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Trânsito mata 31% menos na região
REDUÇÃO EM 5 ANOS

Divulgação
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Voto impresso 
nas eleições será 
um retrocesso, 

diz patriota

Pág. A3

Divulgação
O Detran-SP, através do 

Infosiga, revelou que a re-
gião de São José do Rio Preto 
apresentou uma queda de 
31% nos óbitos em aciden-
tes de trânsito nos últimos 
cinco anos. A região registrou 
a segunda maior queda do 
Estado de São Paulo, ficando 
atrás apenas de Presidente 
Prudente, que atingiu 43%.
Em 2015, a região contabilizou 
388 acidentes fatais, contra 
266 em 2020.          Pág.A2

Merendeiras recebem novo treinamento para preparo de kits
A secretaria de Agricultura e Abastecimento de Rio Preto, por meio do Departamento de Nutrição e Alimentação Escolar, realiza nesta 
quinta e sexta-feira (6 e 7) novo treinamento voltado às merendeiras atuantes nas escolas e creches municipais.       Pàg.A2

Juíza nega liminar para cidade avançar de fase

RIO PRETO Ambiental cumpre mandados em casa do Vila 
Flora e prende caçador com armas e animais abatidos. Pág.A4

TANABI Câmeras de segurança registram momento de assal-
to em loja de materiais de construção na cidade.       Pág.A4

Procon dá 
dicas de 

compras para 
Dia das Mães

Por conta da suspensão do 
atendimento presencial no ano 
passado, o Procon registrou nú-
mero baixos de reclamações nas 
semanas posteriores e nas que 
antecedem o Dia das Mães, com 
apenas oito queixas no período. 
Já em 2019, formam 677 recla-
mações sobre o caso. Pág.A2

Bom Prato 
oferece 
cardápio 

especial hoje 

Prazo para entrega de 
propostas de obra no 
Mercadão é estendido

Pág. A3

TAC define 
regras para 

funcionamento 
do Shopping Azul

O TAC (Termo de Ajustamen-
to de Conduta) foi assinado do 
dia 22 de abril e publicado no 
Diário Oficial do Município desta 
sexta-feira (7) com a finalidade 
de esclarecer as regras para o 
exercício do comércio e prestação 
e serviços ambulantes nas vias 
públicas, no caso, na Praça Jor-
nalista Leonardo Gomes, que vai 
abrigar o Shopping Azul. Pág.A3

Ginecologista 
alerta para 
perigos da 

Endometriose
Pág. A5

Saúde abre cadastro 
para pessoas com 

comorbidades 
solicitarem vacina
A Secretaria de Saúde de Rio 

Preto disponibiliza a partir desta 
sexta-feira no site oficial da Pre-
feitura um formulário online para 
o cadastramento das pessoas 
com comorbidades elencadas 
para vacinação contra a Co-
vid-19, que começará o dia 12 
de maio. A prefeitura também 
preparou um atestado padrão 
para a situação.         Pág.A5 Pág. A2

Bom Prato terá cardápio 
especial no almoço de hoje 

CLANDESTINO Polícia flagra acusados envasando gás de 
cozinha e apreendem material e caminhão na região. Pág.A4
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PANDEMIA E 
A VÍTIMA

Nesse tempo de enfermidade 
amplamente disseminada nós 
podemos – e devemos – mudar 
o nosso comportamento.

Isto porque em circunstâncias 
excepcionais nosso comporta-
mento não pode ser o mesmo da-
quele que temos cotidianamente 
ou em situações ordinárias ou 
normais.

Vivemos uma excepcionali-
dade.

Qualquer comportamento que 
foge a essas premissas aí estará 
infringindo às regras de boa con-
vivência humana.

Assim, o comportamento que 
não respeita as novas regras sanitárias, fere diretamente diversas 
regras jurídicas.

É um comportamento que viola as regras de Direito Adminis-
trativo, porquanto pode estar sujeito a multas.

Todavia, quero aqui ressaltar que desrespeitar as regras 
sanitárias também é crime previsto no Código Penal Brasileiro.

Diz o artigo 268 do CP:
Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada 

a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o 

agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de 
médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.

Portanto, todo aquele que descumprir lei (Lei n. 13.979/20) 
ou ato administrativo (normas do Poder Público) que vise impedir 
a introdução ou a propagação de coronavírus no Brasil, desde 
que descumpra dolosamente, praticará o crime de infração de 
medida sanitária preventiva (art. 268 do CP), ainda que não 
resulte em nenhum resultado concreto, sendo suficiente o mero 
descumprimento doloso, por se tratar de crime de perigo comum, 
ou seja, a lei presumiu, de forma absoluta, o risco causado à 
sociedade em razão da conduta daqueles que descumprem 
normas do poder público nesses casos.

Fazer respeitar as leis é uma obrigação do Poder Público 
e essas regras não tem nada de ‘comunista’, pois não existe 
nenhum direito absoluto em todos os países civilizados e demo-
cráticos e, em casos de excepcionalidade, o correto é sempre 
prevalecer a lei, para preservar a saúde pública, ainda que se 
sacrifique algum direito individual. Prevalece, uma vez mais, os 
interesses da sociedade, da coletividade, que é a verdadeira 
vítima de ações irresponsáveis.

Gilberto Antonio Luiz, advogado, professor universitário 
UNIFUNEC – Santa Fé do Sul - SP, procurador jurídico da 
Prefeitura Municipal de Três Fronteiras – SP e autor de 
livros e artigos jurídicos em revistas especializadas

ARTIGO 

BOM PRATO

Cardápio especial hoje 
homenageia Dia das Mães

Na sexta-feira (7) os 59 
restaurantes do Bom Prato, 
espalhados pelo Estado de 
São Paulo terão um almoço 
especial de Dia das Mães.

As unidades vão oferecer 
cardápios variados, com pratos 
especiais que incluem sobre-
coxa assada ao molho maitre 
d’hotel, Maminha na manteiga 
com pimentões e Cupim assa-
do ao molho madeira.

“Com este almoço especial, 
queremos homenagear as 
mulheres e mães que desem-
penham um papel fundamental 
no desenvolvimento social, 

trabalhando ativamente na 
economia do cuidado”, des-
taca Célia Parnes, Secretária 
de Desenvolvimento Social do 
Estado de São Paulo.

Em Rio Preto o Bom Prato 
fica na Rua Pedro Amaral, 
2919, próximo ao antigo prédio 
da Rodoviária. Lá são servidas 
diariamente cerca de 1.400 
refeições entre café da manhã, 
almoço e jantar. O café da ma-
nhã é servido a partir das 7h e 
custa R$0,50; o almoço é a 
partir das 10h30 e o jantar às 
17h, ambos custam R$1,00. 
No Estado de SP a rede serve 
cerca de 115 mil refeições 
por dia.

Andressa ZAFALON 

Divulgação

Bom Prato em Rio Preto serve média de 1.400 
refeições por dia

Mortes em acidentes de 
trânsito caem 31% na região

O Detran-SP, através do 
Infosiga, revelou que a região 
de São José do Rio Preto apre-
sentou uma queda de 31% 
nos óbitos em acidentes de 
trânsito nos últimos cinco anos. 
A região registrou a segunda 
maior queda do Estado de São 
Paulo, ficando atrás apenas 
de Presidente Prudente, que 
atingiu 43%.

Em 2015, a região contabili-
zou 388 acidentes fatais, contra 
266 em 2020, ou seja, 122 
vidas foram “salvas” no período. 
Em comparação com o ano de 
2019, a redução foi de 28,5%. 
No Estado de São Paulo a que-
da nas fatalidades foi de 32%, 
mesmo com o crescimento de 
50% de sua frota de veículos. 
O resultado é de 2.372 vidas 
salvas desde 2010.

De acordo com o Infosiga 
SP, 94% dos acidentes fatais 
envolvem falha humana. “Os 
dados de São Paulo, por meio 
do Infosiga, possibilitam ações 
mais assertivas na promo-
ção de políticas públicas de 
redução de acidentes. Uma 
postura cidadã e preventiva é 
fundamental para um trânsito 
mais humano e seguro. A mu-
dança de comportamento é 

um elemento chave”, afirmou 
o diretor-presidente do Detran.
SP, Ernesto Mascellani Neto.

A base de dados do Infosi-
ga é a primeira a ser entregue 
100% ao Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran) para 
integrar o Registro Nacional 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

EM 5 ANOS

Dados do Infosiga compraram os últimos cinco anos; região tem segunda maior 
queda em morte no Estado

de Acidentes e Estatísticas de 
Trânsito (Renaest). Desde o 
final do ano passado, todos 
os órgãos responsáveis pelo 
trânsito a nível federal, esta-
dual e municipal devem enviar, 
mensalmente, informações ao 
Renaest para compor uma base 

compilada.
O objetivo deste levan-

tamento com metodologia 
padronizada é o desenvolvi-
mento de políticas públicas 
de segurança viária, a partir 
das informações coletadas em 
todos os estados brasileiros.

Divulgação

ALIMENTOS

A secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento de 
Rio Preto, por meio do De-
partamento de Nutrição e 
Alimentação Escolar, reali-
za nesta quinta e sexta-fei-
ra (6 e 7) novo treinamento 
voltado às merendeiras 
atuantes nas escolas e 
creches municipais.

A capacitação é mo-
tivada pela necessidade 
de constante aperfeiço-
amento das atividades 
realizadas pela equipe. 
“Principalmente no que 
se refere ao recebimento, 
armazenamento, monta-
gem e distribuição dos kits 
da alimentação escolar 
aos alunos da rede mu-
nicipal de ensino durante 
a suspensão das aulas 
presenciais por causa da 
pandemia”, destaca a nu-
tricionista Elizandra Bonin.

O treinamento está sen-
do realizado no CIECC – 
Complexo Integrado de 
Educação, Ciência e Cul-
tura, onde as 247 me-
rendeiras participantes 
estão organizadas em oito 
turmas. Todas as medidas 
de prevenção ao coronaví-
rus foram adotadas a fim 
de garantir segurança aos 
envolvidos.

Em fevereiro deste ano, 
ainda no sentido da me-
lhoria contínua, as profis-
sionais também participa-
ram da capacitação “Boas 
Práticas de Manipulação”, 
que focou na aplicação de 
protocolos anticoronavírus 
em preparação ao retorno 
de aulas presenciais.

Merendeiras 
recebem 

treinamento
Da REDAÇÃO 

CONSUMIDOR

Procon fala sobre cuidados para 
compras do Dia das Mães

Por conta da celebração 
do Dia das Mães no próximo 
domingo (9), o Procon de Rio 
Preto alerta para os cuidados 
fundamentais na hora de ir 
às compras. Neste ano, os 
cuidados incluem também o 
atendimento às orientações 
das autoridades de Saúde.

Por conta da suspensão do 
atendimento presencial no ano 
passado, o Procon registrou 
número baixos de reclamações 
nas semanas posteriores e 
nas que antecedem o Dia das 
Mães, com apenas oito queixas 
no período. Já em 2019, forma 
677 reclamações sobre o caso.

Uma das principais recla-
mações é com relação a tro-
cas. O diretor do Procon de Rio 
Preto, Jean Dornelas, lembra 
que a troca da mercadoria não 
é obrigatória ao comerciante 
em caso de compra presen-
cial. “Por isso é importante 
que o consumir se informe, no 
momento da compra, sobre a 
política de troca da empresa e 
peça para o vendedor anotar 
essas informações no verso 

da nota ou do cupom fiscal”, 
afirmou.

Segundo ele, quando as 
regras de troca da empresa es-
tão expostas em cartazes, vale 
fotografar as informações com 
o celular e guardar, a título de 
comprovação.  “A empresa que 
anuncia uma política específica 
passa a ter um compromisso a 
ser atendido”, explicou.

Em relação às compras 
feitas pela internet ou por ca-
tálogo, a regra é de sete dias 
de prazo para trocas. “Quando 
a compra não é presencial, o 

prazo de troca é de sete dias 
e não há necessidade de apre-
sentar um motivo para essa 
troca. O vendedor é obrigado 
a trocar, arcando com os cus-
tos”, comentou Dornelas.

O diretor ainda explicou 
que existem duas regras no 
caso de produtos que apre-
sentem defeitos de fabricação. 
“Para bens não duráveis, o 
prazo é de 30 dias e 90 para 
os bens duráveis”, afirmou.

As reclamações no Procon 
de Rio Preto podem ser feitas 
pelo WhatsApp 99627-0528.

