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Rio Preto inaugura primeiro 
Hospital de Campanha amanhã

EXCLUSIVO COVID-19

Andressa ZAFALON

Divulgação

Praça no 
centro 

passa por 
remodelação

O projeto conta com 
o apoio de empresários 
locais que farão a com-
pra de flores que serão 
plantadas na Praça José 
Marcondes. A conclusão 
das obras é para o fim 
de junho.         Pág.A2

Pág. A5

O HB Saúde, plano médico 
atuante em Rio Preto e região, 
inaugura nesta sexta-feira 
(14) o primeiro Hospital de 
Campanha da cidade. Serão, 
incialmente, 55 leitos ex-
clusivos para pacientes com 
Covid-19, sendo 20 de UTI e 
35 de enfermaria. No entanto, 
o complexo tem capacidade 
para expandir para até 88 lei-
tos no total, sendo 38 de UTI 
e 50 de enfermaria. Pág.A5

Cidade é 2ª 
no índice de 
aplicação da 
primeira dose
De todas as cidades com 

mais de 200 mil habitantes no 
Estado de São Paulo, São José 
do Rio Preto tem o segundo 
maior índice de aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19. Até esta terça-
-feira (11), Rio Preto já havia 
aplicado 109.339 unidades 
da primeira dose da vacina, o 
que corresponde a um alcance 
de 23,51% de toda a popula-
ção da cidade.   Pàg.A5

Juiz Paulo Marcos Vieira 
morre vítima da Covid-19
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Prefeitos da 
região assinam 
contratos para 
preservação do 
meio ambiente
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Secretaria 
investe em 

cortadores para 
manutenção 
da cidade
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Convocação excessiva 
de secretários 
é politicagem, 

diz Pauléra

Mãe com duas crianças é detida furtando lojas no Calçadão
Uma gerente de loja procurou a Base Móvel da Guarda Civil Municipal para informar um furto que ocorreu em seu estabelecimento, sendo 
a autora uma mulher de 42 anos acompanhada de duas crianças uma de cinco anos e uma de nove anos; a acusada foi detida.  Pág.A4

30 mil kits 
alimentação 
começam ser 

entregues
Hoje e amanhã), as 

famílias dos mais de 30 
mil alunos da rede muni-
cipal, que solicitaram o 
atendimento até 23 de 
abril, levarão para casa 
alimentos perecíveis e 
não perecíveis. Pág.A2

BOMBEIROS Caminhão preparado para combater queima-
das de difícil acesso foi entregue à corporação ontem.   Pág.A4

FOGO Equipe de Serviços Gerais e bombeiros passam madru-
gada combatendo fogo em pontos de apoios.         Pág.A2

Leitos de Hospital de Campanha que foi apresentado ontem às autoridades do município

Em 2020, grupo 
Austa abriu unidade 
respiratória exclusiva

Secretário 
descarta novo 
lockdown a 
curto prazo
“O lockdown ajudou muito 

a diminuir a curva, mas, no 
momento, está descartado 
pela estabilidade nos números 
e o avanço da vacinação. O 
maior problema de Rio Preto 
não é o comércio, não são os 
restaurantes, são as festas 
clandestinas e botecos”, afir-
mou o secretário da Saúde 
de Rio Preto, Aldênis Borim, 
ontem em entrevista ao Jornal 
DHoje.   Pág.A5
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Presença 
Luminosa e 
Libertadora

No dia 13 de maio, comple-
tamos, no Brasil, 133 anos da 
Abolição da Escravatura e desde 
2004, por iniciativa da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
comemora-se o 2 de dezembro 
como o Dia Internacional dessa 
ação libertária. O intuito é fazer 
com que todos se recordem de 
que, longe de ser um estigma 
superado, ainda hoje é mal que 
aflige diversas partes do planeta. 
Ao refletir sobre essa terrível re-
alidade, trago a vocês, prezados 
leitores e leitoras, estas palavras 
extraídas de meu ensaio literário 
Jesus, o Libertador Divino, que 
publiquei na imprensa na década 
de 1980:

Existe um Libertador cuja influência transcende limites ou 
datas humanas. Sua atuação é constante. Enquanto houver 
fome, desemprego, falta de teto, menores sem escola e carinho, 
idosos sem amparo e afeto, gente sem quem a conforte, há uma 
inadiável emancipação social e de todas as etnias ainda por fazer.

Consigna a História personagens notáveis, que dignificaram a 
existência terrestre. Entretanto, ao inexorável passar do tempo, 
da lembrança dos povos vai esmaecendo a fama das realizações 
de muitos deles, somente restando os seus nomes e a pálida 
recordação dos seus feitos.

Um desses vultos históricos de todos os tempos e de todas as 
nações gloriosamente resiste. Cada vez mais fulgura a Presença 
Luminosa e Libertadora. Sua marca indelével firma-se na memória 
dos seres humanos: “Passará o Céu, passará a Terra, mas as mi-
nhas palavras não passarão” (Evangelho, segundo Lucas, 21:33).

Sua vida — infância, juventude, pregação da Boa Nova, 
padecimentos, morte, ressurreição — não encontra paralelo na 
Terra: “Vós sois de baixo, Eu sou de cima; vós sois deste mundo, 
Eu não sou” (Evangelho, segundo João, 8:23).

Depois Dele, a vivência do ser humano nunca mais foi a 
mesma: “Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem crê em mim, 
ainda que morra, viverá. Aquele que vive e em mim acredita não 
padecerá eternamente” (Evangelho, segundo João, 11:25 e 26).

