contou com o 
apoio dos atiradores do Tiro 
de Guerra 02-021.

O 37º BIL, Batalhão “Ge-
neral Silvino Castor da Nó-
brega”,  integrante da 11ª 
Brigada de Infantaria Leve 
(Força Anhanguera), coo-
pera com diversos órgãos 
e agências governamentais 
nas áreas de Saúde e da 
Segurança Pública, nas 
esferas federal, estadual 
e municipal, na busca in-
cessante para a prevenção 
e o controle da Covid-19 
em sua área de atuação e 
responsabilidade, dentro da 
legitimidade e legalidade.

Exército faz 
desinfecção de 
postos e vias

Da REDAÇÃO

SANTO ANDRÉ X MIRASSOL

CAMPEONATO PAULISTA

DIA: 06/05

HORÁRIO: 21H

LOCAL: ESTÁDIO CANINDÉ – 
SÃO PAULO

TRANSMISSÃO: SPORTV E 
PREMIERE

Ficha técnica

Família carente ganha casa de projeto solidário

A Sociedade São Vicente 
de Paulo iniciou a construção 
de uma casa para uma família 
mirassolense em situação de 
vulnerabilidade. A ação faz 
parte do projeto “Casa So-
lidária”, que desde 2011 já 
beneficiou outras três famílias 
em Mirassol.

A família escolhida em 

2021 é formada por cinco 
pessoas: marido, esposa e três 
filhos. O pai da família Daniel 
Francisco da Silva, 33 anos, 
tem deficiência visual plena 
e irreversível, decorrente da 
diabete aguda, que também 
afeta os nervos e músculo e, 
consequentemente, os movi-
mentos. A atual moradia da 
família é bem simples, com 
sala, cozinha, um banheiro e 
um quarto que dorme o casal 
e os três filhos juntos, com as 
camas uma do lado da outra.

Ao receber a notícia que eles 
foram escolhidos, Daniel ficou 
contente. “Fiquei sem reação, 
sem palavras, eu não dormi à 

noite, fiquei imaginando aquilo 
na minha cabeça, pois, nunca 
eu imaginei na minha vida que 
eu iria ganhar uma casa, ter um 
lar para falar que é meu, ainda 
mais para morar pelo resto da 
minha vida”, contou Daniel.

“A escolha da família é exa-
tamente aquela que mais ne-
cessita de ter uma casa, que 
não tem condições financeiras 
para pagar um aluguel, que não 
está tendo condições financei-
ras praticamente nem para co-
mer e beber. São essas pessoas 
que são escolhidas e quando 
a gente entrega esse projeto é 
uma felicidade muito grande, 
porque você vai conseguir le-

Vinicius LIMA var a essas pessoas uma vida 
melhor, uma vida diferente”, 
afirmou Roberto Maia, membro 
da Sociedade de São Vicente de 
Paulo e um dos responsáveis do 
Projeto Casa Solidária.

Para ajudar com os custos 
de pedreiro, os Vicentinos estão 
organizando uma Pastelada, 
que será realizada nos dias 29 
e 30 de maio. Os convites estão 
sendo vendidos no valor de 20 
reais valendo quatro pasteis, 
e a retirada será na Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo das 
17h30 às 20 horas. Interessa-
dos podem entrar em contato 
com Antônio Maia pelo número 
98128-4083.

Fiquei sem reação, sem 
palavras, eu não dormi 
à noite, diz Daniel, da 
família beneficiada

Divulgação
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Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
CITAÇÃO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licita-
ções e Contratos da EMPRO 

CONTRATO Nº: 008/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: AEON INFORMATICA LTDA.
OBJETO: Aquisição pela CONTRATANTE das licenças e 
garantia descritos no Anexo I, desse Contrato, a serem 
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com os termos 
e condições previstos no presente instrumento, doravante 
denominados simplesmente Softwares.
VALOR: R$ 23.575,87 (vinte e três mil, quinhentos e setenta 
e cinco reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA: 25 de maio de 2021 a 25 de maio de 2022 
DATA DO CONTRATO: 23 de abril de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 05 de maio de 2021. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

 

Con selh o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
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Fon e/P AB X:  321 1 -4 120       -      cm sr io pr eto @cm sr iop re to .com. br  
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 11/05/2021, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 

o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araújo; 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Discussão e votação para realização da XII Conferência Municipal de Saúde - Antonio Fernando de 

Araújo; 

II. Apresentação dos dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia 

COVID – 19 - Antonio Fernando de Araújo; 

III. Apresentação da prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no 

enfrentamento da Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde - Antonio Fernando de Araújo; 

IV. Apreciação e votação da prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 

2020 relativas ao Convênio nº 439/2016, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),  

celebrado com o Estado para aquisição de equipamentos para o Complexo Pró-Saúde - Aldenis A. 

Borim; 

V. Apreciação e votação da prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 

2020 relativas ao Convênio nº 1167/2018, no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais), celebrado com o 

Estado para Reforma da Unidade de Saúde UBSF Santo Antônio - Aldenis A. Borim; 

VI. Apreciação e votação da prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 

2020 relativas ao Convênio nº 570/2019, no valor de R$ 100.970,00 (cem mil novecentos e setenta 

reais), celebrado com o Estado para ocorrer com despesas de Custeio (Material e Serviço de Terceiro) 

- Aldenis A. Borim; 

VII. Apreciação e votação da prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 

2020 relativas ao Convênio nº 605/2019, no valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil), celebrado como 

Estado para ocorrer com despesas de Custeio (aquisição de insumos: seringa com agulha acoplada 

para aplicação de insulina) - Aldenis A. Borim; 
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VIII. Apreciação e votação de prorrogação do Convênio nº 002/2019/SMS com o Hospital Adolfo de 

Bezerra pelo período de 12 meses - Aldenis A. Borim; 

 

 

São José do Rio Preto, 5 de maio de 2021. 

 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 11/05/2021, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 

o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araújo; 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Discussão e votação para realização da XII Conferência Municipal de Saúde - Antonio Fernando de 

Araújo; 

II. Apresentação dos dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia 

COVID – 19 - Antonio Fernando de Araújo; 

III. Apresentação da prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no 

enfrentamento da Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde - Antonio Fernando de Araújo; 

IV. Apreciação e votação da prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 

2020 relativas ao Convênio nº 439/2016, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),  

celebrado com o Estado para aquisição de equipamentos para o Complexo Pró-Saúde - Aldenis A. 

Borim; 

V. Apreciação e votação da prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 

2020 relativas ao Convênio nº 1167/2018, no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais), celebrado com o 

Estado para Reforma da Unidade de Saúde UBSF Santo Antônio - Aldenis A. Borim; 

VI. Apreciação e votação da prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 

2020 relativas ao Convênio nº 570/2019, no valor de R$ 100.970,00 (cem mil novecentos e setenta 

reais), celebrado com o Estado para ocorrer com despesas de Custeio (Material e Serviço de Terceiro) 

- Aldenis A. Borim; 

VII. Apreciação e votação da prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 

2020 relativas ao Convênio nº 605/2019, no valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil), celebrado como 

Estado para ocorrer com despesas de Custeio (aquisição de insumos: seringa com agulha acoplada 

para aplicação de insulina) - Aldenis A. Borim; 
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VIII. Apreciação e votação de prorrogação do Convênio nº 002/2019/SMS com o Hospital Adolfo de 

Bezerra pelo período de 12 meses - Aldenis A. Borim; 

 

 

São José do Rio Preto, 5 de maio de 2021. 

 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Rita Oczkowski, presidente da ASSOCIAÇÃO E OFICINA 
DE CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA, entidade mante-
nedora do Lar de Idosos de Engenheiro Schmidt, em cum-
primento ao estatuto no artigo 12٥, CONVOCA o quadro 
de sócios da Instituição, enquadrados no artigo 5º, para a 
ASSEMBLÉIA GERAL em sessão ORDINÁRIA, no dia 10 
DE MAIO DE 2021, às 19:00 horas, nas dependências da 
Associação sita a Rua Voluntários da Pátria, nº 44, cen-
tro, Distrito de Engenheiro Schmidt, em 1ª convocação da 
maioria e em 2ª convocação às 19:15 horas com qualquer 
número para tratar dos seguintes assuntos:

- APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE PROGRAMA-
ÇÃO ANUAL SUBMETIDA PELA DIRETORIA.
- APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA DIRE-
TORIA.
- APROVAÇÃO DAS CONTAS E DO BALANÇO 
APRECIADO PELO CONSELHO FISCAL.