Vinicius LIMA 

Jean Dornelas, di-
reto do Procon de 
Rio Preto

Divulgação

OPORTUNIDADE
Balcão fecha semana com 282 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-fei-
ra (6) está oferecendo 282 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são: vendedor 
(37), auxiliar mecânico de ar 
(10), ajudante de pedreiro (10), 
assentador de pisos (10), azule-
jista (10), consultor de vendas 
(9), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio.  As vagas são para 
as seguintes áreas: adminis-
trativo (7), engenharia civil e 

elétrica (2), web designer (1), 
designer gráfico (1), desenvol-
vimento Web (1), direito (1), 
telepesquisa (1), publicidade 
(1), recursos humanos (1), 
redator (1) e social media (1).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura 
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos e se candidatar as 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos tam-
bém está cadastrando trabalha-

dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
é que a demanda por novos 
postos de trabalho no setor 
continue crescendo. Ao aces-
sar o site https://www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos/, a 
empresa pode fazer o cadastro 
e encaminhar uma busca por 
palavra chave “tipo entregador”. 
Em seguida, aparecem todas 
as pessoas interessadas, com 
experiência e perfil para o cargo.

Vinicius LIMA 
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MERCADÃO

TJ acaba com desconto em restaurante 
para pessoas com cirurgia bariátrica

A obrigação de conceder 
descontos às pessoas que 
tenham sido submetidas à cirur-
gia bariátrica, ou qualquer outra 
forma de gastroplastia, acaba 
por afrontar o princípio da livre 
iniciativa, da proporcionalidade 
e da razoabilidade.

Assim entendeu o Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça 
de São Paulo ao invalidar a 
Lei Estadual 16.270/2016, 
que obrigava a concessão de 
descontos ou de meia porção 
em restaurantes para pessoas 
que fizeram cirurgia bariátrica. 
O acórdão foi feito no dia 14 de 
abril e publicado nesta segun-
da-feira (3).

A Adin (Ação Direta de In-
constitucionalidade) foi ajuizada 
pela Associação Nacional de 

Restaurantes, que alegou, entre 
outros, que a norma criava um 
ônus desnecessário aos empre-
sários. Para o relator, desembar-
gador Claudio Godoy, a lei tam-
bém usurpou a competência da 
União para legislar sobre direito 
comercial (artigo 22, inciso I, da 
Constituição Federal).

“Evidencia-se, pois, de um 
lado a violação ao pacto federa-
tivo, invadindo-se competência 
própria da União (artigo 1º da 
CE); de outro, ao princípio da 
livre iniciativa e mesmo da pro-
porcionalidade e razoabilidade, 
impondo-se ônus desarrazoado 
aos fornecedores de alimenta-
ção, tomado o móvel da impo-
sição (artigo 111 da CE)”, disse 
o relator no documento.

Godoy também embasou a 
decisão em precedente do Su-
premo Tribunal Federal no sen-

Da REDAÇÃO

Juíza nega liminar para 
Rio Preto avançar de fase

No dia 17 de março deste 
ano, data em que Rio Preto 
iniciava o primeiro dia de lo-
ckdown, a Acirp (Associação 
Comercial e Empresaria) entrou 
na Justiça com uma ação civil 
pública pedindo uma liminar 
contra o Estado e a Prefeitura 
de Rio Preto para que estes 
órgãos aumentassem o nú-
mero de leitos para Covid-19 
e, assim, a cidade avançasse 
para a fase laranja do Plano 
SP, possibilitando a abertura 
presencial de restaurantes, 
academias e salões de bele-
za que, na época, estavam 
fechados.

Hoje o cenário está di-
ferente do que o cenário da 
data em que a entidade acio-
nou a justiça. Atualmente o 
setor comercial está podendo 
funcionar com horários mais 
flexibilizados, por isso, a juíza 
Tatiana Viana, da 2ª Vara da 
Fazenda analisou o pedido e 
nesta quarta-feira (6) negou a 
liminar à Acirp.

A juíza entende que “embo-
ra os associados da Acirp, em-
presários em geral, prestadores 
de serviços, representantes do 
agronegócios, empreendedo-
res e microempreendedores e 
profissionais liberais tenham 
sido afetados de forma drástica 
pela pandemia de COVID-19, 
o controle ou prevenção da 
transmissão da doença não 
é realizado pelo aumento de 

leitos infinitamente com o ob-
jetivo de reduzir as taxas de 
ocupações hospitalares para se 
permitir a manutenção na “fase 
laranja” e atendimento pre-
sencial em diversas atividades 
econômicas, como pretendido 
na presente ação.”.

Tatiana destaca que se ou-
tras medidas não forem adota-
das, haverá aumento de contá-
gio. “Se outras medidas não fo-
rem adotadas (como vacinação 
em massa, isolamento social, 
em variáveis graus, testes e 
rastreio de contatos daqueles 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

INCONSTITUCIONAL

Prefeitura publica TAC para 
Shopping Azul funcionar

O TAC (Termo de Ajusta-
mento de Conduta) foi as-
sinado do dia 22 de abril e 
publicado no Diário Oficial do 
Município desta sexta-feira 
(7), com a finalidade de escla-
recer as regras para o exercício 
do comércio e prestação e 
serviços ambulantes nas vias 
públicas, no caso, na Praça 
Jornalista Leonardo Gomes.

Fica a cargo da Prefeitura o 
fornecimento do material das 
barracas, o gradil, infraestrutu-
ra hidráulica e instalação elé-
trica, itens esses que já vem 
sendo cumpridos. O que falta 
por enquanto é o fornecimento 
da estrutura para banheiros 
tipo containers, mas que só 
deverá ser feito mais para o 
final da obra de montagem 
das barracas.

Após o início das atividades 
a Prefeitura vai viabilizar mão 
de obra humana e produtos 
para a limpeza dos banheiros, 
extintores, varrição da área, 
coleta de lixo no local, manu-

tenção da praça e desmonta-
gem após a utilização.

A Associação do Shopping 
Azul ficou responsável por cui-
dar de todo o material dispo-
nibilizado, se comprometendo 
a devolvê-los, quando neces-
sário, em boas condições de 
uso; ligação da fiação elétrica 
nos boxes; pagamento integral 
das contas de água e luz; se-
gurança noturna do local com 

Andressa ZAFALON Guilherme BATISTA

PACIENTES

PEDIDO DA ACIRP

TAC define regras para lojistas que terão abarracas no 
novo local

que foram contaminados, uso 
de máscaras, dentre outras 
medidas) haverá aumento de 
contágio em tal velocidade até 
alcançar limites intransponíveis 
para o SUS e rede privada mé-
dica e hospitalar em prejuízo à 
saúde daqueles que precisarem 
de atendimento, tanto em de-
corrência da COVID-19 como 
de outras doenças”, relata a 
magistrada no processo, que 
ainda complementa justificando 
que “as informações prestadas 
pelos requeridos indicam as 
medidas que foram adotadas 

Pedido foi feito pela Acirp, mas negado pela Justiça nesta quinta-feira

tanto pelo Estado quanto pelo 
Município de Rio Preto, no con-
trole da pandemia, com a am-
pliação de leitos de internação, 
não se podendo afirmar, nesta 
fase processual, que houve 
omissão dos entes públicos em 
questão a ser, eventualmente, 
reparada pelo Poder Judiciário, 
na forma como pretendida na 
inicial. Logo, de rigor o inde-
ferimento da liminar”, conclui.

A Acirp, por nota, respondeu 
que “vai avaliar a interposição 
de recurso contra o indeferi-
mento da liminar”.

Divulgação

Voto impresso é retrocesso 
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC-135/19) que 

exige impressão de cédulas em papel de votação voltou à tona. 
A proposta tem a chancela do presidente da Câmara Federal, 
Arthur Lira (PP-AL). Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), defende o voto eletrônico, porém, aceita debater a 
impressão do voto em papel. O ministro Luís Roberto Barroso 
(foto), presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se posi-
cionou contra a iniciativa porque, diz ele, o sistema é seguro e 
funciona muito bem. Para o vice-presidente nacional do Patriota, 
Ovasco Resende, o voto impresso é um retrocesso. Como é 
taxativamente contra, o patriota diz que o País tem que contar 
com a sabedoria do Congresso.

Contesta
Ovasco Resende diz ainda 

que o mundo está interliga-
do por meio digital, diz ele, 
desde relações sociais e até 
profissionais, se dá cada vez 
mais por sistemas eletrônicos. 
“É um retrocesso falar em 
voto impresso”, contesta. A 
proposta é defendida pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) e pelo grupo de 
deputados da sua base. Como 
não há consenso no Congres-
so, entretanto, vislumbra-se 
que pode não prosperar.

Arrocho na CPI
O senador Renan Calheiros (MDB-AL) tentou apertar o mi-

nistro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto), durante depoimento 
ontem à CPI da Covid no Senado, se ele era a favor do uso de 
cloroquina no tratamento preventivo à doença. Queiroga foi reti-
cente, mas o arrocho foi desnecessário porque em entrevista à 
imprensa, o ministro já havia declarado que o remédio não tem 
eficácia. Agora, como relator da CPI, Renan teria que arrancar a 
confirmação do ministro durante o depoimento para reforçar o 
seu relatório. Os ex-ministros Luiz Mandetta Nélson Teich foram 
taxativos de que são contra o uso do medicamento. A própria 
Anvisa já deu informação técnica da ineficácia do fármaco. Um 
detalhe chamou a atenção: a voz do Queiroga lembra o seu 
conterrâneo José Félix Sobrinho, o Paraíba, figura conhecida no 
meio político rio-pretense.

Pedágios
Os deputados aprovaram 

projeto do Senado que autoriza 
a implantação de sistema ele-
trônico de livre passagem em 
pedágios, com identificação 
automática dos usuários. O 
sistema permite que a cobran-
ça se dê pelo uso proporcional 
da via. Para isso, deve ser usa-
do sistema de reconhecimento 
automático de placas ou iden-
tificação de chips instalados na 
licença do veículo, por meio 
de rádio de identificação por 
radiofrequência. 

Crescente 
Após um período em que 

os casos de infecção por co-
vid-19 foram controlados por 
causa do lockdown adotado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB), e devido às medidas 
restritivas impostas pelo gover-
no do estado. Agora, o índice 
voltou a crescer na cidade. É o 
que apontou boletim divulgado 
ontem pela Secretaria da Saú-
da. No dia 5 de maio foram 98 
novos casos. Diante do índice 
crescente, a flexibilização 
pode turbinar as infecções! 

Assédio
O presidente da Comissão 

dos Direitos Humanos da 
Câmara, vereador Anderson 
Branco (PL), diz que está à 
disposição para dar suporte 
para vítimas de assédio sexual 
que teria ocorrido no Hospital 
de Base. Algumas vítimas, diz 
ele, fizeram denúncias contra 
chefes da instituição. “Os 
casos são crescentes no País 
e em nossa cidade, por isso 
me coloco à disposição para 
apoio, acolhimento e orienta-
ção”, pontuou o vereador.

No muro 
O vereador Bruno Moura 

(PSDB) manteve um breve 
encontro quarta-feira com o 
companheiro de partido Ge-
raldo Alckmin, em São Paulo. 
Ao ser indagado se conversou 
sobre a pretensão política do 
ex-governador para as próxi-
mas eleições, o vereador disse 
que o assunto não foi aborda-
do. É difícil de acreditar, porque 
Alckmin lidera pesquisas de 
intenção de voto para gover-
nador, em 2022. Moura se 
mostra um verdadeiro tucano! 

 Dispara
O Sindicato da Indústria 

Farmacêutica diz que o au-
mento da venda de cloroquina 
foi de 358%, no Brasil, nesta 
pandemia. Significa que um 
elevado número de pessoas 
recorreu ao tratamento pre-
ventivo para não ser infectado 
pela covid-19. Quem não 
contraiu foi porque o medo 
obrigou a seguir o protocolo de 
segurança, e quem contraiu e 
a infecção foi leve, não foi o 
efeito do remédio, disse o se-
nador Otto Alencar (PSD-BA).

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

A Secretaria Municipal de 
Obras de Rio Preto vai contra-
tar empresa para a instalação 
de nova entrada de energia 
elétrica no Padrão CPFL (qua-
dro de medidores coletivos) no 
Mercadão Municipal.

Com o objetivo de aumen-
tar a competividade entre as 
possíveis participantes a Dire-
toria de Compras e Contratos 
da Prefeitura de Rio Preto 
alterou o limite de entrega das 
propostas (envelopes) para o 
dia 31 de maio de 2021 – por 
conta desta mudança fica 
também alterada a data limite 
para as empresas efetuarem a 
visita técnica na forma prevista 
no item 5.4.4 do edital a qual 
deverá ser realizada até o dia 
27/maio/2021. Maiores infor-
mações no Portal de Compras 
https://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.
action .

O valor estimado da emprei-
tada com mão-de-obra e equi-
pamento é de R$ 587.138,84 
e a execução da mesma deve-
rá acontecer no prazo máximo 
de 60 dias, após a assinatura 
do contrato.

Secretaria 
aumenta prazo 
para entrega de 
propostas em 

licitação
Sérgio SAMPAIO 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Preto per meio 
de pregão eletrônico contra-
tou a empresa Botica Verde 
Produtos Naturais Eireli para 
o fornecimento de marmi-
tex para o atendimento dos 
pacientes das unidades de 
pronto atendimento (UPAs) 
da cidade.

O contrato tem vigência de 
12 meses e a valor total será 
de R$584.972,30.

Saúde compra 
R$ 500 mil 

em marmitas 
para UPAs

Sérgio SAMPAIO 

REGRAS

profissional especializado, além 
das montagens das barracas 
que foi iniciada na semana do 
dia 27 de abril com previsão de 
término para até 27 de maio.

O termo de ajustamento 
de conduta esta assinado pelo 
Secretário de Desenvolvimen-
to Econômico, Jorge Luís de 
Souza e pelo Presidente da 
Associação do Shopping Azul, 
João Willian.

tido de que é vedado ao Estado, 
a pretexto de veicular norma em 
defesa do consumidor, legislar 
sobre direito civil, notadamente 
sobre as relações comerciais.

“A lei impugnada, a pretexto 
de promover incentivo às pesso-
as que foram submetidas à cirur-
gia bariátrica acaba por afrontar 
o princípio da livre iniciativa, uma 
vez que concede benefício a um 
grupo determinado de pessoas, 
à custa do empresariado e em 
situação em que não se exige 
essa intervenção, e ainda sem 
qualquer contrapartida”, com-
pletou. A decisão foi unânime.
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Ambiental prende caçador com 
armas, munições e animais batidos

A Polícia Ambiental cum-
priu um mandado de busca 
e apreensão na manhã des-
ta quinta-feira (6), no bairro 
Vila Flora em Rio Preto, após 
receber várias denúncias de 
que um morador do bairro 
possuía inúmeras armas de 
fogo não legalizadas em sua 
casa, sendo as armas utili-
zadas principalmente para 
caçar animais silvestres.

A Ambiental solicitou 
uma ordem judicial para 
ser realizada a fiscalização 
e apreendeu no local cinco 
armas de fogo, 90 munições 
de diversos calibres, grande 
quantidade de partes avulsas 
de arma de fogo, como, por 
exemplo, coronhas, canos e 
carregadores, além de equi-
pamentos utilizados para a 
caça, peças de fardamento 

da Polícia Militar e partes de 
animais silvestres (ossos, 
chifres de veados e dentes).

Todos os objetos foram 
apreendidos e apresentados 
na Central de Flagrantes jun-
to com o autor que perma-
neceu preso à disposição da 
justiça.

Pelo fato de ter sido en-
contrado artefatos de arma 
de fogo de uso restrito o cri-
me é inafiançável com pena 
de 4 a 12 anos.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

Ambiental cumpriu 
mandado de busca e 
apreensão e prendeu 
acusado após achar 
armas e munições

Divulgação

REGIÃO
Câmeras registram 
assalto em Tanabi

Um homem armado as-
saltou uma loja de materiais 
de construção no centro de 
Tanabi, cidade próxima a Rio 
Preto, às 15h da tarde desta 
quarta-feira (5). 

De acordo com as informa-
ções da Polícia Civil, o crime 
foi registrado pela câmera de 
segurança do estabelecimento 
que mostra um homem de 
boné e mascara saindo do 
fundo da loja e invadindo a 
área dos caixas ameaçando as 

funcionárias.  
Momentos depois ele se 

dirige para a frente dos caixas 
e efetua um disparo para o alto, 
em seguida pega a sacola com 
o dinheiro e foge do local. 

O suspeito ainda não foi 
localizado e ninguém foi ferido 
pelo disparo. 

A Polícia Civil está investi-
gando o caso e suspeitam que 
o desconhecido possa ser autor 
de um segundo assaltou que 
ocorreu em um correspondente 
bancário da cidade. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Câmeras registram assalto em Tanabi contra loja de ma-
terial de construção

Divulgação

NA VETORASSO
Peça cai de 

caminhonete e atinge 
mulher em loja

Uma agente de serviços 
gerais de 25 anos foi atingida 
nesta quarta-feira (5) às 13h30 
por uma ferramenta, guardada 
na traseira de uma pick-up, que 
a arrastou por alguns metros na 
Avenida João Batista Vetorasso. 

Ao chegarem no endereço 
do acidente os policiais milita-
res foram informados de que 
a vítima já tinha sido socorrida 
pela Unidade de Resgate e le-
vada para o UPA Tangará. 

Já no hospital em contato 
com a vítima, a agente disse 
prestar serviços essenciais para 
uma floricultura e que ela esta-
va varrendo os fundos do local 

quando um veículo tipo pick-up, 
que estava com sua carroceria 
cheia de ferramentas, passou 
pela rua e uma das ferramentas 
a atingiu e a arrastou por alguns 
metros. 

Assim que notou o ocorrido 
o condutor parou o veículo e 
perguntou se a vítima estava 
bem e em seguida foi embora 
do local. Ela não soube informar 
a placa do veículo, apenas que 
o carro é de cor branca. 

Diante dos fatos foi requi-
sitado um exame de IML para 
a agente para que o caso seja 
investigado pelo 2º Distrito 
Policial, responsável pela área 
dos fatos. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

PM ACIONADA
Neto alcoolizado 

ameaça avó e tia com 
faca de cozinha

Policiais militares foram 
acionados na madrugada desta 
quinta-feira (6) por uma faxi-
neira de 60 anos que informou 
que seu neto, um reciclador 
de 18 anos, estava alterado e 
ameaçando ela e sua filha, uma 
vendedora de 31 anos, com 
uma faca de cozinha. 

Ao chegarem no local os 
PMs foram recebidos pela se-
nhora que comentou que seu 
neto começou a danificar a 
residência e com uma faca de 
cozinha teria ameaçado ela e a 
sua filha. 

Já em contato com a ven-
dedora foi relatado que desde a 
tarde da quarta-feira (5) o reci-
clador estaria exigindo dinheiro 
para comprar bebidas alcoólicas 
e por essa razão ela acabou 
comprando duas garrafas de 
bebida conhecida como corote 
chavete.  

Quando a vendedora já es-
tava deitada em sua cama ela 
ouviu seu sobrinho discutindo 
e ao sair do quarto notou que 
a casa já estava danificada e o 
reciclador proferia ameaças com 
uma faca em sua mão.  

Com ajuda de outros fami-
liares a vendedora conseguiu 
desarmar o reciclador. 

As duas vítimas disseram 
querer registrar um boletim de 
ocorrência para que o agressor 
não possa retornar à residência 
em que elas vivem, assim os três 
envolvidos foram levados para a 
delegacia onde as mulheres fo-
ram orientadas sobre o compa-
recimento a DDM para o registro 
de uma medida protetiva. 

Na delegacia o jovem con-
fessou ter ingerido bebidas 
alcoólicas e que foi ofendido por 
sua tia e sua avó e por isso ficou 
nervoso, mas que não ameaçou 
ninguém. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

ADEMIR JOSEÉ JULIO, falecido com 
67 anos de idade, natural de Pirapozinho/SP, 
era casado com Irene Melhado Julio. Deixou 
seus fi lhos Sander Igor, Amaly Vanessa. Seu 
sepultamento deu-se dia 06/05/2021 às 
09:00. Saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério Municipal de São Caetano. 

 ANTONIA GILDA GAZZI, falecida com 
67 anos de idade, natural de São José do 
Rio Preto/SP, era divorciada. Deixou seus 
fi lhos Octavio Henrique, Katia Regina. Seu 
sepultamento deu-se dia 06/05/2021 às 
12:00. Saindo seu féretro do velório Capela 
Asilo de Schimidt para o cemitério Enge-
nheiro Schimidt. 

 ALCEU JESUS SÃO JOSÉ, falecido com 
71 anos de idade, natural de Potirendaba/SP, 
era casado com Fatima Aparecida Oliva São 
José. Deixou seus fi lhos Talita Maria, Alceu. 
Seu sepultamento deu-se dia 06/05/2021 às 
17:00. Saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério parque 
Jardim da Paz. 

  FALECIMENTOS
 EIDER FERREIRA FILHO, falecido com 

64 anos de idade, natural de Manaus/AM, 
era casado com Maria do Perpetuo Socorro 
Mandes da Silva. Deixou seu fi lho Annik. 
Seu sepultamento deu-se dia 06/05/2021 
às 10:00. Saindo seu féretro do velório di-
reto para o cemitério Parque Jardim da Paz. 

 MARCOS ROBERTO MARTINS, fa-
lecido com 51 anos de idade, natural de 
São José do Rio Preto/SP, era casado com 
Adriana Dias Bras Mar tins. Deixou sua 
fi lha Beatriz. Seu sepultamento deu-se dia 
06/05/2021 às 14:00. Saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz. 

DIVINO FERREIRA DE FREITAS, fa-
lecido com 63 anos de idade, natural de 
Iturama/MG, era casado com Marcia Cecilia 
de Oliveira Freitas. Deixa seus fi lhos Patri-
cia, Marlon. Seu sepultamento deu-se dia 
06/05/2021 às 15:00. Saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Jardim da Paz. 

DENÚNCIA Cavalaria do Baep 
apreende arma com 

pensionista
Policiais da cavalaria do 

Baep apreenderam nesta quar-
ta-feira (5) às 11h45 uma arma 
de fogo calibre 40 que estava 
na posse de um pensionista de 
47 anos. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
os policiais foram informados 
por uma denúncia anônima 
que um homem obeso e com 
problemas físicos numa perna 
estaria armado e residindo em 
uma pensão com vários usuá-
rios de drogas. 

Após as informações os 
policiais se deslocaram ao en-
dereço onde foram recebidos 
pela proprietária do imóvel que 
permitiu a busca pelo local, 
sendo identificado momentos 
depois em um dos cômodos o 
pensionista. 

Inicialmente o suspeito ne-
gou as informações da denúncia 

logo se contradizendo, afirman-
do que possui uma arma que 
adquiriu em Barretos para sua 
própria proteção, e que ao mu-
dar para Rio Preto acabou não 
registrando a autorização para o 
transporte da arma. 

Ele acrescentou que procu-
rou a pensão para residir por 
pouco tempo e que tem conhe-
cimento sobre as passagens 
criminais de seus vizinhos. 

Os policiais entraram em 
contato com a Policia Federal 
no setor do Sinarm (Sistema Na-
cional de Armas) que confirmou 
o cadastro da arma que está 
com algumas irregularidades e 
deveria ser apreendida. 

O objeto foi então apreen-
dido e lacrado e encaminhado 
para o Distrito Policial compe-
tente que investigará se houve 
alguma prática criminal anteces-
sora deste caso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arma e munições apreendidas na ação da Cavalaria do Baep

Divulgação

VIOLÊNCIA

Trio é preso envasando 
gás de cozinha

A Polícia Militar Ambiental 
prendeu três homens em 
Pitangueiras na última quar-
ta-feira (5) às 18h30 que 
estariam realizando envase 
clandestino de gás de cozi-
nha. 

Os policiais estavam em 
diligência na Rodovia Arman-
do de Salles Oliveira quando 
abordaram um caminhão 
carregado de botijões de gás 

próximo a um canavial, sen-
do que durante a vistoria foi 
identificado apetrechos como 
lacres novos, etiquetas, fer-
ramentas e outros materiais 
que comprovaram que os três 
envolvidos estariam realizando 
envaze clandestino de gás 
de cozinha para revender os 
produtos. 

Os suspeitos foram leva-
dos para o Plantão Policial 
de Sertãozinho junto com 
o caminhão e os produtos 
apreendidos, onde os três 
envolvidos foram presos e 
deverão ficar à disposição da 
Justiça.  O caso foi registrado 
como crime contra a ordem 
econômica. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Ladrão esfaqueia vítima nas costas por causa de celular

Policiais militares foram 
acionados após uma denúncia 
informando sobre um roubo 
às 18h na Rua José Bonifácio 
onde um ajudante de 31 anos 
foi ferido. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o crime aconteceu nas proxi-
midades da Igreja São Judas 
Tadeu onde um homem des-

conhecido teria parado a vítima 
e mandado que lhe entregasse 
a bicicleta e o celular. 

Assim que o ajudante se 
recusou o criminoso puxou uma 
faca e apunhalou as costas da 
vítima duas vezes, em seguida 
pegou o celular e fugiu do local. 

Momentos depois a vítima 
procurou por um estabelecimen-
to comercial onde pediu ajuda, 
sendo que um técnico de 38 
anos que se encontrava no local 

acionou a polícia. 
Ao chegarem no local do 

ocorrido os policias foram infor-
mados de que o ajudante já teria 
sido socorrido pela Unidade de 
Resgate que o levou para o Hos-
pital de Base e em contato com 
a testemunha, o técnico disse 
não estar presente no momento 
em que o crime aconteceu e que 
apenas solicitou o socorro. 

A faca utilizada não foi loca-
lizada pois a vítima não soube 

dizer com precisão o local onde 
teria sido abordado. 