São José do Rio Preto, 05 de Maio de 2021.

Rita Oczkowski
Presidente

Expresso Itamarati S.A.
CNPJ nº 59.965.038/0001-41 NIRE nº 35.3.0032176.6

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração (CA)
Realizada em 01.04.2021, às 9h00, na sede social. Mesa: Presidente: Joa-
quim Constantino Neto; Secretária: Maria Cristina Cícero Oger. Presen-
ças: Todos os membros em exercício do CA da Expresso Itamarati S.A..  
Deliberações: (1) Reeleitos, por unanimidade de votos dos presentes  
(artigo 9º, II, do Estatuto e cláusula 13 do Acordo de Acionistas): Diretor 
Superintendente: Gentil Zanovello Affonso (RG nº 8.823.405-8/SSP-SP,  
CPF nº 018.944.148-88) e Diretor Operacional: Valdeir Aparecido Zanin 
(RG nº 3.995.151-0/SSP-SP, CPF nº 012.266.738-72), todos com endere-
ço comercial na Avenida Tarraf, nº 2.710, Jardim Anice, São José do Rio 
Preto/SP; cujos mandatos terão prazo de 2 (dois) anos, iniciando em 
01/05/2021. Diretores eleitos declararam-se não incursos em nenhum dos 
crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis 
(artigo 147, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/1976). (2) Aprovada remuneração, 
mensal e individual, do Diretor Superintendente de R$35.169,75 e do Dire-
tor Operacional de R$25.467,75, nos termos da verba global aprovada em 
AGE, ratificados eventuais valores pagos entre a data da Assembleia e a 
presente reunião; (3) Aprovada a extinção do cargo de Diretor Presidente, 
ficando a Diretoria constituída somente pelo Diretor Superintendente e Di-
retor Operacional. São José do Rio Preto, 01.04.2021. Mesa: Presidente - 
Joaquim Constantino Neto; Secretária - Maria Cristina Cícero Oger. Con-
selheiros: Joaquim Constantino Neto; Maria Cristina Cícero Oger; Ricardo 
Constantino e Adriana Maria Oger Pereira dos Santos. JUCESP  
nº 186.205/21-1 em sessão de 22/04/2021.

(11) 3121-5555

www.luzpublicidade.com.br

Expresso Itamarati S.A.
CNPJ nº 59.965.038/0001-41 - NIRE nº 35.3.0032176.6

Extrato da Ata de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Data, hora e local: 31.03.2021, 10h00, sede da Companhia. Presença: 
Acionistas representando a totalidade das ações da Companhia. Delibera-
ções: Em AGO: a) Aprovadas as contas dos administradores e as demons-
trações financeiras do exercício de 2020; b) Aprovada destinação de lucro 
líquido do exercício findo (R$8.266.918,49), da seguinte forma: 
R$413.345,92 - conta de reserva legal; R$1.963.393,14 - conta de dividen-
do obrigatório a pagar; R$392.678,63 - conta de reserva de investimentos/
expansão e R$5.497.500,80 para conta de lucros não distribuídos; c) Elei-
tos para o Conselho de Administração (CA): Maria José Cícero Oger Affon-
so, Sandra Maria Cícero Oger Mendonça Garcia, Joaquim Constantino 
Neto, e Ricardo Constantino; d) Eleitos para Presidente do CA: Sandra 
Maria Cícero Oger Mendonça Garcia; Primeiro Vice-Presidente: Joaquim 
Constantino Neto; Segundo Vice-Presidente: Ricardo Constantino, e Ter-
ceira Vice-Presidente: Maria José Cícero Oger Affonso. Em AGE: a) Apro-
vada verba global anual de R$727.650,00 para remuneração da Diretoria, 
a ser dividida entre os membros por deliberação do CA; b) Ratificadas as 
resoluções do CA constantes de atas de reuniões em 30/12/2020 e 
10/03/2021. Publicação da ata, lavrada em livro próprio, realiza-se na for-
ma de extrato (artigo 130, § 3º, Lei nº 6.404/1976). São José do Rio Preto, 
31.03.2021. Mesa: Presidente - Joaquim Constantino Neto; Secretária - 
Maria Cristina Cícero Oger. Acionistas: A. Oger Participações e Empreen-
dimentos Ltda.; M.I. Participações e Empreendimentos Ltda. e Comporte 
Participações S.A. JUCESP nº 188.228/21-4, em sessão de 26/04/2021.

(11) 3121-5555

www.luzpublicidade.com.br

Expresso Itamarati S.A.
CNPJ nº 59.965.038/0001-41 - NIRE nº 35.3.00321766
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, hora e local: 29.03.2021, 16h00, sede da Companhia. Presença: 
Acionistas representando a totalidade das ações da Companhia. Delibera-
ções aprovadas por unanimidade: I) constituição da FILIAL 0032 -  
Nova Olimpia - MT, Rua M, S/Nº, Quadra 3, Lote 11, Bairro Rino,  
CEP 78370-000; II) acréscimo ao objeto social da Atividade de Intermedia-
ção e Agenciamento de Serviços e Negócios em Geral, Exceto Imobiliá-
rios; III) alteração dos artigos 2º e 3º do Estatuto Social, com as modifica-
ções aprovadas nos itens I e II; IV) consolidação do Estatuto Social. 
Publicação da ata, lavrada em livro próprio, realiza-se na forma de extrato 
(artigo 130, § 3º, Lei nº 6.404/1976). São José do Rio Preto, 29.03.2021. 
Presidente - Joaquim Constantino Neto; Secretária - Maria Cristina Cícero 
Oger. Acionistas: A. Oger Participações e Empreendimentos Ltda.; M.I. 
Participações e Empreendimentos Ltda. e Comporte Participações S.A. 
JUCESP nº 173.904/21-0, em sessão de 22/04/2021.

(11) 3121-5555

www.luzpublicidade.com.br





          



            
               
                 
    
              


 

 

 



Pérola do Dia

A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, quinta-feira
06 de maio de 2021 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, quinta-feira

Roberto
 Toledo

PODE SER DIFICIL ENCONTRAR AGULHA NO PALHEIRO. MAS, NÃO 
DESCALSO. Sorria, beba muita água e seja feliz!VALÉRIA CABRERA Zera-

ti, esposa do médico Miguel 
Zerati Filho, foi muito cumpri-
mentada e paparicada pelos 
amigos e familiares, ontem, 
quando assumiu idade nova.

GISLAINE GARDINI, em-
presária, inaugura a primeira 
loja da Luz da Lua no Riopreto 
Shopping, a marca com mais 
de trinta anos de história.

CRISTIANO VERDI, ao lado 
da médica Marina de Seta 
Buchdid Verdi e do fi lho Léo, 
ganhou idade nova com uma 
reunião bem íntima, para não 
passar a data em brancas 
nuvens, ontem.

PRIMEIRA DOSE. O pre-
sidente da Câmara (segundo 
poder político da cidade), 
Pedro Roberto do Patriota, foi 
vacinado na Unidade Básica 
de Saúde da Família no bairro 
onde tem domínio político, 
Cidade Jardim. Ele recebeu 
a vacina AstraZeneca/Oxford.

O QUE INTERESSA. Fa-
biana Zanqueta de Azevedo, 
nossa Secretária de Edu-
cação, recebe hoje em sua 
sala, às 14h, os diretores do 
Rancho de Luz, que atende 
socialmente e educacional-
mente a população da região 
norte. Em discussão algumas 
propostas de melhorias insti-
tucionais. Paulino Garcia, um 
dos lideres da entidade vai 
participar.

A FRANQUIA Bella Capri 
inaugurou ontem, sua 11ª 
loja em Rio Preto. Com isso 
a rede chega a 35 pizzarias 
presentes em 20 cidades dos 
estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Mato Grosso do Sul. 
A Bella Capri Represa funcio-
nará para retirada e delivery e 
tem na inovação e tecnologia 
alguns de seus diferenciais. 
Guto Covizzi é o cara!