O jornal DHoje entrou em 
contato com o hospital para 
mais informações sobre o es-
tado da paciente e devido a lei 
que entrou em vigor em agosto 
de 2020, nenhum funcionário 
pode compartilhar dados do 
prontuário ou da ficha médica 
de pacientes sem consenti-
mento. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

CLANDESTINO

Trio é preso envasan-
do gás de cozinha, 
material e caminhão 
apreendidos

Divulgação
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Reprodução assistida 
permite realizar o sonho 

de ser mãe

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

No domingo, dia 09 de maio, ainda que distan-
tes devido ao isolamento social, muitas famílias 
irão comemorar o Dia das Mães. E para muitas 
mães esta data, terá um significado ainda maior: 
o da superação.

É o caso das pacientes que encontraram na 
Reprodução Humana a possibilidade de realizar o 
desejo de serem mães, através dos mais variados 
tratamentos. 

Poder fazer parte dessa realização é o que 
motiva cada dia mais, nós médicos que atuamos 
na área e o que transforma um procedimento 
médico em uma oportunidade de trazer felicidade 
às pessoas.

Após uma investigação minuciosa e definição 
das causas de infertilidade, o profissional poderá 
indicar qual o tratamento mais adequado. 

- Coito programado: método que visa identifi-
car o período fértil da mulher para que a relação 
ocorra no momento mais propício à fecundação. 
Pode envolver a indução hormonal para maiores 
chances de concepção. A taxa de sucesso fica em 
cerca de 20% por tentativa;

- Inseminação artificial: é realizada a coleta do 
sêmen do parceiro e inserção direta na cavidade 
uterina, apresentando uma taxa de sucesso que 
varia entre 25 e 35%;

- Fertilização in vitro: na FIV é realizada a coleta 
dos gametas femininos após estímulo hormonal 
e dos gametas masculinos, com fecundação re-
alizada em laboratório e implantação do óvulo já 
implantado. A taxa de sucesso pode chegar a 45%.

A fertilização in vitro é um tratamento que pode 
beneficiar casais com diferentes diagnósticos de 
infertilidade, desde alterações tubárias até dificul-
dades no espermograma do parceiro.

A mensagem que quero deixar, caso você tenha 
interesse em engravidar, independente da dificul-
dade para atingir a gestação de forma natural, é 
que a Reprodução Humana oferece hoje uma gama 
enorme de opções para atingir a maternidade, até 
através de óvulos doados caso a mulher necessite, 
e para isso é só procurar um médico atuante na 
área. 

Um feliz dia das mães a todas as mamães.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – mé-
dico ginecologista e obstetra, pós-graduado 
em Reprodução Humana

Divulgação

HOJE

0NLINE

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto disponibiliza a par-
tir desta sexta-feira (7), no 
site oficial da Prefeitura, um 
formulário online para o ca-
dastramento das pessoas com 
comorbidades elencadas para 
vacinação contra a Covid-19, 
que começará o dia 12 de 
maio.

As pessoas enquadradas 
dentro dos critérios do Minis-
tério da Saúde devem informar 
seus dados pessoais e indicar 
a doença para a apuração do 
número de pessoas com indi-
cação de vacinação. Também 
estará disponível um atestado 
médico que será exigido no ato 
da vacinação.

A Saúde elaborou um ates-
tado médico padrão que os 
portadores de comorbidades 
deverão apresentar para rece-
berem a imunização. O docu-
mento deverá ser preenchido 
pelo médico responsável pelas 
informações do paciente. Esta 

Saúde abre cadastro para pessoas 
com comorbidade solicitar a vacinação

exigência foi definida pelo se-
cretário Aldenis Borim em uma 
reunião com representantes do 
Conselho Regional de Medicina 
(CRM), da Associação Paulista 
de Medicina (APM) e dos planos 
de saúde da cidade. O modelo 
do atestado padrão também 
estará disponível nos sites dos 
convênios.

Para os pacientes da rede 
SUS, que já contam com o 
prontuário on-line, os atestados 
obrigatórios estarão disponíveis 
no dia e nos próprios locais de 
vacinação, não havendo neces-
sidade de buscar nas unidades 
antecipadamente.

As pessoas que têm con-
vênios médicos ou fazem tra-
tamentos particulares, devem 
providenciar os atestados no 
padrão exigido junto aos médi-
cos com os quais fazem o tra-
tamento. O modelo do atestado 
padrão também estará disponí-
vel nos sites das operadoras.

O link para fazer o cadastro 
é este pode ser encontrado na 
versão online desta matéria no 
portal do DHoje.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Cadastro para vacinação está no site da prefeitura

Divulgação

PANDEMIA
Mirassol vacina 

profissionais de saúde 
ainda com 1ª dose

O Departamento Municipal 
de Saúde (DMS) vai vacinar 
os profissionais da saúde, que 
ainda não receberam a 1ª 
dose do imunizante contra a 
Covid-19, nesta sexta-feira (7), 
das 8h às 16 horas, no Centro 
de Saúde, também conhecido 
como Postão. O atendimento 
será pelo sistema pedestre.

Os profissionais de nível su-
perior deverão apresentar car-
teira funcional do conselho de 
classe. Os demais profissionais 
(relacionados pelo Ministério 
da Saúde) deverão comprovar 
vínculo empregatício.

Também segue a vacina-
ção dos idosos acima de 60 
anos. Vale lembrar que as 
doses estão destinadas para 
os moradores de Mirassol, ou 
seja, no ato da vacinação, além 
de apresentar o documento 
com foto, o munícipe deve 
apresentar o comprovante de 
residência.

Entre os profissionais elen-
cados a receberem a dose es-
tão: médicos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais, enfermeiros, 
farmacêuticos, dentistas, psi-
cólogos, biomédicos, biólogos, 
educadores físicos, veterinários 
e nutricionistas, bem como 
seus respectivos auxiliares téc-
nicos (secretárias, atendentes, 
auxiliar de limpeza, vinculados 
a estabelecimentos de saúde). 
Para solicitar a chegada das 
doses destes profissionais da 
saúde, o DMS abriu um ca-
dastro no site da Prefeitura em 
março.

Pré-cadastro - O 
pré-cadastro no site “Vacina Já” 
(vacinaja.sp.gov.br) economiza 
90% no tempo de atendimento 
para imunização: leva cerca de 
1 a 3 minutos para quem pre-
encheu o formulário. Presen-
cialmente, em média, a coleta 
de informações leva cerca de 
10 minutos. A ferramenta ajuda 
a agilizar o atendimento e a evi-
tar aglomerações. O pré-cadas-
tro pode ser feito por familiares 
de idosos ou de qualquer pes-
soa que participe dos públicos 
previstos na campanha.

Da REPORTAGEM 

Mais 13 mortes são 
registradas em Rio Preto

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quin-
ta-feira (6) mais 13 óbitos por 
Covid-19 no município. Destes 
casos, oito foram notificados na 
quarta, quatro na terça-feira e 
um no sábado. Desde o início 
da pandemia a cidade registrou 
1.961 óbitos, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%.

Também foram confirmados 
mais 368 casos da doença, 
sendo 299 por diagnosticados 
por exame PCR, 39 por TR so-
rológico e 30 por TR antígeno. 
No total, são 68.109 casos, 
com 4.278 em profissionais da 
saúde. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 33.346 
casos e 1.039 óbitos.

Nas últimas 24 horas fo-
ram contabilizados mais 121 

pacientes curados, totalizando 
61.232 recuperados, o equi-
valente a 89,9% dos casos. 
As notificações de pacientes 
com sintomas gripais somam 
264.668 e já foram realizados 
227.885 testes. O coeficiente 
de incidência é de 14.784 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente, o município 
conta com 756 pacientes in-
ternados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
com 374 na UTI e 382 na 
enfermaria, sendo que 371 
são residentes de Rio Preto e 
385 são moradores de outras 
cidades. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19, são 
597 internações, com 335 na 
UTI e 262 na enfermaria. A taxa 
de ocupação em leitos de UTI é 
de 82,6% na região.

Vinicius LIMA 

Divulgação

DIA DE COMBATE

Ginecologista fala dos perigos e 
da luta contra a Endometriose

Nesta sexta-feira (7) é ce-
lebrado o Dia Internacional de 
Luta contra a Endometriose.  Ao 
menos 8 milhões de brasileiras 
sofrem da doença, que está 
diretamente relacionada com 
a menstruação e que afeta o 
aparelho reprodutor feminino, 
segundo o Ministério da Saúde. 
Ela incide mais na faixa etária 
entre 25 e 35 anos. Somente 
em 2019, 11.790 brasileiras 
precisaram de internação por 
causa da doença e muitas 
destas passaram por cirurgia 
para retirada do útero, colo do 
útero, ovários e tubas uterinas 
comprometidos pela doença.

“Os números do Brasil refor-
çam os cuidados que as mulhe-
res devem ter com sua saúde, 
em particular, com o aparelho 
reprodutor. A endometriose é 
uma doença crônica, que não 
tem cura, contudo, é controlá-
vel, desde que a mulher tenha 
o acompanhamento médico 
periódico e faça o tratamento 
preconizado por ele”, afirmou a 
médica ginecologista e obstetra 
Cláudia Araújo, do Austa em 
Rio Preto.

A endometriose é uma infla-
mação no endométrio, como é 
chamada a mucosa que reves-
te a parede interna do útero, 
sensível às alterações do ciclo 
menstrual, e onde o óvulo de-
pois de fertilizado se implanta. 
Como está relacionada ao ciclo 
menstrual, a doença regride 
espontaneamente com a me-
nopausa, em razão da queda 
na produção dos hormônios 
femininos.

Embora muitas vezes não 
apresente sintomas, a endome-
triose dá alguns sinais como, por 
exemplo, a dor. “O endométrio, 
mesmo fora útero, continua 
sendo estimulado mensalmente 
pela ação dos hormônios do 
ciclo menstrual. E isso provoca 
uma reação inflamatória, o que 
causa dor quando a mulher 
menstrua”, explicou Cláudia.

Esta doença é a principal 
causa de infertilidade feminina. 
Quando o endométrio começa 
a crescer em locais como tubas 
e ovário, há inflamação e um 
processo espontâneo de cica-
trização, o que acaba gerando 
mudanças anatômicas que im-
pedem o pleno funcionamento 
das tubas, responsáveis pelos 

Da REPORTAGEM primeiros acontecimentos da 
fecundação. Além disso, as 
células inflamatórias podem 
afetar a qualidade do óvulo e do 
espermatozoide.

Além da dor e sangramento 
intestinais e urinários durante a 
menstruação, há outros sinto-
mas que denunciam a possibi-
lidade de a mulher ter endome-
triose como: cólica menstrual 
(dismenorreia); dor durante as 
relações sexuais (chamada dis-
pareunia) e infertilidade.

Diante da suspeita, a gineco-
logista recomenda que a mulher 
procure o quanto antes consul-
tar-se com o médico, que fará 
primeiro o exame ginecológico 
clínico e, caso necessário, con-
firmar seu diagnóstico através 
de exames laboratoriais e de 
imagem.

Em relação ao tratamento da 
endometriose, Cláudia explica 
que as mulheres mais jovens 
podem valer-se de medicamen-
tos que suspendem a menstru-
ação, ou seja, tomando a pílula 
anticoncepcional sem intervalos 
e os análogos do GnRH. “O in-
conveniente é que os análogos 
podem provocar efeitos cola-
terais adversos”, comentou a 

ginecologista.
Lesões maiores de endo-

metriose, em geral, devem ser 
retiradas cirurgicamente. Quan-
do este tratamento é indicado 
e a mulher já teve os filhos que 
desejava, a retirada do útero é 
uma opção.

Divulgação

A médica ginecologista e 
obstetra Cláudia Araújo, 
do Austa em Rio Preto
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PARLAMENTO REGIONAL

Mesmo antes de ter sido criada 
a Região Metropolitana, quarta-
feira passada, representantes 
de 35 câmaras municipais 
da região se anteciparam e 
criaram o Parlamento Regional. 
Para comandá-lo, foi eleito o 
presidente da Câmara Municipal 
de Rio Preto, Pedro Roberto do 
Patriota. Sua vice-presidente é 
Sônia Beolchi, de Ibirá. 