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Dia das Mães
A requisitada Estilista Petrô Stival realiza para 
o próximo Dia das Mães uma ação em parceria 
com a ARCD – AACD Rio Preto. Toda venda 
terá participação para a instituição e todas as 
peças com valores muito especiais. Muitas 
opções e toda numeração. Ainda estamos em 
um momento muito difícil para todos, cada 
um fazendo a sua parte, ajudando a todos. O 
comércio, os profissionais que depende dele, 
as instituições. “Fazer o bem faz bem”. Vamos 
solidarizar!  O Atelier Petrô Stival fica no coração 
da Redentora, na rua Antônio de Godoy.

DiáriodoBob
“Armação de malandros”. É assim que José Eduardo Ro-

drigues, presidente do Rio Preto Esporte Clube, titulou sua 
resposta sobre reportagens e distribuições de vídeos infames e 
distorcidos da realidade no imbróglio pelos lados do “Glorioso”, 
quando a imprensa reportou o serviço de bufê em quentinhas 
de alumínio, marmitex, servidas para os jogadores do elenco, 
antes da partida contra o Bandeirante, e a dispensa por “justa 
causa” dos jogadores Nino e Love. Com o titulo de “Armação 
de malandros”, o Zé Eduardo em síntese expõe: “A diretoria 
lamenta a situação criada pelos dois jogadores (Nino e Love), 
que exigiram que a refeição fosse servida no refeitório. E isso 
não foi feito para cumprir o protocolo sanitário da Federação que 
não permite aglomeração. O cardápio não foi contestado, mas 
a provocação dos jogadores irados foi um prato cheio para os 
adversários do time com o nome da cidade e de seu atual tutor 
José Eduardo Rodrigues que, no calor do imbróglio deixou 
escapar que “acreditava no Nino e no Love, mas senti naquela 
noite que fui enganado mais uma vez por um “profissional da 
bola”, ou melhor “bandidos da bola”. Uma novela que só 
deve terminar quando o juiz apitar o final do jogo. Pausa para 
o intervalo. Quem ainda não terminou namoro na pandemia, 
ainda vai. E quando tudo melhorar as pessoas vão se encontrar 
novamente. Conversa afinada. Na votação de projeto de lei 
proposto pelo Semae para aprimorar as cobranças de sua dívida 
ativa, o vereador Renato Pupo revelou que esteve na autarquia e 
que foi muito bem recebido pelos servidores, que  tiraram todas 
as suas dúvidas sobre a proposta. Pupo citou nominalmente 
cada funcionário com que conversou, agradecendo-lhes pela 
atenção. Ensinou que política se faz no diálogo, não no conflito. 
Homem de fé. Odélio Chaves teve que faltar da sessão passada 
da Câmara por problemas de saúde. Se tiver que se afastar do 
mandato, seu suplente pode ser convocado: é Matheus Bar-
bosa, filho do veterano Gilberto Barbosa. O rapaz tem buscado 
seguir os passos do pai. Moderado e temperado. Parecia que 
João Paulo Rillo queria fazer uma reunião de secretariado du-
rante uma sessão da Câmara de tantos pedidos de convocação 
que apresentou. O vereador queria que três secretários fossem 
compelidos a ir ao plenário prestar esclarecimentos. Todos os 
seus requerimentos foram derrubados. Alguém precisa sugerir 
ao vereador que moderação e temperança são virtudes notáveis. 
Em nome da lei. Não convidem o previdenciarista Jair Moretti 
e o sindicalista Carlos Eduardo para a mesma roda de samba. 
Além da atividade estar suspensa em tempos de pandemia, 
quando o assunto é  Riopreto Prev, cada um está tocando em 
um ritmo. Ponto e basta!

Quinta da Vitória
A cantora cristã Virgínia Arruda inicia o mês colocando em prática 
o projeto Conquistando o Impossível, com transmissões todas as 
quintas-feiras, que recebem o título de “Quinta da Vitória”. Neste 
dia 6 de maio, às 20h, ela conta com um trio pra lá de especial 
de convidados: Wilian Nascimento, Douglas Nascimento e Reino 
Song. O projeto Conquistando o Impossível toca o coração de muitas 
pessoas. Ele pode ser acompanhado no canal oficial do YouTube e 
no Instagram da cantora.

Empresário Rural
S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e 
Aprendizagem Rural promove 
nesta sexta-feira, dia 7, às 18 
horas, uma sensibilização do 
Programa Empresário Rural. 
A sensibilização é para que o 
público interessado conheça 
o curso.  O objetivo é levar ao 
produtor uma visão empresarial 
de seu empreendimento, 
auxiliando-o no planejamento 
estratégico da sua empresa, 
e elaboração de projetos 
agropecuários de investimento 
de capital. O curso é destinado 
ao público que exerce uma 
ocupação no meio rural ou que 
tenham a intenção de inserir-se 
nesse mercado de trabalho. O 
Curso é gratuito. Mais detalhes, 
sobre o Programa Empresário 
Rural, com a coordenadora do 
SENAR em Rio Preto, Regilene 
Oliveira por meio do telefone 
whats (17) 99783.2481.

Save the Date
Neste sábado, dia 08, véspera 
do Dia das Mães, a partir 
das 12 horas, o empresário 
André Barrenha promove uma 
suculenta Feijoada, em clima 
open food, com roda de samba 
na Avenida Potirendaba 4200. 
O evento será realizado com 
todos os cuidados devido à 
pandemia Covid-19.  Convite 
antecipado R$ 30 reais.  

Espaço preservado
O SEMAE – Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto de Rio Preto e o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 
assinaram, ontem, 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. 

henriforne@gmail.com

Doses do pico
Os trabalhadores da saúde 
retomam a vacinação contra 
Covid-19. As doses começaram 
a ser aplicadas ontem seguindo 
os critérios de priorização 
recomendados pelo Ministério 
e Secretaria de Saúde de São 
Paulo.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Novo Presidente
A Canon do Brasil anuncia a nomeação de Masahiro (Mike) Sato 
como seu novo presidente e CEO, assumindo oficialmente o cargo 
ontem. Masahiro (Mike) Sato assume o comando da empresa 
com altas expectativas de desenvolvimento e para fortalecer o 
crescimento dos principais negócios da empresa, aproveitando 
toda sua experiência em ambas as áreas da multinacional: o BICG 
(corporativo) e o ITCG (câmeras, lentes e impressoras). Também 
chega com foco no crescimento sustentável de novas áreas de 
negócios com o objetivo de empreender uma estratégia focada 
na ampliação da participação da marca no mercado sempre 
oferecendo produtos e soluções da mais alta tecnologia, qualidade 
e inovação.

Fique por Dentro
A Unimed Rio Preto, por meio da 
área de Sustentabilidade e em 
parceria com o Instituto Unimed 
Rio Preto, acaba de promover 
a primeira edição do Drive-
Thru Solidário. Ao todo, foram 
arrecadadas com doações, 4,5 
toneladas de alimentos não 
perecíveis. Quantidade que 
foi dobrada pela Unimed Rio 
Preto com mais 4,5 toneladas. 
No total, cinco instituições 
filantrópicas de Rio Preto, Jaci 
e Monte Aprazível irão receber 
9 toneladas de alimentos. As 
instituições beneficiadas em 
Rio Preto serão o Instituto Lar 
Esperança, Asilo de Schimdt e 
Albergue Noturno Protetor dos 
Pobres. Em Jaci, a Associação 
e Fraternidade São Francisco de 
Assis na Providencia de Deus, e 
em Monte Aprazível, o Asilo de 
Monte Aprazível.

Cristiano Verdi e a médica Marina de Seta 
Buchdid Verdi, que está em contagem 
regressiva para a inauguração de sua 

clínica. Ele foi aniversariante de ontem 

Conexão de um povo
Um dos maiores e mais tradicionais eventos culturais do país 
precisou se adaptar, mais uma vez, aos cuidados exigidos pela 
pandemia da Covid-19. Pensando nisso, a equipe organizadora do 
57º Festival do Folclore da Estância Turística de Olímpia anunciou 
nesta semana, que a edição deste ano será realizada de forma 
híbrida. Dessa forma, o evento contará com apresentações ao vivo, 
transmitidas por lives, e exibições gravadas de músicas e danças 
inéditas, com a participação de grupos folclóricos e parafolclóricos 
convidados de diversos estados brasileiros. Além disso, a edição 
terá nova data, com programação de 11 à 15 de agosto, ou seja, 
de quarta-feira a domingo.
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COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

ERRATA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 141/2021 – Processo n.º 
11262/2021
Na publicação do dia 05/05/2021, considerar conforme 
segue: Onde se lê: “RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 141/2020 – PROCESSO Nº 11169/2020”. 
O correto é: “RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 141/2021 – PROCESSO Nº 11262/2021”. 
-  Pregoeira
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° 
179/2021, processo 11.572/2021, objetivando o registro de 
preços de máscara com reservatório para uso nas unidades 
de saúde no combate ao COVID-19. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
13/05/2021, 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BEATRIZ APARECIDA SIMBRON FERREI-
RA 44620216810
NOTA DE EMPENHO Nº 4754/2021
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO-
LÓGICOS LTDA
NOTAS DE EMPENHO Nº 6501/2021 E 6503/2021
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 6293/2021
CONTRATADA: IRLENE A DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS ME
EMPENHOS 5508/2021 E 5509/2021
Notifi co derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para realizar atendimento dos chamados em aberto no 
prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, referente aos empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 11/2017; Contrato: DIL/0008/17
Contratada: Banco do Brasil SA
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SEMFAZ. Jose Martinho W. R. Neto
EXTRATO 
8° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 60/2019– Contrato: PRE/0217/19
Contratada: RT Serviços de Enfermagem Ltda
Nos termos do interno 83/2021 cc art. 78, XIV, da Lei 
8.666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 30 dias o contrato 
supramencionado a partir de 01/03/2021. SME. Fabiana Z. 
de Azevedo.
EXTRATO 
9° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 60/2019– Contrato: PRE/0217/19
Contratada: RT Serviços de Enfermagem Ltda
Nos termos do interno 83/2021 cc art. 78, XIV, da Lei 
8.666/93, fi ca suspenso pelo prazo de 30 dias o contrato 
supramencionado a partir de 01/04/2021. SME. Fabiana Z. 
de Azevedo.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 52/21
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA. 
Objeto: Aquisição de 180 ampolas (5ML) de monossialogan-
gliosideo 100mg, para atendimento de ação judicial de Maria 
Josefi na de Mazzi Waltrick. Empenho n° 8814/21. Valor Total 
R$33.175,80 - SMS –Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2021
ATA Nº 0391/21
CONTRATADA: DZ7 COMERCIAL EIRELI

OBJETO: Fornecimento de cesta básica - Valores Unitários 
- Item 01 - R$89,00; Item 02 – R$89,00– SMAA – Antonio 
Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 8627/2021
CONTRATO Nº: DPL/0021/21
CONTRATADA: WILLIAM ALBERTO DE ANDRADE 
12170965823
OBJETO: Prestação de serviços de apoio na recepção de 
documentos do Gabinete da Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento– SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior- Prazo de vigência: 02 meses. Valor Total: R$5.400,00

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021 - RELACIONA-
DO AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
003/2021.
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: R. Alves Cardozo Locações - ME 
OBJETO: Produção, montagem, locação, manutenção de 
Stands (Salas), com condicionadores de ar montados no Ter-
minal Rodoviário/Suburbano de São José do Rio Preto - SP.
VALOR GLOBAL: R$ 48.600,00 (Quarenta e Oito Mil e Seis-
centos Reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo do contrato será de 03 
(três) 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

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 008/2021
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB. 
CONTRATADA: PINHEIRO E MORELLI LTDA.
OBJETO: Aquisição e serviços de instalação de Mini Con-
tainers, construídos em estrutura metálica, em formato de 
Guichê para venda de passagens, sendo 12 (doze) unidades 
com área de 4 m² e 03 (três) unidades com área de 6 m², 
todos com 2,35 m de altura, para serem instalados no Termi-
nal Suburbano/Rodoviário de São José do Rio Preto/SP.
VALOR GLOBAL: R$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito 
mil reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 12 (doze) meses, iniciando-se em 05/05/2021 
e tendo seu término em 04/05/2022.
DATA DA ASSINATURA: 05 de Maio de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 001/2021, 
Processo nº 11/2021, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, lei 13.303 de 30 Junho de 2016, aplicando-se no 
que couberem as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, a Lei Complementar nº 123/2006, com 
as alterações vigentes, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-sp, 05 de Maio de 2021.

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR 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 35.253 DE 04 DE MAIO DE 2021

EXONERA, a pedido, MARIA JOSE PARISE DIAS, do 
Cargo em Comissão – DIRETOR – CD.101.3, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotada na Diretoria do Bem 
Estar Animal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
nomeada pela Portaria n.º 34.997 de 21 de janeiro de 2021, 

retroagindo os efeitos desta a 01 de maio de 2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.893
DE 3 DE MAIO DE 2021

Estabelece o Plano de Ação para promoção das adequações 
necessárias visando o atendimento do padrão mínimo de 
qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orça-
mentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC no 
âmbito do Município de São José do Rio Preto, na forma do 
Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município; e
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, em seu art. 48, parágrafo 6º, determina que 
todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 daquela Lei 
Complementar, incluídos autarquias, fundações públicas, 
empresas estatais dependentes e fundos do ente da Federa-
ção devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentá-
ria e fi nanceira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executi-
vo, resguardada a autonomia;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, em seu art. 48, parágrafo 1º, inciso III, deter-
mina que a transparência será assegurada também median-
te a adoção de sistema integrado de administração fi nan-
ceira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade 
estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto 
no art. 48-A daquela Lei Complementar; e
CONSIDERANDO as disposições sobre o padrão mínimo 
de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle contidas 
no Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, e, 
em especial, ao contido no seu art. 18;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica estabelecido o Plano de Ação constante do 
Anexo Único deste decreto, com a fi nalidade de adequar 
o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle – SIAFIC no âmbito do 
Município de são José do Rio Preto, ao padrão mínimo de 
qualidade delimitado pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de 
novembro de 2020.
Art. 2º. O SIAFIC compõe as soluções de tecnologia da 
informação mantidas e gerenciadas pelo Poder Executivo, 
incluídos os módulos complementares, as ferramentas e 
as informações delas derivadas, utilizadas pelos Pode-
res Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da 
Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Funda-
ções, Fundos Especiais e Empresas Públicas dependentes, 
sempre resguardada a autonomia destes, e que tenham a 
fi nalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a ad-
ministração orçamentária, fi nanceira e patrimonial e controlar 
e permitir a sua evidenciação.
§ 1º  Para fi ns do disposto no caput do art. 2º, entende-se 
como SIAFIC mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, a 
responsabilidade pela contratação ou desenvolvimento, pela 
manutenção e atualização do SIAFIC e pela defi nição das 
regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da 
informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada 
ente federativo, com ou sem rateio de despesas.
§ 2º É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Municí-
pio, mesmo que estes permitam a comunicação entre si, por 
intermédio de transmissão de dados.
§ 3º É permitida a integração do SIAFIC com outros sistemas 
estruturantes.
Art. 3º. Os Procedimentos e o desenvolvimento das ações 
necessárias para a implementação do Plano de Ação nos 
prazos estabelecidos serão realizados de forma cooperada 
e de responsabilidade conjunta dos Órgãos integrantes do 
Poder Executivo e Legislativo, e, em especial, pela empresa 
pública EMPRO – Tecnologia e Inovação, coordenados pelos 
seguintes órgãos:
I – Empro Tecnologia e Inovação;
II – Diretoria do Tesouro da Secretaria Municipal da Fazenda;
III – Diretoria de Finanças da Câmara Municipal;
IV – Gerência Administrativa e Finaceira do SeMAE;
V – Gerência de Gestão Orçamentária e Contábil da RioPre-
toPrev;
VI – Diretoria Administrativa e Financeira da EMCOP.

Art. 4º. O SIAFIC no âmbito do município de São José do Rio 
Preto deverá atender as diposições do Decreto Federal nº 
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10.540, de 5 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro 
de 2023.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 3 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ORLANDO BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.895
DE 5 DE MAIO DE 2021.