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 7, sexta-feira: 
Data Nacional de Israel (Independência), Dia do Oftalmologista; 
1919 nasceu EM Los Toldos, Argentina, Eva Perón, que morreu 
em 1952 aos 43 anos. Ilza Bassi da Silva, Cláudia Liz,  George 
Clooney, Tony Blair. 8, sábado: Dia do Artista Plástico, Dia do 
Profissional   do Marketing, André de Giorgio, Manoel Jorge de 
Medeiros Júnior, Carlos Adib Cury, Sílvio Bassitt, Thomás Bassitt, 
Rita Brito Arantes. 9, domingo: Maria Aparecida Abelaira Vizzoto, 
Gisele Falavina Dias, Lucinha Paglione de Oliveira, Márcio Anísio 
Haddad, Nathália Moreno Cury, Nizan Guanaes,Vera Bufulin, Verinha 
Mussi Hage, Vilma Coelho Reverendo Vidal, Marina Beolchi de 
Lima Araújo, Otávio Vale. 10, segunda-feira: Dia da Cavalaria, 
vice-governador Rodrigo Garcia, Cidinha Cury Antônio, Sílvia Maria 
de Mello Marconi, ex-prefeito de Mirassol, Chim Palchetti; José 
Chalela, Lucy de Freitas Colturato, Celso Proto  de Melo, Luiz 
Storino, Mariana Célico,Mário Makio, Matheus Baraldo Gomes, 
Reinaldinho Zanon, Ricardo Milani, Wanderley Luxemburgo, Malú 
França, Nilda Soares, Solange Astofolo Issas, Geraldo Antonio 
Cesta. 11, terça-feira: Nasceu Salvador Dalí, Geni Munia(100 
anos),Giseli Sayeg Nunes Ferreira, José Adriano Zancaner, Eliner 
Andreoli, José Vinha Filho, Rui Carlos Giorgi, Sandra Tavares, Adriana 
Mahfuz Crosara Aguiar, Gisele Spiewak  Finimundi, Suelizinha Silva, 
Beny Guagliardi, Beth Mendes, Brunete Fracaroli, Carlinhos Lyra, 
Maria Terezinha Monteiro, Pedro Batista. 12, quarta-feira: Nasceu 
Jamelão, Carolina Cunha de Oliveira, Fátima Lemes, Antônio Cury,  
Antônio  Francisco  Conte, Bebel Gilberto, Sérgio Chapelin, Stefanie 
Correa  de Mello Scandiuzzi. 13, quinta-feira: Dia da Abolição da  
Escravatura, Dia da Ascensão, Dia da Imprensa, Dia do Auto-móvel, 
Aniversário do Rio Preto Automóvel Clube (101 anos), Alzira Goraib, 
Maria Fernanda Roncato, Maria Regina Lóis Bueno, Sílvia de Mello 
Lemos Cury, Agnaldo Rayol,Harvey Keitel, Stevie Wonder. 

AUTOMÓVEL CLUBE

O Automóvel Clube tá que tá. 
Nessa reabertura gradual do 
isolamento social da pandemia 
do Covid, os associados, pelo 
visto, andavam ávidos por um 
reencontro com amigos. Apesar 
do necessário distanciamento 
e os rígidos protocolos, tem 
recebido um bom número de 
associados nos almoços de fim 
de semana. Amanhã tem Bozó 
e no almoço de domingo Dia 
das Mães, (à la carte e sem 
reservas), Anisinho.

CANTINELLA 
A casa, que oferece pratos os 
mais cintilantes da memória 
afetiva de nove entre dez 
italianos e oriundi, oferecendo-
lhes sabores ancestrais, só 
aceita clientes com reservas. 
Para este domingo, um prato 
especial será oferecido no 
cardápio: Ossobuco com risoto 
alla milanese. Info (17) 3231-
8436.

PICANHA BELVEDERE
O restaurante é um dos novos 
xodós da cidade em matéria 
de carnes e seus pratos são 
de excelente sabor. Garimpado 
aliás, de receitas de toscas 

BOCACCI  
Sensação entre foodies que 
a-do-ram comida com acento 
italiano em seus temperos, o 
Bocacci expõe o inegável talento 
do italiano Massimo Barletti, 
de sólida carreira como chef, 
que dos arredores de Firenze 
onde está residindo,continua 
orquestrando o cardápio e 
oferecendo pratos sedutores. 
Info: (17) 3304-3448. Mas, 
atenção: é necessário reserva 
prévia.

EL TORO 
Point do high chegado numa 
carne e derivados, o El Toro 
de Kuky Bonadio - o mesmo 
proprietário do Bocacci- depois 
de encaixar sua feijoada na 
agenda do ócio dos sábados 
da temporada outono-inverno, 
tem propiciado um delicioso 

O DIA DAS MÃES NOS PRINCIPAIS RESTAURANTES  

Os principais restaurantes da cidade estão armados até os dentes, para esperar como manda o 
figurino, seus habitués de quem andam saudosos e que, desde sábado passado estão retornando e 
com certeza, deverão lotar seus salões depois de amanhã, para o almoço do Dia das Mães. Motivo, 
aliás, de grande preocupação, porque muitas casas, reduzidas pelas autoridades sanitárias a 25% de 
sua capacidade, hoje mesmo já estão com as reservas esgotadas. Os chefs estão afiando as facas, 
cada um tão bom quanto o outro, procurando oferecer o que há de melhor. Esta coluna, selecionou 
alguns dos principais endereços gastronômicos da cidade, para explicar como será o almoço do Dia 
das Mães, depois de amanhã. É preciso prestar atenção num detalhe: muita gente não entende 
que os restaurantes não podem pelo protocolo sanitário, aceitar mesas com mais de 4 pessoas, 
senão correm o risco de uma pesada multa. Se o número de familiares exceder a quatro pessoas, 
quem reservar com antecedência ainda poderá conseguir uma mesa ao lado da outra, há capito?

MADRINHA

Madrinha do Time Brasil nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, 
Cláudia Leitte comandará uma 
série do Esporte Espetacular. 
“De papo com a Madrinha” terá 
quatro episódios e estreia hoje.

São José do Rio Preto, sexta-feira
07 de maio de 2021

CHEGANÇA

O PSDB vai fazer um festão 
dia 25 de junho para marcar 
a posse do vice-governador 
Rodrigo Garcia (DEM), potencial 
candidato ao Governo do 
Estado. Rodrigo é nome da 
maior competência e bem-
querência na política partidária. 
Nome forte nas eleições, sans 
doûte! 

SERTANEJA DE 
SUCESSO 

A rio-pretense Marta Leite, 
além de comerciante – ela 
dirige seu atelier de costura- é 
cantora profissional, violonista 
e compositora e dedica-se 
à música sertaneja. Apesar 
de sua pouca idade, está 
na estrada musical há mais 
de 15 anos e tem algumas 
músicas no Youtube e no 
seu Facebook. Seu último 
lançamento, “Fogo de Amor” 
aconteceu na semana passada 
e o videoclipe já faz sucesso. 
Marta Leite é apresentadora de 
um programa nas redes sociais, 
o “Martaneja” com grande 
repercussão levando sempre 
convidados para apresentações 
e entrevistas.

A-6

CASTELLANA

Com um buffet de saladas e frios 
digno de casas de alta qualidade, 
a Castellana Steak House, que 
se plantou com responsabilidade 
na Redentora,tem sido um dos 
restaurantes mais badalados 
e reunido exigentes gourmets. 
As carnes, quando aterrissam 
à  mesa ,  acabam com o 
burburinho. A carta de vinhos do 
Castellana é uma das melhores 
da cidade. Para este domingo, 
além do bacalhau também 
incluirá paella no menu. A casa 
não aceita reserva e acomoda 
os clientes a partir das 11 horas. 
A última chegada deve ser às 
15h30 Info: (17) 3225-5622.

GAÚCHAS I E II
A Churrascaria Gaúcha I, no 
coração da cidade, embora 
esteja enfrentando o processo de 
desmontagem de seu salão de 
refeições para se unir à Gaúcha II, 
na Avenida José Munia em frente 
à Havan, continua com delivery 
e take away normais. Você pode 
fazer a encomenda pelo telefone 
(17) 3235-5030. Mas pode-se 
comer na Gaucha II, que não 
aceita reserbvas. Seu lombo, 
cantado e decantado em prosa 
e verso é o prazer dos filhos que 
retornam a Rio Preto para datas 
como essa. Suas comidinhas 
icônicas passeiam pela memória 
afetiva de todo o rio-pretense, 
pela preparação primorosa e 
pelo sabor inigualável. Info: (17) 
3226-5919.

LIVIA COSTANTINI 
MARQUES
Empresária do 
Setor Joalheiro 
(Costantini), espo-
sa de Paulo Emilio 
Azevedo Marques. 
Mãe dos gêmeos 
João Vitor e Maria 
Clara (18 anos) e 
de Antonio José 
(11)

NEIVA SAAD DE SETA-
Esposa tabelião Gumercindo de Seta. Mãe 
de Maria Cecília de Seta Buchdid e de Fáti-

ma de Seta Badan. 

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

SIMARQUES 
FERREIRA

Advogada, esposa 
de Guermann Car-

mona, mãe de 
Simarques e 

Yasmin, ambas 
engenheiras 
ambientais.

UM CÉRTAIN RÉGARD SOBRE AS 
MÃES DE NOSSO HIGH- II PARTE    

Iniciei na coluna anterior, minha homenagem ao Dia das 
Mães, que encerro aqui, com o prazer de quem estende 
através das mães elencadas, a homenagem a todas as mães 

de nossos leitores. O tapete vermelho e a reverência são para 
essas criaturas que, congelando o sorriso sem hierarquias, com 
sua presença visível e intensa, falam amor através do coração, 
transmitindo seu pensamento, ondulando, girando e voando 
como a fumaça e os pássaros. 

Senhora de vasto senhorio, toda mãe comete o pecado 
e a rendição de ser o estro, o engenho, a imaginação 
criadora, a inspiração do poeta. Pés guardados debaixo 

da saia longa, ou saia curta, cabelos em neve ou ondulados, 
dourados ou negros, está estando, estando desde sempre. 
Merece silêncio, muito. Do mais profundo respeito.

Desde que o filho a viu, a vê. E não vê mais nada. Os que 
a têm viva entre nós merecem comer, rir, brindar, beber 
e festejá-la neste domingo. Engasgar de tanto comer 

e rir e trocar tapinhas nas costas, girar a viola ao seu redor, 
festejando com os irmãos o imponderável prazer de desfrutar 
de sua presença, aproveitando a intensa alegria enquanto 
não jazer afundado nas cobertas e na melancolia da saudade 
que nos roubará a calma e a alma, em voo de febre pela sua 
inestimável ausência.

Com a devida vênia, a coluna reproduz texto de Washington 
Irving que, com certeza, qualquer filho assina embaixo: 
“Um pai pode rejeitar o filho; irmãos podem tornar-se 

inimigos; maridos podem abandonar as esposas e, esposas, os 
maridos. Mas o amor de uma mãe sobreviverá a tudo: à boa 
e à má reputação, à riqueza e à pobreza, à condenação e à 
adulação do mundo. Uma mãe sempre amará o filho e mesmo 
quando ele for um criminoso, ela esperará que se emende e 
se arrependa. Ela se lembrará sempre dos sorrisos que outrora 
lhe enchiam o coração de êxtase, dos gritos joviais da criança, 
das promessas do adulto; e ela nunca conseguirá conceber 
que o filho seja um ser ruim”.

Eloisa MATTOS

ELIANI MENEZES HAWILLA
Viúva do empresário J. Hawilla. Mãe de Ste-
fano Menezes Hawilla (casado com Isabella 
Fiorentino Hawilla) executivo diretor geral da 
TV Tem), jornalista Renata Hawilla Mata Pires  

(esposa de Antonio Carlos Mata Pires) e 
Rafael Menezes Hawilla (casado com Adriana 
Helu) empresário diretor geral da H. Dauff)

frescor de memory game, 
inevitável ao se reaglutinar 
amigos de infância, que ali 
se reúnem para saborear 
delícias e tomar bons vinhos ou 
fazer cervejas absolutamente 
geladas, fluírem pelo paladar. 
Info: (17) 3234-4838. Mas 
atenção: não chegue com a 
família sem ter feito reserva 
prévia. Corre o risco de ter 
que voltar.

texturas do interior de São 
Paulo e Minas Gerais. Seu feijão 
tropeiro é de se comer de joelhos 
e as carnes, idem. A casa veio 
contribuir para dar uma dimensão 
de prazer à região onde se 
instala, o São Deocleciano, nas 
proximidades dos Damhas. Não 
é necessário fazer reservas. Info: 
(17) 3225-1016.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

   NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020 – PRE/116/2021 
– PROCESSO 11.291/2020
Objeto: Aquisição de materiais de expediente
Considerando que consta em aberto a Nota de Empenho nº 
2306/2021; Considerando que o atraso no fornecimento cau-
sa transtorno a rotina administrativa. Fica a representante le-
gal de empresa VIVIAN FORTE DE SOUSA, NOTIFICADO, 
a regularizar a entrega dos produtos, de forma imediata, nos 
termos da cláusula 2.1 do contrato, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis. Concedemos, ainda, 05 (cinco) 
dias úteis para, em querendo, apresentar o contraditório e a 
ampla defesa, tendo em vista os graves indícios de descum-
primento contratual, que poderá acarretar a pena de multa e 
suspensão de contratar e licitar com o poder público. Publi-
que-se, ADILSON VEDRONI - Secretário M. Administração.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO
EMPENHO 6229/21
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar a 
SUBSTITUIÇÃO de 37.250 unidades dos itens no prazo de 
02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, referente ao empenho em epígrafe. O não cumpri-
mento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo apresentar contra-
ditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS 
– DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 7152/21
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contra-
tada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreteri-
velmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATE-
RIAIS ELETRICOS EIRELI – CNPJ 00.226.324/0001-42 
- PROC. 13391/2020; EMPENHOS 3394/2021 e 5119/2021; 
Notifi co o representante legal da empresa supramencionada 
para entregar no prazo de 05(cinco) dias, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos Empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas, bem como a suspensão do 
direito de licitar e contratar com esta administração pelo pra-
zo de até 05 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - SMEL 
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Chamada Pública nº 03/17; Contrato: CHP/0001/18
Contratada: Rio Preto Weilers
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. SMEL – Fabio F. D. Marcondes
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 24/20; Contrato: TOP/0021/20
Contratada: KM & M Engenharia Projeto e Construção Ltda 
Me
Nos termos do art. 57, inciso II e §1º, da Lei 8.666/93, fi ca 
prorrogado por mais 30 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMO. Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 16/20; Contrato: TOP/0015/20
Contratada: RHS Constrols – Recursos Hidricos e Sanea-
mento Ltda Epp
Nos termos do art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO. Israel Cestari Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021
ATA Nº 0392/21
CONTRATADA: BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS 
EIRELI

OBJETO: Fornecimento marmitex para atendimento dos 
pacientes das unidades de pronto atendimento (UPAS) e 
unidades de internação - COVID - Valores Unitários - Item 01 
- R$584.972,30– SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021
ATA Nº 0393/21
CONTRATADA: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios hortifruti-
colas - Valor Unitário - Item 04 - R$4,14– SMAA – Antonio 
Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
ATA Nº 0394/21
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (carnes) - 
Valor Unitário - Item 02 - R$21,50– SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 7664/2021
CONTRATO Nº: DPL/0022/21
CONTRATADA: BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO PRE-
TO LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de laboratório (exames 
laboratoriais) para atender as demandas do Zoológico Mu-
nicipal) – SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro- Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$16.745,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS-
TRUÇÃO DE 1.192 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DES-
CRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. 
DE ADMINISTRAÇÃO. INTERESSADO: PERPETUUM 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
DECISÃO: A Comissão Municipal de Licitações conhece da 
impugnação apresentada pela empresa PERPETUUM CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA em razão de sua tempestivida-
de, para, no mérito, decidir por sua improcedência. O inteiro 
teor se acha encartado nos autos do processo à disposição 
dos interessados. Publique-se para ciência. 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 02/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS-
TRUÇÃO DE 1.192 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. Informamos 
que foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este 
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e fi ca, 
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convoca-
tório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento 
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATAS
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO 
DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PADRÃO 
CPFL (QUADRO DE MEDIDORES COLETIVO) NO MER-
CADO MUNICIPAL (RUA ANTONIO DE GODOY, 3048, 
CENTRO) – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor Estimado: R$ 
587.138,84 – Prazo de Execução: 60 dias. A fi m de ampliar 
a competitividade do certame licitatório comunicamos que foi 
alterada a data limite para entrega dos envelopes contendo 
a habilitação e proposta para o dia 31 de maio de 2021, das 
08:30h às 08:45 horas., na Diretoria de Compras e Contratos 
- 2º andar do Paço Municipal (Av. Alberto Andaló, 3030, Cen-
tro), ocasião em que, na mesma data e local, será realizada 
a abertura dos envelopes “Documentação”. Ante o exposto, 
fi ca também alterada a data limite para as empresas efetua-
rem a visita técnica na forma prevista no item 5.4.4 do edital 

a qual deverá ser realizada até o dia 27/maio/2021. Maiores 
informações no Portal de Compras https://www.riopreto.sp.
gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action .  Publique-se para 
conhecimento dos interessados e para que surta os devidos 
efeitos legais. Wanderley Ap. de Souza - Diretor de Compras 
e Contratos - Presidente da CML. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
187/2021, processo 11.615/2021, objetivando o registro de 
preços de materiais de uso odontológico para a Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 20/05/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
110/2021 – PROCESSO Nº 1998/2021 
Objeto: aquisição de material de informática em atendimen-
to a gerência de educação digital. Secretaria Municipal de 
Educação. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 10/05/2021 às 14:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fer-
nandes - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 144/2021 – Processo 
11235/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
limpeza e higiene em atendimento as unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Sessão pública realizada on 
line com início dia 22/04/2021, sendo adjudicados os itens 
às empresas declaradas vencedoras BASE LIMP E SERVI-
COS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME (itens 1, 9, 15, 16, 17, 
18, 19), ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI (itens 
5, 6, 12, 13, 14, 21) e JLP CONSTRUTORA E COMERCIO 
LTDA (item 2). Os itens 8, 10 e 11 foram desertos e os itens 
3, 4, 7 e 20 foram fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. Helena Cristina R. da S. 
Marangoni - Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO e ESCLARECIMENTOS.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 115/2021 - Processo  
Licitatório 11018/2021
Objeto: Contratação de empresa para serviços terceirizados 
de auxiliar de limpeza, agente de higienização e trabalhador 
de manutenção de edifi cações em atendimento ao Shopping 
Prefeito Antonio Figueiredo de Oliveira (HB). Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico Neg. Turismo..
Declaro improcedente a impugnação lançada pela empresa 
ÓRBITA MULTIWORK SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. ME. 
Foram prestados todos os esclarecimentos referentes ao 
processo em epígrafe. Fica mantida a data de processamen-
to do pregão da seguinte forma:  O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 10/05/2021, às 08h30min e abertura a 
partir das 08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira

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 878 DE 04 DE MAIO DE 2021
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ E EDUARDO NASCI-
MENTO VESSANI para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), 
constituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração 
dos fatos relatados no Interno nº 076/2021 da Coordena-
doria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de 
Administração e CI nº 0056/21 da Gerência de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
PORTARIA N.º 940, 29 de abril de  2020 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA FILHO
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
PORTARIA N.º 970, de 25 de janeiro de 2021
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): MARCO AURÉLIO DUARTE DA SILVA
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, por infração ao inciso 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
07 de maio de 2021

Advogados:  Dário Locatelli Kerbauy – OAB/SP 363.449, 
Thiago Luis Revelles – OAB/SP 239.741
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 13/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 15/2021
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e informática 
para serem utilizados nas unidades do Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Contratada: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 52/2021, recebida em 
22.03.2021. Valor: R$266,40.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 08 e 09.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 43 de 06/05/2021 – RESOLVE: De-
signar o servidor, GIULIANO CLEBER COLTRO, matrícula 
449, para responder pela Divisão de Recursos Humanos da 
Gerência Administrativo-Financeira do SeMAE, a partir de 
10/05/2021, enquanto durar a ausência do titular. Esta porta-
ria entra em vigor na data de sua publicação.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte Construções e Em-
preendimentos Eireli.
Valor: R$ 2.170.274,79
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
S. J. Rio Preto 06.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO, com sede à Avenida Alberto Andaló, nº 3030, bairro: 
Centro, CEP: 15.015-100, no Estado de São Paulo, inscrita 
no CNPJ n° 46.588.950/0001-80, neste ato, representado(a) 
pelo Secretário Municipal da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico e Negócios de Turismo – SEM-
DEC, Senhor Jorge Luís de Souza, nacionalidade Brasileiro, 
estado civil casado, carteira de identidade nº 9.927.123-0, 
CPF nº 028.431.418-85, doravante denominada de COM-
PROMITENTE, e a ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DOS 
VENDEDORES AUTONÔMOS E AMBULANTES DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - ARVAARP, sede em São José 
do Rio Preto, na rua Pedro Amaral, nº 3021, bairro Cen-
tro, CEP: 15.010-010, no Estado São Paulo, inscrito(a) no 
CNPJ n° 10.230.098/0001-27, e no cadastro municipal nº 
145.553/0, neste ato, representado(a) por seu Presidente, 
Senhor João Willian do Nascimento Ferreira, nacionalidade 
Brasileiro, estado civil: Casado, profi ssão: Comerciante, 
carteira de identidade nº 46.320.546-7, CPF nº 390.195.898-
30, residente e domiciliado Rua Walmir de Freitas, nº 722, 
bairro Vila Toninho, CEP: 15.077-270, cidade: São José do 
Rio Preto, no Estado de São Paulo, doravante denominado 
COMPROMISSÁRIO, fi rmam o presente TERMO DE AJUS-
TAMENTO DE CONDUTA. 
Considerando a Lei Municipal nº 9.678, de 20 de julho de 
2006, que estabelece o regramento para o exercício do 
comércio e prestação de serviços ambulantes nas vias e lo-
gradouros públicos do Município de São José do Rio Preto, 
com vistas ao restabelecimento e manutenção do ordena-
mento urbanístico, mediante a re-alocação de equipamentos 
e pessoas afetos a atividade e o controle de sua expansão, 
conforme os critérios que institui.
Considerando o disposto no artigo 73 da lei Complementar 
nº 650, de 05 de janeiro de 2021 onde preceitua que os 
quiosques, barracas e estruturas móveis somente poderão 
ser instaladas nos logradouros e demais espaços públicos, 
desde que não perturbem a circulação nas vias públicas, de-
vendo ser autorizada pelo município, garantidas as questões 
de mobilidade urbana, de acessibilidade e de segurança 
quanto à sua solidez e estabilidade e em conformidade com 
normas municipais e regulamentação.
Considerando a necessidade da manutenção da segurança 
contra incêndios e a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros - AVCB, de acordo com o artigo 28 da Lei nº 
5.447, de 23 de dezembro de 1.993.
Considerando que os bolsões de comércio são áreas de 
comercialização implantadas pela Administração Púbica, 
através de órgãos competentes, com infraestrutura ade-
quada que atenda a objetivo turístico do local e da Cidade, 
conforme inciso IV do artigo 6º da Lei nº 9.678/2006.
Considerando que o Bolsão Comercial Waldemar Alves dos 
Santos, popularmente conhecido como “Shopping Azul”, 
instalado na Rua Pedro Amaral, 2021 – Centro, teve suas 
instalações destruídas por incêndio ocorrido no dia 23 de 
janeiro de 2021.
Considerando a necessidade de realocação temporária dos 
Permissionários para a Praça Jornalista Leonardo Gomes – 
Cívica. 
Considerando a obrigação da adaptação e estruturação da 
Praça, a manutenção dos permissionários, equipamentos e 
da ordem e saúde pública.
RESOLVEM: Celebrar o presente ajustamento de conduta, 
comprometendo-se às cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente termo visa estabelecer as condições técnicas, 
providências administrativas, implementação de medidas e 
obras técnicas, medidas compensatórias necessárias à ade-
quação e operação provisória do Shopping Waldemar Alves 
dos Santos na Praça Jornalista Leonardo Gomes – Cívica.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 
I - O COMPROMITENTE assume a OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER consistente em:
a) Fornecimento de todo o material para instalação 
provisória dos permissionários;
b) Fornecimento de estrutura para banheiros tipo con-
tainers para utilização pelos permissionários e seus clientes 
durante todo o período de ocupação da Praça;