Altera o Decreto nº 18.449, de 30 de outubro de 2019, que 
nomeia os membros do Conselho Municipal de Habitação.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos nos termos do artigo 3º da Lei 10.820, 
de 17 de novembro de 2010,
D E C R E T A:
Art. 1º Os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e XII todos do artigo 1º 
do Decreto nº 18.449/19, que nomeia membros para compor 
o Conselho Municipal de Habitação, passam a vigorar altera-
dos com as seguintes redações:
“Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal 
de Habitação, nos termos do art. 3º da lei 10.820, de 17 de 
novembro de 2010, os membros e seus respectivos suplen-
tes, a seguir indicados:
PODER PÚBLICO
I- Representantes da Secretaria de Habitação
a) MANOEL DE JESUS GONÇALVES (Presidente)
b) DÉBORA CHAVES VALÉRIO (titular)
c) AMANDA VIGNA (suplente)
II- Representante da Secretaria de Obras
a) WANESSA SARDINHA (titular)
b) BENEDITA IOLANDA FACCHINI (suplente)
III - Representante da Empresa Municipal de Construções 
Populares - EMCOP
a) CARLOS ALBERTO CORRÊA (titular)
b) MARIA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (suplente)
IV - Representante do Serviço Municipal Autônomo de Água 
e Esgoto de São José do Rio Preto - SeMAE
a) GIOVANNI ROCHA MARTINS (titular)
b) CLAUDIO RAIMUNDO ZIRONDI (suplente)
V - Representante da Secretaria de Planejamento Estratégi-
co, Ciência, Tecnologia e Inovação
a) MILTON FARIA DE ASSIS JUNIOR (titular)
b) NELSON JOSÉ GEROMEL (suplente)
VI - Representante da Secretaria de Assistência Social
a) FERNANDA DOS SANTOS (titular)
b) RENATA CORREA LEITE DE OLIVEIRA (suplente)
VII - Representante da Secretaria da Fazenda
a) LUÍS CARLOS BASSO (titular)
b) ERIVALDO MACIEL DE MELO (suplente)

SOCIEDADE CIVIL
(...)
XII - Representante de Empresas da Construção Civil - SIN-
DUSCON
a) JAMIL NASSIF (titular)
b) JOÃO PAULO PENTEADO (suplente)” NR
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 5 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
local.

NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 001/2021
ASSUNTO: REAJUSTE DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

UTIZANDO O INDICE IGPM 

1. DAS CONSIDERAÇÕES: 
Considerando o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) 
atingiu acumulados 24,52% no mês de janeiro de 2021, o 
qual deve pressionar os contratos em geral que dependem 
desse índice para reajuste, em especial aluguel vigentes;
Considerando a pandemia que assola o mundo, impactando 
diretamente na fonte de renda das famílias; 
Considerando o Art. 478 e 479 do Código Civil Brasileiro que 
preceitua se a prestação de uma das partes se tornar exces-
sivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em 
virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 
poderá o devedor pedir a resolução do contrato, podendo a 
resolução ser evitada caso seja modifi cada eqüitativamente 
as condições do contrato;
Considerando o principio da Vulnerabilidade do consumidor 
frente ao fornecedor contida no Art. 4º inciso I da lei federal 
8.078/90 (CDC);
Considerando o principio da Boa fé objetiva conforme previs-
to no Art. 422do Código Civil Brasileiro;
2. DOS FATOS: 
O PROCON Municipal de São José do Rio Preto recomen-
da a aplicação do Principio da Equidade e da razoabilidade 
em relação ao locador em aplicar o reajuste do contrato de 
locação vigente, haja vista que apesar da legalidade contra-
tual, temos que a composição desse indicador utiliza-se de 
outros 03(três) índices para sua composição, o IPA (Indústria 
e Agropecuária), INCC (Construção Civil) e IPC (Consumo), 
que força a elevação do IPGM.
Neste silogismo, percebemos que caso o contrato em anali-
se não tenha infl uencia direta de algum desses três mencio-
nados componentes do IGPN, entendemos que sua apli-
cação merece debate, como exemplo contrato de locação, 
onde não temos relação direta com esses índices.
De outra sorte, no caso de um contrato para aquisição de 
imóvel residencial ou terrenos, melhor legalidade assiste 
essa aplicação, uma vez que o INCC tem relação direta com 
a contratação, pois refere-se a uma obra de construção civil. 

A aplicação infl exível do índice deixa de reajustar o valor da 
moeda e passa a aumentar em quase um quarto o valor do 
aluguel, podendo ocorrer em tese, o que no Código Civil é 
chamado de onerosidade excessiva.
3. DA CONCLUSÃO: 
Portanto, orientados pelo princípio da boa fé objetiva que 
deve reger as relações de consumo e contratuais em geral,  
os locadores devem se manter-se abertos a negociação do 
reajuste do contrato, mantendo o equilíbrio e o bom senso na 
atualização dos valores
4. DAS PROVIDENCIAS: 
a) Em caso de consumidores que procurarem esse 
órgão para fi ns de negociação de contratos de locação, por 
não tratar-se de relação de consumo direta, será entregue 
copia desse documento, e orientado, em caso de recusa da 
negociação do reajuste, a procura de advogado particular ou 
defensoria quando couber, para que seja promovida a ação 
judicial competente;
b) Demais contratos que tenham relação de consumo 
será registrada CIP neste órgão.  
c) Afi xa-se no mural e ciências aos servidores.
São José do Rio Preto, 26 de janeiro de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 002/2021
ASSUNTO: REMARCAÇÃO DE VIAGENS PELA SEGUN-

DA VEZ EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. 

1. DAS CONSIDERAÇÕES: 
Considerando a lei federal 14.034/20 que dispõe sobre medi-
das emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da 
pandemia da Covid-19;
Considerando a teoria da imprevisibilidade que consiste na 
possibilidade de rediscutir a relação contratual em virtude de 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis;
Considerando o risco de eventual enriquecimento sem causa 
por parte das empresas aéreas previsto no Art. 884 dó Códi-
go Civil;
Considerando que é direito básico do consumidor a proteção 
da vida, saúde e segurança, nos termos do Art.6º do CDC; 
Considerando o Principio da Vulnerabilidade do consumidor 
frente ao fornecedor contida no Art. 4º inciso I da lei federal 
8.078/90 (CDC);
Considerando o principio da Boa fé objetiva conforme previs-
to no Art. 422 do Código Civil Brasileiro;
2. DOS FATOS: 
No dia 18 de março de 2020, o Governo Federal editou a 
Medida Provisória 925, que foi aprovada pelo Congresso e 
convertida na Lei 14.034/20. A nova legislação alterou o pra-
zo para as companhias aéreas reembolsarem os passagei-
ros durante a pandemia e defi niu regras para cancelamentos 
e alterações das passagens com voos programados entre 19 
de março e 31 de dezembro de 2020. 
Assim, muitos consumidores que optaram pela remarcação, 
esperando que a pandemia que assola o mundo regredisse 
a níveis aceitáveis para realizar suas viagens em seguran-
ça, e que infelizmente não veio a acontecer até a presente 
data, com muitos destinos turísticos, tanto nacionais quanto 
internacionais, ainda em situação caótica com a pandemia 
recrudescendo, enfrentando restrições de viagens e até 
proibições de desembarque no local de destino, como resul-
tado o prazo que trata a lei 14.034/20 foi ampliado até 31 de 
outubro de 2021 pela Medida Provisória 1024.
Todavia, o consumidor que já havia optado por uma remar-
cação anteriormente, esperando melhor sorte para realizar 
suas viagens, vem enfrentando diversos óbices das opera-
doras aéreas para remarcar uma segunda vez sem qualquer 
ônus dentro do prazo que trata a lei, sob a alegação de que 
a viagem já havia sido remarcada anteriormente. 
3. DA CONCLUSÃO: 
Não assiste razão, em tese, as operadoras aéreas recusar a 
remarcação pela segunda vez da viagem para destinos que 
ainda encontra-se com restrições não podendo o consumi-
dor usufruir plenamente da fi nalidade para que contratou o 
serviço. 
Ora, a própria medida provisória 1024/20 que estendeu o 
prazo para remarcações até 31 de outubro de 2021, veio 
no intuito de dar fl exibilidade aos consumidores em face da 
incerteza sobre o tempo de propagação do vírus, somado 
ainda ao direito básico do consumidor a segurança e saúde 
que seria gravemente ferido a obrigação tática de utilizar a 
passagem anteriormente remarcada, já que o consumidor 
fi caria entre se expor ao vírus ou perder valor pago. 
Ademais, a empresa reter valores por serviços que sequer 
prestou, poderia em tese, confi gurar o enriquecimento sem 
causa de sua parte, fi cando o consumidor em desvantagem 
exagerada e o onerando excessivamente. 
Assim, conclui-se que o consumidor tem sim o direito a 
remarcação da viagem pela segunda vez, independente da 
remarcação anterior.  
4. DAS PROVIDENCIAS: 
a) Em caso de consumidores que procurarem esse 
órgão em razão de negativa de remarcação de viagem, será 
aberta CIP em face da empresa sem prejuízo de outras me-
didas cabíveis.  
b) Afi xa-se no mural e ciências aos servidores.
São José do Rio Preto, 28 de janeiro de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 003/2021
ASSUNTO: ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO AOS DI-
REITOS E DEVERES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.  