c) Fechamento com gradil de toda a extensão da Pra-
ça;
d) Fornecimento de infraestrutura elétrica para ligação 
dos boxes/contêineres à rede de energia elétrica devidamen-
te regulamentada/autorizada junto a Companhia Paulista de 
Força e Luz - CPFL;
e) Fornecimento de infraestrutura hidráulica (água e 
esgoto) para interligação dos banheiros e boxes de alimenta-
ção devidamente regulamentada/autorizada junto ao Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio 
Preto - SEMAE;
f) Fornecimento de material de consumo e pessoal 
habilitado para limpeza dos banheiros a serem utilizados 
pelos permissionários e seus clientes durante todo o período 
de ocupação da Praça;
g) Fornecimento de material de combate a incêndio 
(extintores);
h) Varrição da área comum da Praça;
i) Disponibilização de containers coletores de lixo na 
área externa a Praça;
j) Preparação de toda a área onde serão instalados os 
boxes para utilização dos permissionários;
k) Manutenção da área comum da Praça;
l) Disponibilização de projeto para instalação dos bo-
xes; 
m) Desmontagem da estrutura destinada as atividades 
dos permissionários após sua utilização;
Parágrafo único: O fornecimento de todo o material para 
instalação provisória dos permissionários, executado através 
de Pregão Eletrônico nº 089/2021 – Processo Licitatório nº 
1886/2021 – Contrato PRE nº 0040/21(anexo 01), será atra-
vés de CONTRATO DE COMODATO.
II - O COMPROMISSÁRIO assume a OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER consistente em:
a) Guarda e manutenção de todo o material disponibi-
lizado para instalação provisória pela COMPROMITENTE, 
assumindo o compromisso de devolvê-los em condições de 
uso;
b) Guarda e manutenção de todo o material de com-
bate a incêndio disponibilizado pela COMPROMITENTE, 
assumindo o compromisso de devolvê-los em condições de 
uso;
c) Contratação as suas expensas de pessoal técnico 
habilitado para montagem de toda a estrutura fornecida para 
instalação dos permissionários;
d) Aquisição e instalação de meios de fechamento dos 
boxes;
e) Contratação de profi ssional técnico habilitado para 
a execução da ligação de energia elétrica da rede disponibi-
lizada, pela COMPROMITENTE, para os boxes dos permis-
sionários;
f) Contratação as suas expensas de profi ssional 
técnico habilitado para acompanhamento das instalações 
elétricas dos respectivos boxes, com fornecimento de ART 
durante todo o período de ocupação da Praça;
g) Pagamento integral das contas de consumo de água 
e enérgica elétrica, junto as concessionárias, destinadas ao 
pleno funcionamento das atividades dos permissionários 
durante todo o período de ocupação da Praça;
h) Responsabilidade quanto a segurança interna e dos 
boxes durante todo o período de utilização da Praça;
i) Responsabilidade quanto a limpeza dos boxes e seu 
entorno durante todo o período de utilização da Praça;
j) Responsabilidade pelo controle rigoroso da entrada 
e saída de transeuntes na Praça Cívica após o encerramento 
das atividades.
§ 1º - É expressamente proibido qualquer destinação diferen-
te da proposta de implantação dos equipamentos disponibi-
lizados pela COMPROMITENTE, tais como executar furos 
ou cortes que venham a descaracterizar ou inutilizar a sua 
posterior utilização.
§ 2º - A responsabilidade que se refere ao item “g” abrangerá 
a obrigação da quitação junto as Concessionárias de todos 
os débitos existentes, no prazo de 10 anteriores ao início das 
atividades dos permissionários;
§ 3º - A COMPROMISSÁRIA receberá as chaves dos portões 
que dão acesso ao local fi cando sob sua guarda e responsa-
bilidade.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA MULTA
O descumprimento ou violação do compromisso ensejará a 
imposição de multa ao COMPROMISSÁRIO de:
I – Quanto a utilização irregular, não manutenção e extravio 
de equipamentos cedidos – o valor do custo do material 
acrescido da mão de obra de instalação.
II – Nas demais irregularidades 20 UFMs por box, conforme 
inciso XVII do artigo 37 da Lei nº 9.678/2006.
CLÁUSULA QUARTA – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E 
CRIMINAIS
O presente Termo celebrado não ilide a adoção de medidas 
administrativas e criminais referentes ao mesmo fato.
CLÁUSULA QUINTA - DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJU-
DICIAL
O COMPROMISSÁRIO tem pleno conhecimento de que o 
presente Termo de Ajustamento de Conduta tem efi cácia de 
título executivo extrajudicial, podendo ser executado imedia-
tamente após qualquer notifi cação executada pela COM-
PROMITENTE.

CLÁUSULA SEXTA - DA COMUNICAÇÃO DE EVENTUALI-
DADES
A inexecução parcial ou integral do compromisso previsto 
neste Termo facultará ao COMPROMITENTE, depois de 
decorrido o prazo pactuado, a imediata execução judicial do 
presente título.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES
Quaisquer eventualidades ocorridas, que possam compro-
meter o cumprimento integral de quaisquer cláusulas do 
presente Termo, deverão ser comunicadas por escrito ao 
COMPROMITENTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas após a ocorrência do fato.
CLÁUSULA OITAVA - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES
O presente Termo obriga a todos os sucessores, a qualquer 
título do COMPROMISSÁRIO, sendo inefi caz qualquer esti-
pulação em contrário.
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE
O presente Termo será publicado no Diário Ofi cial do Muni-
cípio.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
As partes elegem de comum acordo o foro do Município de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para dirimir e 
decidir toda questão oriunda do Presente Termo.
Para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e, bem 
assim, por estarem justos e de acordo, fi rmam o presen-
te Termo em (2) duas vias de igual teor, na presença de 2 
(duas) testemunhas abaixo qualifi cadas e assinadas.

São José do Rio Preto - SP, 22 de abril de 2021.
Jorge Luís de Souza
Secretário Municipal
Compromitente

João Willian do Nascimento Ferreira.
Diretor da ARVAAPR
Compromissário

Nome por Extenso: DEVILEN NASIOSENO DE ARAU-
JO CORDEIRO SILVANA MARA NEVES DE ALMEIDA 
FREITAS
C.P.F.: _______347.199.998-16_______________ 
_______065.322.428-10______________
Assinatura: __________________________________ 
__________________________________
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
 
PORTARIA SMAA Nº 07/2021  
 
Data: 06 de maio de 2021. 
Institui, no âmbito municipal, tabela oficial de cotação de preços de 
serviços de logística para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 
visando a composição de custos para obtenção de preço de 
referência para abertura de processo licitatórios;  
Considerando a publicação da Resolução FNDE nº 06, de 08 de 
maio de 2020, alterada pela Resolução FNDE nº 20, de 02 de 
dezembro de 2020, que estabelecem os procedimentos para 
abertura de processos licitatórios para aquisição de gêneros 
alimentícios no âmbito do PNAE; 
Considerando que para obtenção de preço de referência deve-se 
acrescer ao valor obtidos em sítios oficiais os custos com a logística 
de distribuição ponto a ponto; 
Considerando pesquisa de preços realizada em mercado local, 
relativa a prestação de serviços para operar logística de entrega de 
alimentos perecíveis em unidades escolares, realizada pelo 
Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária em 
conjunto com a Divisão de Gestão da Merenda Escolar; 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
nos termos do Decreto nº 18.730, de 18 de novembro de 2020, 
DETERMINA: 
Art. 1º - Fica fixado o valor do frete/logística dos gêneros 
alimentícios: 

Item Gênero / Produto 
Data do 

orçamento 
Valor 
por kg 

de 
alimento 

01 Hortaliças 29/04/2021 R$ 0,43 
02 Frutas, Legumes e Ovos 29/04/2021 R$ 0,21 
03 Carnes 29/04/2021 R$ 0,21 
04 Frios (Leite, manteiga, 29/04/2021 R$ 0,21 

 

 

requeijão e mandioca 
Art. 2º - Os valores obtidos nas cotações serão válidos por 180 dias 
(cento e oitenta), contados da data do recebimento do orçamento. 
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário; 
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e 
local de costume, em Diário Oficial do Município e arquivada nesta 
Secretaria Municipal de Agricultura de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, entrando em vigor retroagindo seus efeitos à 
06 de maio de 2021.  
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São José do Rio Preto/SP, 06 de maio de 2021. 

ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 

ABASTECIMENTO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
21/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 41.384.045/0001-94
Razão Social: PLATTA ACESSORIA EM FRANQUIAS LTDA
CNPJ: 41.644.901/0001-01
Razão Social: CROSS EXPERIENCE ANCHIETA RIO PRE-
TO LTDA
Conforme processamento realizado, em 06 de Maio de 
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 06 de Maio de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Munici-
pal Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária
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2021000032052 00136/21 ACADEMIA UBER TRAINING LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000103289 00723/19
AGROMETAL COMERCIAL DE 

FERRAGENS LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000103303 01865/14
AGROMETAL COMERCIAL DE 

FERRAGENS LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000037296 00230/02 ALESSANDRA ROBERTA GIL
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000031122 01150/15
ALESSANDRA RODRIGUES DE 

MENDONÇA CABREIRA SCANDIUZZI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000037249 00409/18 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000101246 00219/10
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE 

ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000103330 01901/07
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000037275 00671/08
AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000101257 00725/09 BISPADO DE RIO PRETO
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000232278 00520/19
BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS 

EIRELI ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000076128 00520/19
BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS 

EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000233849 02315/20 CAROLINA SILVA CESTARI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000101222 01144/15 CHIESA BRASILIA AUTO POSTO LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000101230 01509/13
CHURRASCARIA BATISTELLA RIO PRETO 

LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000103314 00541/04 CHURRASCARIA IRMAOS KIEZA LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000037290 01435/17
CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR 

JOAO FRANCISCO LOPES LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000037027 01518/00
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PASKAKULIS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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2021000037341 00793/00
CLINICA DE SAUDE LEONARDI 

BERTAZZI LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000037358 00393/07
CLINICA MATERNO INFANTIL MIGLIOLI 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000101276 00523/10
COESO COLEGIO PARA ESTIMULACAO 

DO SABER ORIENTADO EPP EIRELI

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101274 01792/11 CONDOMINIO DEBORA CRISTINA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000103342 01564/06
CONDOMINIO EDIFICIO ANTONIO 

JOAQUIM DE FREITAS

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000103347 00525/09
CONDOMINIO EDIFICIO CARMEM 

SILVIA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101095 00835/07
CONDOMINIO EDIFICIO DECIO DE 

MELLO

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000103374 00163/04
CONDOMINIO EDIFICIO IDALO 

GIANNOTTI

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101215 00292/08 CONDOMINIO EDIFICIO KASSIS
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000103336 00207/04
CONDOMINIO EDIFICIO MAESTRO 

VILLA LOBOS

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101260 00430/09
CONDOMINIO EDIFICIO NAJLA 

HADDAD

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000103365 00407/04
CONDOMINIO EDIFICIO ROBERTO 

MALUF HOMSI

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000103319 02014/08 CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000101063 00617/04
CONDOMINIO EDIFICIO WALTER 

CRESTANI

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101218 00976/15 CONDOMINIO RESIDENCIAL GIOVANA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000037063 00079/14
DINIZ COMERCIO DE GAS E AGUA RIO 

PRETO EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000101227 00323/15 DOCERIA SCHMIDT LTDA EPP
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000299389 01057/10 DROGARIA SÃO PAULO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000299400 01057/10 DROGARIA SÃO PAULO S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000304618 01057/10 DROGARIA SÃO PAULO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000101049 00397/04 ESCANDINAVIA VEICULOS LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000101103 02486/16
FACULDADE DE MEDICINA DE SAO 

JOSE DO RIO PRETO

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101057 00167/04
GEPE EMPREENDIMENTOS DE 

HOTELARIA LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000036955 01347/18 H H H DE SOUZA & CIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000090038 00848/21
IMUNIZACAO VERD MEDICAL GROUP 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000037007 00159/21
INFINITY E B LACERDA COMERCIO DE 

FRUTAS EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000101093 01512/07
INSTITUTO COMBONIANO DE SAO 

JUDAS TADEU

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101097 00565/17
INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 

RIO PRETO LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101061 00222/04
INSTITUTO DO CORAÇÃO RIO PRETO 

LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101088 00443/08 INSTITUTO LAR ESPERANÇA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000036973 00157/21
J LINCON RIO PRETO MINIMERCADO 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000103308 01985/09 J MAHFUZ LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000037301 01664/06 JORGE LUIZ DIAS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000101270 00440/11
JOSE APARECIDO PICOLO RIO PRETO 

EPP

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101243 00934/17 LAPONIA SUDESTE LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000037345 00497/00 LAURINDA APARICIO CARDIGA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000036874 02087/15 LUCIANO PACHECO DOS SANTOS ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000101237 01685/18
MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000283110 01153/11
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000283122 01153/11
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000283101 01152/11
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000283107 01152/11
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000283113 01152/11
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000283126 00041/10
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000283127 00041/10
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000283128 00041/10
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000283075 00040/10
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000283083 00040/10
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000283086 00040/10
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000283078 00446/98
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2020000283089 00446/98
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000283098 00446/98
MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000037365 00005/05 PAULO MARCIO PERES
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000103323 01024/09 PELMEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000103294 00681/07 PERES & PERES LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000101124 00890/12 POLIMIX CONCRETO LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000092764 00853/21
PRATO E CAPELA CLINICA DE VACINAS 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000101070 00623/08 PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000037303 02581/17 RAFAEL ANTONIO BARBOSA DELSIN
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000046440 01610/06 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

2020000308214 01610/06 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000308224 01610/06 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2020000308231 01610/06 RAIA DROGASIL S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000101266 00651/11
RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO 

LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000037359 01042/10 SEBASTIAO ANTONIO MIGLIOLI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000037357 01192/02 SEBASTIAO SANTANA RIO PRETO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000101253 00544/09
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA 

DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101241 02558/18
SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA 

DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101081 01974/08
UNIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000101107 01191/19
VINYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

TUBOS LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000037090 02346/16 W V FISIOTERAPIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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2020000289909 01610/06 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000061484 00279/21
3 A BRASIL RIO PRETO LOGISTICAS 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2037

2020000202106 00681/20
A A CABRAL PANIFICADORA E 

CONFEITARIA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2044

2021000091449 01462/21
BELLA MORADA RESIDENCIA PARA 

IDOSOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2042

2021000059254 00262/21
CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA 

EPP
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2033

2020000301713 02693/20 DANILO FERNANDO MARTIN
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2040