O objetivo da presente nota técnica é traçar diretrizes 
básicas de caráter orientativos e educativos quantos 
aos consumidores e comerciantes sem a instauração de 
procedimentos, desta forma, passaremos a enumerar as 
dúvidas básicas e suas eventuais soluções para evitar 
eventuais litígios entre fornecedores e consumidores e a 
aplicação de eventuais multas por descumprimento previs-
tas no ordenamento legal. 

I - AFIXAÇÃO DE PREÇOS: 
O fornecedor deverá sempre atender o disposto no (CDC) 
e na Lei Federal n.° 10.962, de 11 de outubro de 2004, 
que foi regulamentada pelo Decreto n.º 5.903/06.
� A afi xação dos preços no varejo, para o consumi-
dor, poderá ser feita:
� por meio de etiqueta ou similar diretamente nos 

bens;
� mediante a impressão ou afi xação na embalagem;
� por meio de código referencial, ou ainda, com o 
uso de código de barras
Os preços deverão estar escritos de forma clara, de modo 
a ser facilmente visualizada pelo consumidor.
Caso opte pelo uso do código de barras para identifi cação 
do preço, será necessária a instalação de equipamentos 
de leitura ótica para consulta do consumidor. Estes equi-
pamentos devem estar localizados na área de venda ou 
em outros locais de fácil acesso.
II - OFERTAS: 
Toda informação ou publicidade, sufi cientemente precisa, 
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação 
com relação a produtos ou serviços oferecidos ou apre-
sentados, obriga o fornecedor que a fi zer veicular ou dela 
se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado, 
nos termos do Art. 30 do CDC
 Assim, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar 
cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o 
consumidor poderá, alternativamente e à sua livre esco-
lha: I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos 
termos da oferta ou publicidade; II - aceitar outro produto 
ou prestação de serviço equivalente ou III – rescindir o 
contrato, com direito à restituição de quantia eventualmen-
te antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e 
danos, nos termos do Art. 35 do CDC. 
III - CONTRATOS: 
No ato da contratação, o fornecedor deve esclarecer 
todas as dúvidas do consumidor. A relação contratual que 
envolve fornecedor e consumidor deve ser pautada pela 
harmonia, equilíbrio dos interesses e boa-fé.
Assim, o contrato deve ser redigido de forma clara e 
transparente, facilitando compreensão como um todo e 
o consumidor deve ser previamente informado sobre o 
conteúdo integral de todas as cláusulas.
Ainda nos termos do Art. 30 e 35 do CDC qualquer in-
formação ou publicidade ofertada é parte integrante do 
contrato e obriga o fornecedor que a fi zer veicular
É importante lembrar que no contrato não pode constar 
nenhuma cláusula abusiva, entre alguns exemplos como:
� exonerem ou diminuam responsabilidades do 
fornecedor ou as transfi ra a terceiros;
� estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 
abusivas, ou que coloquem o consumidor em desvanta-
gem exagerada;
� sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
� estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuí-
zo do consumidor;
� deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não 
o contrato, embora obrigue o consumidor a cumpri-lo.
IV - GARANTIA: 
Todo produto ou serviço colocado a venda no mercado 
conta com a chamada garantia legal, ou seja, aquela que 
a própria lei confere e independe da vontade do fornece-
dor dala, sendo o prazo de 90 dias para produtos e servi-
ços duráveis e 30 dias para produtos não duráveis.
Ademais, o fabricante pode conceder um prazo maior de 
garantia, a chamada garantia contratual, que será somada 
a garantia legal e conferida mediante ao preenchimento 
de termo de garantia onde constará o prazo e as condi-
ções para usufruí-la. 
Ocorrendo problemas com o produto (vicio) o fornecedor 
terá o prazo de 30 dias para repará lo e entregá lo em 
perfeitas condições de uso, ou realizar a troca imediata 
quanto se tratar de produto essencial ou em razão da ex-
tensão do vício, a substituição das partes viciadas puder 
comprometer a qualidade ou características do produto. 
A garantia estendida, embora chamada de garantia, é uma 
espécie de seguro contratado para o produto ou serviço, 
normalmente contratada para vigência após a garantia le-
gal ou contratual, sendo necessário a abertura de sinistro 
junto a seguradora que cumprirá suas obrigações confor-
me apólice do seguro .
V - TROCA DE PRODUTOS:
 A troca de produtos não viciados é uma opção do forne-
cedor. Porém, se o consumidor for informado pelo forne-
cedor que existe a possibilidade da troca de produto, nes-
tas condições, será obrigado a fazer. Assim, a empresa 
deve informar a politica de troca de seu estabelecimento 
de maneira clara e objetiva, para que não reste duvidas ao 
consumidor quanto a esta opção. 
Ainda, os produtos que apresente problemas (vicios) de-
vem ser trocados de forma imediata quando o produto for 
essencial, ou seja aqueles que atendem às necessidades 
básicas, e  quando o reparo puder comprometer a qualida-
de ou características do produto, diminuir-lhe o valor
VI - PROTEÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR: 
Em vigor desde 18/09/2020 a lei geral de proteção de da-
dos (lei 13.709/18) tem como objetivo garantir mais segu-
rança e transparência às informações pessoais coletadas 
por empresas públicas e privadas
visando garantir direitos para os cidadãos e consumidores 
sobre como vai ocorrer o tratamento de dados pessoais
A LGPD se aplica a qualquer pessoa física, empresa, 
entidade privada ou pública e a órgão público que realize 
coleta e tratamento de informações, ou seja, que tenha 
alguma atividade em que utilize dados pessoais, seja por 
meio digital (on-line) ou físico (presencial).
A Lei pretende garantir que a coleta de informações tenha 
propósitos legítimos, específi cos e informados, limitando-
-se ao mínimo necessário. Que, para cada etapa desse 
processo, haja medidas de segurança para proteção de 
acessos não autorizados e instrumentos de validação e 
correção que garantam a exatidão dos dados.
O consumidor deve ter acesso facilitado e de forma clara, 
adequada e visível às seguintes informações: fi nalidade 
específi ca do tratamento; forma e duração do tratamento; 
identifi cação e informações de contato do Controlador; 
informações sobre o uso compartilhado de dados pelo 
Controlador e a fi nalidade; responsabilidade dos agentes 
que realizarão o tratamento.
Qualquer alteração dessas informações deverá ser 
informada ao consumidor, que poderá anular seu consen-
timento caso discorde das alterações. Se a alteração for 
de fi nalidade, o consumidor tem o direito de ser informado 
previamente.

São José do Rio Preto, 10 de fevereiro de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
06 de maio de 2021

NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 004/2021

ASSUNTO: ORIENTAÇÕES SOBRE AS NOVAS REGRAS 
DE DIVULGAÇÃO DE PREÇO QUE TRATA O DECRETO 
FEDERAL 10.634/2021
O objetivo da presente nota técnica é traçar diretrizes bási-
cas de caráter orientativo quanto ao que dispõe o Decreto 
Federal 10.634/2021 de modo a auxiliar em seu cumprimen-
to.
QUANTO A FIXAÇÃO DE PREÇOS: 
Atendendo os dispostos do decreto citado e da lei federal 
13.455/17 os preços deverão estar dispostos da seguinte 
forma:
A- Os preços deverão estar escritos de forma clara, objetiva 
e inequívoca de modo a ser facilmente visualizada pelo con-
sumidor, não podendo de nenhuma forma induzir o consumi-
dor a erro;
B- Quando houver descontos oferecidos pelo pagamento 
por aplicativo de fi delização, deverá ser informado em igual 
proporção, tamanho da placa e fonte de escrita, o valor real 
do produto, o preço promocional e o valor do desconto sob o 
preço real.;
C- Quando a utilização do aplicativo de fi delização propor-
cionar a devolução de dinheiro ao consumidor, o valor e a 
forma de devolução deverão ser informados aos consumido-
res;
D- Quando houver diferenciação de preço em razão do mé-
todo de pagamento, especialmente aos pagamentos em di-
nheiro, cartão de crédito, débito e vouchers, o preço deverá 
ser informado em igual proporção, tamanho da placa e fonte 
de escrita, o valor real do produto e o valor com o método de 
pagamento adotado. 
A diferenciação dos valores poderão ser expostas em cores 
de placa de e de fonte de escrita diferentes, desde que as 
cores utilizadas não difi cultem identifi cação dos valores de 
forma clara e inequívoca  pelo consumidor
QUANTO A FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO PREÇO 
DO COMBUSTÍVEL:
O Decreto estabelece também obrigatoriedade aos Postos 
Revendedores em informar os valores estimados de tributos 
das mercadorias e serviços  em painéis afi xados em locais 
visíveis do estabelecimento que deverão conter:
A- O valor médio regional no produtor ou no importador;
B- O preço de referência para o ICMS;
C- O valor do ICMS;
D- O valor do PIS/PASEP e da Cofi ns;
E- O valor da CIDE Combustíveis.
A ANP disponibiliza sugestões de links para consulta às 
bases de dados disponíveis com informações tributárias (o 
preço de referência para o ICMS; o valor do ICMS; o valor 
do PIS/PASEP e da Cofi ns e o valor da CIDE Combustíveis) 
e de preços (valor médio regional no produtor ou no importa-
dor).
Contudo, em primeiro momento o Procon Municipal de São 
José do Rio Preto deixará de observar se há painéis infor-
mando o preço de referência para o ICMS; o valor do ICMS; 
o valor do PIS/PASEP e da Cofi ns e o valor da CIDE e de 
valor médio regional no produtor ou no importador, pois 
ainda não há clareza quanto a obtenção dessas informações 
e divulgação pelo posto de combustíveis, sem prejuízo da 
fi scalização de outros órgãos competentes.
Recomenda-se a utilização de placas diferentes, uma infor-
mando os valores aproximados dos tributos e do combus-
tível no produtor/ importador e outra o preço dos combustí-
veis, em painéis de no mínimo 65x50cm.
São José do Rio Preto, 29 de março de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PORTARIA NORMATIVA PROCON MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - 001/2021

Dispõe sobre o procedimento preparatório de apuração e a 
investigação de infração às normas de proteção e defesa do 
consumidor, no âmbito da Diretoria do PROCON Municipal 
de São José do Rio Preto, e estabelece outras providências.
A Diretoria Executiva do PROCON Municipal de São José 
do Rio Preto resolve:
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. A presente Portaria cria o procedimento preparató-
rio de apuração e investigação, referente às violações às 
normas de proteção e defesa do consumidor estabelecidas 
na Lei Federal nº 8.078, de 11.09.90, bem como em outros 
diplomas legais e demais atos normativos, no que com ele 
não confl itar.
Art. 2º Os dispositivos desta Portaria são aplicáveis, no 
que couber, na obtenção de informações sobre produção, 
industrialização, distribuição e comercialização de bens e 
serviços para requisição e fornecimento de quaisquer dados, 
periódicos ou especiais, a cargo de pessoas jurídicas de 
direito público e privado ou pessoas físicas, que se dedi-
quem as atividades compreendidas no âmbito das relações 
de consumo.
CAPÍTULO II - DOS PROCEDIMENTOS
Art. 3º As práticas infrativas às normas de proteção e defesa 
do consumidor serão apuradas em procedimento prepara-
tório de apuração e investigação (PPAI), sem prejuízo de 
apuração por outros meios, e terá início por ato de ofício da 
Diretoria Executiva do Procon Municipal.
§ 1º - Cabe para tanto, requisitar dos fornecedores informa-
ções sobre as questões investigadas, resguardado o segre-
do industrial, na forma do disposto no § 4º do art. 55 da Lei 
federal nº 8.078, de 1990.
Art. 4º O PROCON Municipal encaminhará relatório com 
suas conclusões, para as devidas providências, entre outros 
órgãos, ao Ministério Público e a Fundação Procon do 
estado de São Paulo, com cópia da documentação, para 
que promovam a responsabilidade administrativa, civil ou 
criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas 
decorrentes de suas funções institucionais.
CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 04 de maio de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - CON-
CORRÊNCIA nº 05/2020 – PROC. nº 81/2020
Objeto: Ampliação de prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços, conforme descrito 
no Anexo 1 – Memorial Descritivo”. 
Após a análise das propostas e fundamentados no pa-
recer da gerencia gestora do processo a Comissão de 
Licitações decidiu classifi ca-las da seguinte forma: em 1º 
lugar a CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA, pelo valor de R$ 5.243.053,85;  em 2º lugar 
a da CONCRETA CONSTRUÇÕES LTDA pelo valor de R$ 
5.399.390,54 em 3º lugar a da  GOMES & BENEZ ENGE-
NHARIA LTDA, pelo valor de R$ 5.400.000,00 e em 4º lugar 
a da  CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA,  pelo valor 
de R$ 5.634.552,16. Em consequência, tendo em vista o 
critério de julgamento previsto no Edital, MENOR PREÇO 
GLOBAL, a Comissão de Licitações declara vencedora e 
propõe a adjudicação do objeto à licitante CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, pelo valor de 
R$ 5.243.053,85.
S. J. Rio Preto, 05.05.2021 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da C.L
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
24/2021 – PROCESSO SICOM 3110/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
móvel pessoal – SMP, com fornecimento dos respectivos 
SIM CARDS (chips) em regime de comodato, para operação 
de transmissão de voz e dados, de acordo com as normas 
e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Teleco-
municações – ANATEL.
Sessão pública realizada on line no dia 28.04.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora TELEFÔNICA BRASIL S/A 
para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
24/2021 – PROCESSO SICOM 3110/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 04.05.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
25/2021 – PROCESSO SICOM 3111/2021
Objeto: Aquisição de lacres e arruelas de vedação.
Sessão pública realizada online no dia 23.04.2021, com 
continuidade no dia 29.04.2021, sendo adjudicado o item 2 
à vencedora METALACRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
LACRES LTDA e os itens 1 e 3 à vencedora VISUAL RE-
PRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
25/2021 – PROCESSO SICOM 3111/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 05.05.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 59/2020 
- DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05/2020 – PROCESSO 
SeMAE nº 96/2020. Contratada: RESTELO CONSTRUÇÕES 
E CONSULTORIA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução à elaboração de 
projeto executivo de Interceptor de Esgotos Sanitários na 
Av. Dr. Ernani Pires margem direita do Córrego Piedade, no 
Município de São José do Rio Preto.
Prazo: 90 dias   Data da assinatura: 03.05.2021.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 42 de 05/05/2021 – Nomear a servi-
dora FERNANDA SPIRANDELLI RODRIGUES, matrícula nº 
527, da função de Supervisão de Equipe, criado pela Tabela 
“D”, do Anexo I, da Lei Complementar nº 266/2008. Esta Por-
taria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1° de maio de 2021.
S. J. Rio Preto 05.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 09/2021 – SME 
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições na Educação Infantil, Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e nos Ciclos I e II (1ª ao 5ª anos) da Rede 
Municipal de Ensino, convoca 01 (um) Professor de Educação Básica I 
abaixo classificado no Processo Seletivo SME nº 01/2019 para 
contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 
 O professor abaixo relacionado deverá comparecer no dia 07 de maio 
de 2021 às 10h na Secretaria Municipal da Educação (Rua General 
Glicério, nº 3947 - Redentora). O convocado que não comparecer na data, 
hora e local supracitado terá prazo de tolerância de 03 (três) dias úteis, a 
partir da publicação desta, para comparecer na Secretaria Municipal da 
Educação. O não comparecimento do convocado no prazo estabelecido 
será considerado como desistência.     
 Para entrega da documentação para contratação, o convocado terá o 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o item 15.12 do 
Edital Normativo 01/2019, contados a partir da publicação desta, 
devendo, para tanto apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. 
Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro). Este professor deverá ter 
disponibilidade de horário em 03 (três) períodos: manhã, tarde e noite.  
 