2021000064866 00723/21
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2038

2021000071975 00743/21
INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E 

MOTILIDADE LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2039

2021000076495 00790/21
LUCIA ANGELICA BUFFULIN DE FARIA 

EIRELI EPP
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2041

2020000263417 02561/20
PENSIONATO HOUSE CARE RIO PRETO 

LTDA ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2045

2021000057105 00256/21 R A DE C AGRELLI & CIA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2032

2021000061490 00280/21 RADIODIAGNOSTICO SJRP LTDA ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2034

2019000348899 02224/19
RHUANY INDUSTRIA QUIMICA LTDA 

ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2035

2021000092232 01472/21
SAMARA CAMBUY CARVALHO BENTO 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2043

2021000008988 00022/21
SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO 
CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO 

SECONCI SP

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 2030

2020000265411 02565/20
UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2031

       São José do Rio Preto, 07 de maio de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

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

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
NOTIFICAÇÃO





          



            
               
                 
    
              


 

 

 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, pa-
rágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar-ANS, notifi ca os consumidores 
abaixo relacionados, para regularizarem seus débitos, no prazo de 
10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento ao cliente, 
localizado 1º andar do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 
1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 258.446.578; contrato nº 14902, valor devido: R$ 774,75, 
referente às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 
002.536.598; contrato nº 17611, valor devido: R$ 1.658,20, 
referente às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 191. CPF: 
705.964.686; contrato nº 33548, valor devido: R$ 428,77, referente 
às competências de 01/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 111. CPF: 448.501.218; contrato nº 
34955, valor devido: R$ 510,41, referente às competências de 
07/2020, 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 792. CPF: 499.519.728; contrato nº 
52971, valor devido: R$ 473,35, referente às competências de 
02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 142. CPF: 137.060.358; contrato nº 72670, valor 
devido: R$ 839,82, referente às competências de 02/2021, 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 142. CPF: 427.692.378; contrato nº 74549, valor devido: R$ 
194,06, referente às competências de 01/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 111. CPF: 
500.076.218; contrato nº 75853, valor devido: R$ 920,75, referente 
às competências de 02/2020, 03/2020, 04/2020, 09/2019, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 1828. 
CPF: 481.879.878; contrato nº 78249, valor devido: R$ 243,58, 
referente às competências de 03/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 57. CPF: 248.591.778; contrato 
nº 79828, valor devido: R$ 4.332,68, referente às competências de 
01/2021, 02/2021, 10/2020, 11/2020, 12/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 733. CPF: 
255.421.778; contrato nº 80089, valor devido: R$ 1.600,82, 
referente às competências de 07/2019, 08/2019, 09/2019, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 1890. 
CPF: 257.527.418; contrato nº 82424, valor devido: R$ 1.223,64, 
referente às competências de 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
2316. CPF: 411.521.118; contrato nº 87871, valor devido: R$ 
677,91, referente às competências de 01/2020, 02/2020, 12/2019, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
1416. CPF: 534.504.708; contrato nº 89916, valor devido: R$ 
133,07, referente às competências de 01/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 106. CPF: 
362.833.678; contrato nº 91306, valor devido: R$ 642,69, referente 
às competências de 06/2020, 07/2020, 08/2020, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 845. CPF: 
480.915.918; contrato nº 92959, valor devido: R$ 314,62, referente 
às competências de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 142. CPF: 412.175.138; contrato 
nº 94668, valor devido: R$ 436,62, referente às competências de 
01/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 106. CPF: 114.113.278; contrato nº 94730, valor devido: R$ 
723,46, referente às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 191. CPF: 
526.911.898; contrato nº 94786, valor devido: R$ 229,75, referente 
às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 504.148.318; contrato 
nº 96146, valor devido: R$ 253,21, referente às competências de 
01/2021, 02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 191. CPF: 530.528.748; contrato nº 99012, valor 
devido: R$ 137,79, referente às competências de 01/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 106. 
CPF: 501.227.078; contrato nº 99175, valor devido: R$ 136,93, 
referente às competências de 01/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 106. CPF: 510.741.958; contrato 
nº 99983, valor devido: R$ 269,02, referente às competências de 
02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 142. CPF: 565.389.188; contrato nº 100824, valor 
devido: R$ 115,37, referente às competências de 01/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 111. CPF: 
038.889.411; contrato nº 100893, valor devido: R$ 1.204,09, 
referente às competências de 01/2020, 02/2020, 12/2019, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 1416. 
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CPF: 523.030.288; contrato nº 102629, valor devido: R$ 733,97, 
referente às competências de 03/2020, 04/2020, 05/2020, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 1159. 
CPF: 346.146.758; contrato nº 102687, valor devido: R$ 1.067,37, 
referente às competências de 01/2020, 02/2020, 03/2020, 11/2019, 
12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 2361. CPF: 567.621.978; contrato nº 102781, valor devido: 
R$ 462,60, referente às competências de 07/2020, 10/2020, 
11/2020, 12/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 792. CPF: 980.168.818; contrato nº 102827, valor 
devido: R$ 1.536,55, referente às competências de 01/2021, 
02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 191. CPF: 475.766.718; contrato nº 103710, valor devido: 
R$ 1.165,07, referente às competências de 05/2020, 06/2020, 
07/2020, 08/2020, 09/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 1448. CPF: 075.231.248; contrato nº 
103783, valor devido: R$ 1.509,33, referente às competências de 
02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 152. CPF: 547.320.438; contrato nº 105631, valor 
devido: R$ 269,40, referente às competências de 02/2021, 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 142. CPF: 033.748.021; contrato nº 105966, valor devido: 
R$ 630,96, referente às competências de 02/2021, 03/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 142. 
CPF: 385.300.028; contrato nº 106077, valor devido: R$ 372,58, 
referente às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 
447.648.438; contrato nº 106078, valor devido: R$ 192,70, referen-
te às competências de 02/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 85. CPF: 002.562.438; contrato nº 
106126, valor devido: R$ 857,32, referente às competências de 
01/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 106. CPF: 513.877.338; contrato nº 106335, valor devido: 
R$ 516,68, referente às competências de 01/2021, 02/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 181. 
CPF: 081.369.378; contrato nº 107233, valor devido: R$ 906,76, 
referente às competências de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 142. CPF: 
427.083.268; contrato nº 107361, valor devido: R$ 686,32, referen-
te às competências de 01/2021, 02/2021, 08/2020, 12/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 390. 
CPF: 339.853.928; contrato nº 107713, valor devido: R$ 867,60, 
referente às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 
546.265.858; contrato nº 107756, valor devido: R$ 238,79, referen-
te às competências de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 142. CPF: 223.679.828; 
contrato nº 107758, valor devido: R$ 503,35, referente às compe-
tências de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 142. CPF: 375.238.798; contrato nº 
108108, valor devido: R$ 370,18, referente às competências de 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 57. CPF: 154.860.058; contrato nº 108166, valor devido: R$ 
638,36, referente às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 
586.614.028; contrato nº 108258, valor devido: R$ 392,82, referen-
te às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 470.622.438; 
contrato nº 108383, valor devido: R$ 352,52, referente às compe-
tências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 191. CPF: 585.588.938; contrato nº 
108445, valor devido: R$ 238,74, referente às competências de 
01/2021, 02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 191. CPF: 393.919.858; contrato nº 108784, valor 
devido: R$ 388,60, referente às competências de 01/2021, 
02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 191. CPF: 230.913.418; contrato nº 109088, valor devido: 
R$ 352,58, referente às competências de 02/2021, 03/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 142. 
CPF: 588.136.158; contrato nº 110276, valor devido: R$ 132,05, 
referente às competências de 01/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 106. CPF: 453.703.018; contrato 
nº 110346, valor devido: R$ 352,19, referente às competências de 
02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 142. CPF: 288.487.178; contrato nº 110488, valor 
devido: R$ 542,56, referente às competências de 01/2021, 
02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 181. CPF: 524.011.138; contrato nº 110514, valor devido: 
R$ 262,80, referente às competências de 01/2021, 02/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 181. 
CPF: 544.717.668; contrato nº 110759, valor devido: R$ 229,75, 
referente às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 
875.911.891; contrato nº 111034, valor devido: R$ 542,56, referente 
às competências de 01/2021, 02/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 512.943.068; contrato 
nº 111187, valor devido: R$ 255,24, referente às competências de 
01/2021, 02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 181. CPF: 488.227.888; contrato nº 111328, valor 
devido: R$ 525,59, referente às competências de 01/2021, 
02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 181. CPF: 351.137.898; contrato nº 111578, valor devido: 
R$ 1.907,35, referente às competências de 01/2021, 02/2021, 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 218. CPF: 491.354.488; contrato nº 111612, valor devido: 
R$ 386,81, referente às competências de 01/2021, 02/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 196. 
CPF: 557.989.648; contrato nº 111872, valor devido: R$ 352,42, 
referente às competências de 01/2021, 02/2021, 03/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 237. CPF: 
497.221.658; contrato nº 112050, valor devido: R$ 256,73, referente 
às competências de 01/2021, 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 217. CPF: 
306.464.288; contrato nº 873001, valor devido: R$ 299,21, referen-
te às competências de 01/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 96. CPF: 461.853.428; contrato nº 
913015, valor devido: R$ 273,66, referente às competências de 
01/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 154. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indicado 
acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno direito 
conforme cláusula contratual em face do atraso no pagamento da 
taxa de mensal de manutenção, além da cobrança da dívida judicial 
ou extrajudicialmente e da inclusão do seu nome nos cadastros do 
SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 
3203-1418.

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
TANABI

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 os seguintes candidatos aprovados no Concurso Públi-
co Municipal nº 01/2016, para preenchimento de vaga disponível, a 
comparecerno 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, Com-
provante de escolaridade, Certidão de nascimento ou casamento, 
Certidão de nascimento dos fi lhos menores de 14 (quatorze) anos, 
Foto 3x4 recente, Atestado médico ocupacional, Certidão negativa 
de Antecedentes Criminais, Carteira Profi ssional, Cartão do PIS/
PASEP e Declaração de não ocupar mais de 1 (um) cargo público 
remunerado.
Nº de Inscrição:233734-3
Candidato (a):DANILO MARCELINO FERRAREZI CARVALHO
Cargo:FISIOTERAPEUTA
Classifi cação:8°
O não comparecimento na referida data e horário,implicará na de-
sistência automática do convocado sem direito a qualquer reclama-
ção futura ou interposição de recursos administrativos.
Mirassolândia, 06 de Maio de 2.021.
CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Tomada de Preços n° 04/2021. 
Objeto: Pavimentação e recapeamento asfáltica em ruas 
diversas do município de Tanabi, Estado de São Pau-
lo,  fi cando designada para o dia 25 de maio de 2021, às 
09h45min, para a entrega dos envelopes e às 10h00min a 
sessão credenciamento e abertura dos envelopes do mesmo 
dia. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município 
de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro– todos os 
dias úteis, das 09h00 as 16h00 ou mediante solicitação, com 
todos os dados da solicitante pelo email: licitacao@tanabi.sp.
gov.br.  Tanabi, 06 de maio de 2021 .João Paulo da Silveira. 
Técnico de Licitação. Norair Cassiano da Silveira.  Prefeito 
do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi. Tomada de Preços n° 
03/2021. Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes 
para o ginásio poliesportivo Luiz Antônio Lopes, localizado 
na Avenida Camilo de Oliveira Cucolicchio n° 11, no municí-
pio de Tanabi/SP - Contrato nº 1037896-83/2017, fi cando de-
signada para o dia 24 de maio de 2021, às 09h15min, para 
a entrega dos envelopes e às 09h30min a sessão creden-
ciamento e abertura dos envelopes do mesmo dia. O edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro– todos os dias úteis, 
das 09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, com todos os 
dados da solicitante pelo email: licitacao@tanabi.sp.gov.br. 
Tanabi, 05 de maio de 2021. João Paulo da Silveira - Téc-
nico de Licitação. Norair Cassiano da Silveira - Prefeito do 
Município.

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Tomada de Preços n° 05/2021. 

Objeto: Construção de Rotatória e Pavimentação da Aveni-
da Gustavo Thomaz Garcia e Recapeamento Asfáltico nas 
Ruas Bolivia, Antilhas, Brasil e Chile, fi cando designada para 
o dia 24 de maio de 2021, às 13h45min, para a entrega dos 
envelopes e às 14h00min a sessão credenciamento e aber-
tura dos envelopes do mesmo dia. O edital poderá ser ad-
quirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. 
Cunha Jr. nº 242 –Centro– todos os dias úteis, das 09h00 as 
15h00 ou mediante solicitação, com todos os dados da soli-
citante pelo email: licitacao@tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 06 de 
maio de 2021. João Paulo da Silveira. Técnico de Licitação. 
Norair Cassiano da Silveira.  Prefeito do Município.