Class. 

Nome 
Data 

Exame Horário 
445º LETICIA NASCIMENTO LEME 12/05/2021 14h30 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – 
PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 01/2019  
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade)  
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
4) Comprovante de Endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os 
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e 
Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas 
as Carteiras de Trabalho).  
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas as 
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que 

 

 

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

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

15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as 
penas da lei:  
15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 
 15.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa 
ou a bem do serviço público); 
15.3) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do 
Rio Preto, por justa causa; 
15.4) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa 
da última Declaração de Imposto de Renda; 
15.5) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante; 
15.6) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos; 

 

 

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

 

Convocação nº 09/2021 – SME      Publicado em 06/05/2021      
Término 26/05/2021         

          São José do Rio Preto, 05 de maio de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

  

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
CAIO UBIRATAN ALMEIDA LOPES 
46828682840 02418/20 60 

UFM 
AIP-A-LF 
000253 

CLINICA DE RECUPERAÇÃO 
MAXIMUS LTDA ME 00999/20 60 

UFM 
AIP-S-E 
000052 

GEAN TEODORO DOS REIS SERV 
FESTA ME 02404/20 70 

UFM 
AIP-A-LF 
000251 

HUMBERTO RICARDO 
MOSCARDO 34360406819 02403/20 100 

UFM 
AIP-A-LF 
000250 

JACKSON BRUNO DE SOUZA 
GARCIA 02406/20 70 

UFM 
AIP-A-LF 
000252 

JANAINA FERREIRA DA SILVA 
35636638825 00832/20 40 

UFM 
AIP-S-E 
000055 

RAPHAEL DA SILVA COELHO 
43671563893 02199/20 20 

UFM 
AIP-A-LF 
000249 

RUI C DA SILVA RIO PRETO ME 01245/17 30 
UFM 

AIP-M-L 
000104 

SERGIO AUGUSTO ALVES DE 
OLIVEIRA 00353/19 20 

UFM 
AIP-S-E 
000054 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

JOAO SIQUEIRA NETO 01224/17 2017000256981 
AIF-

AMB/2017-
014 

KATIA MIRELA TANAKA 01519/17 2017000212752 AIF-

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 01496/21 AIF-A-S 
000141 

MARCOS LEANDRO BIZAIO 01494/21 AIF-S-V 
000119 

SIMONE ALVES JACINTHO DE MELLO 01493/21 AIF-S-D 
000237 

ZAINE DE MELO SANTOS ME 01495/21 AIF-S-V 
000120 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
06 de maio de 2021

 Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5839/2021

        Fica notifi cada, Benedita Cesar Dalben, proprietária 
do imóvel sito à Rua Silva Jardim, nº 1576, quadra 44-A, 
lote 20P/, Boa Vista, que em virtude de ter sido enviado a 
Notifi cação de Embargo nº 005839, datada em 27/04/2021, 
assinada pelo agente fi scal de posturas Moisés Augusto 
de Lima Aziz, tratando de construção em desacordo com a 
Lei de Zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (cons-
trução de estrutura metálica) 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 BR 39155800 7 BR acusando "não existe 
número indicado”.
        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$ 1.259,20 (hum mil duzentos 
e cinquenta e nove reais e vinte centavos) e medidas judi-
ciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 05 de maio de 2021.
Moisés Augusto de Lima Aziz
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 

 

GONÇALVES AMB/2017-
022 

SERGIO AUGUSTO 
ALVES DE OLIVEIRA 00353/19 2019000026194 AIF-S-E 

000018 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO AUTO 

CLAUDINEIA GOMES 01258/
17 

AIP-M-L 
000112 

DIRCE MILANI 01230/
17 

AIP-M-L 
000111 

JOAO SIQUEIRA NETO 01224/
17 

AIP-M-L 
000109 

JOSE ANTONIO MACENA BARBOSA 01229/
17 

AIP-M-L 
000113 

JOSE DIORANDE VALADARES ME 00835/
20 

AIP-M-L 
000106 

KATIA MIRELA TANAKA GONÇALVES 01519/
17 

AIP-M-L 
000107 

MARCIO ROGERIO PEREIRA BAR ME 01242/
17 

AIP-M-L 
000105 

NAIR MONTANARI LIOSSI 01225/
17 

AIP-M-L 
000110 

V E L CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA ME 

01549/
17 

AIP-M-L 
000108 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
BENEFICENCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

00940/20 AIF-S-D 
000135 

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA 00680/21 AIF-A-N 

000308 

LUIZ ANTONIO PEREIRA 01059/18 AIF-S-D 
000050 

MAKRO ATACADISTA S/A 02035/20 AIF-A-N 
000268 

NOGAROTO BOIATE E BELLEI PADARIA 
LTDA ME 01214/17 AIF-A-F 

0007 
 

 

PREVCLINI CLINICA DE CONSULTAS 
MEDICAS LTDA EPP 01403/18 AIF-S-F 

000084 
São José do Rio Preto, 06 de Maio de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

DECRETO Nº 18.896
DE 5 DE MAIO DE 2021.

Altera dispositivos do Decreto nº 18.882, de 19 de abril de 
2021 com suas alterações posteriores, que dispõe sobre 
medidas restritivas de enfrentamento a pandemia do COVID 
19, e dá outras providências. 

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de implantação de medidas de 
prevenção e controle da Pandemia COVID;

Considerando as disposições do Decreto Estadual n. 64.994, 
de 28 de maio de 2020 que estabelece o Plano São Paulo 
válido para todo o Estado de São Paulo e a necessidade de 
compatibilização das normas locais estabelecidas no âmbito 
estadual;

D E C R E T A:

Art.1º Ficam alterados os Anexos IX e XVII do Decreto 
nº 18.882, de 19 de abril de 2021, em similaridade com o 
Decreto nº 65.663, de 30 de abril de 2021 do Estado de São 
Paulo.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios do Turismo poderá expedir instru-
ções regulamentares de competência da pasta. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO

JORGE LUIS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO

DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

Atendimento presencial entre 6h e 20h

Capacidade máxima de ocupação do estabelecimento ou espaço de acesso ao público: 25%
Cumprimento obrigatório dos protocolos sanitários de biossegurança.

ATIVIDADES COMERCIAIS
Atendimento presencial entre 6h e 20h

ATIVIDADES RELIGIOSAS
Atividades presenciais individuais e coletivas

SERVIÇOS GERAIS
RESTAURANTES E SIMILARES
Consumo local entre 6h e 20h

SALÃO DE BELEZA E BARBEARIA
Atendimento presencial entre 6h e 20h

ANEXO XVII

ATIVIDADES CULTURAIS
Atendimento presencial entre 6h e 20h

ACADEMIA DE ESPORTE

ANEXO IX 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

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

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

 

2. PROIBIÇÕES  

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

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

2.2. Funcionamento de bares (estabelecimento com atividade exclusiva de 
bar).  

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

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

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

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

2.6. Disponibilização de alimentos para degustação.  

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

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

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

2.10. Filas ou aglomerações nas entradas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

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

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

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

3.3. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

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

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

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

4.3.1. Quando não for possível durante o atendimento a manutenção do 
distanciamento deverá ser providenciado anteparo de proteção fixo nos 

balcões de atendimento e recomendado uso de protetor facial nos demais 
casos. 

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

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

 

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

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

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

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

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

5.4. Guardanapos de papel embalados ou protegidos em dispensers. 

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

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

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

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

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

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

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

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Funcionários devem manter unhas curtas e sem esmaltes. 

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

 

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

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

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

8.2.1. Devem ser secos naturalmente antes de embalados 
individualmente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

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

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

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

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

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

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

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