Sacudiu as Almas e convocou para Belém a diligência dos po-
derosos. A Seu respeito profetizou Simeão: “Eis que este Menino 
está destinado para a ruína e o erguimento de muitos, e para ser 
alvo de contradições” (Evangelho, segundo Lucas, 2:34).

Desde a infância, manifestou o Seu elevado saber: aos 12 
anos já pregava aos doutores da lei, revelando o Seu Divino 
conhecimento. Falava-lhes com avançada sabedoria. Deixava-os 
atônitos e em demorada reflexão, tamanha a sublimidade das 
lições que as Suas réplicas encerravam: “Em verdade, em ver-
dade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê Naquele que 
me enviou, já passou da morte para a Vida Eterna” (Evangelho, 
segundo João, 5:24).

(...) Quereis saber o Seu nome? Jesus!, o Cristo Ecumênico, 
o Divino Estadista, ipso facto, sem resquícios de intolerância, 
porquanto Ele, para redenção nossa, é Amor elevado à enésima 
potência, “a Claridade perene, que, vinda ao mundo, ilumina todo 
ser humano” (Evangelho, segundo João, 1:9).

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

ARTIGO Praça no centro será 
remodelada até junho
A Praça Dom José Marcon-

des, desde o dia 6 de maio, 
passou a receber melhorias e 
será remodelada. Serão feitos 
reparos no piso intertravado 
(buracos e ondulações), me-
lhorias na iluminação e um 
novo canteiro com gramas e 
flores, completando o projeto 
de paisagismo.

A obra está sendo feita em 
parceria com as Secretarias de 
Desenvolvimento Econômico, 
Obras e Emurb (Empresa Mu-
nicipal de Urbanismo).

“As mudanças são para 
revitalizar a praça, aumentar 
os espaços destinados às ár-
vores. Por conta disso, serão 
plantadas novas espécies de 
grande porte ao longo de toda 
a Praça”, explica o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Jorge Luís Souza.

O projeto conta com o apoio 
de empresários locais que farão 
a compra de flores que serão 
plantadas na Praça. A previsão 
para conclusão das obras é para 
o fim do mês de junho.

Da REDAÇÃO  
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MAIS ÁRVORES

O projeto conta com o apoio de empresários locais que farão a compra de flores

Divulgação

SERVIÇOS GERAIS

Equipe combate fogo em dois pontos de apoio

A equipe de emergência da 
Secretaria de Serviços Gerais 
foi acionada pelo Corpo de 
Bombeiros às 00h40 comu-
nicando incêndio no Ponto de 
Apoio do bairro Ana Célia na 
madrugada de anteontem. 

Cerca de 15 minutos após o 
início do primeiro, outro foco de 
incêndio foi verificado no Ponto 
de Apoio do Jardim Antunes, 
bem próximo ao primeiro. 

Os bombeiros deslocaram 
dois caminhões,  e os funcio-
nários Marco Arrisca e Donizete 
Saldanha com suas equipes 
de emergência ajudaram com 
os operadores de máquinas e 
tratores no combate aos dois 
incêndios que atravessaram a 
madrugada desta quarta-feira 
(12). 

De acordo com os funcio-
nários, pequenos focos de 
fogo foram encontrados pouco 
distantes um do outro nos dois 
pontos de apoio, o que leva 
a concluir que pode ter sido 
incêndio provocado quase 
simultaneamente. Caminhões-
-pipas da secretaria  também 
foram utilizados, e o fogo foi 
controlado pela manhã.

Da REDAÇÃO  

Equipes da secretaria 
de Serviços Gerais com-
batem fogo em pontos 
de apoio durante a ma-
drugada

Divulgação

ATÉ AMANHÃ ATÉ DIA 16
Kits alimentação começama ser 

entregues hoje para 30 mil alunos
Hoje e amanhã (13 e 14), 

as famílias dos mais de 30 mil 
alunos da rede municipal, que 
solicitaram o atendimento até 
23 de abril, levarão para casa 
alimentos perecíveis e não pe-
recíveis.

Os kits são definidos de 
acordo com as determinações 
do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar e têm su-
pervisão nutricional, consideran-
do o atendimento individualizado 
para cada criança no período de 
atendimento.

Os alimentos devem ser reti-
rados nas unidades escolares em 
que os alunos estão matricula-
dos, exatamente nos dias anun-
ciados. O não comparecimento 
implica na exclusão automática 
do cadastro e impede o forneci-
mento de novos kits dentro do 
mesmo período.

Para os alunos que fizeram 
cadastro on-line, é obrigatório 
que o responsável legal assine 
a ficha cadastral ao retirar os 
alimentos, além da lista geral 
de retirada.

Não é preciso aglomeração 

nas creches e escolas, pois to-
dos os cadastrados serão atendi-
dos. Medidas de distanciamento 
físico e de higiene estão sendo 
cumpridas para garantir seguran-
ça às equipes de trabalho e aos 
beneficiados.

Crianças de 3 meses a 1 ano 
e 11 meses receberão kit de 
alimentos secos contendo 2kg 
de arroz, 1kg de feijão, 500g 
de amido de milho, 500g de 
macarrão, 500g de fubá, 2kg de 
leite em pó e 400g de biscoito. 
No kit de alimentos perecíveis 
tem 2 maçãs, 2 bananas-pra-
ta, 3 batatas-doces e 500g de 
mandioca.

Crianças a partir de 2 anos 
levarão para casa 2kg de arroz, 
1kg de feijão, 500g de fubá, 
500g de macarrão, 1kg de 
leite em pó, 400g de biscoito, 
400g de achocolatado, 1 óleo 
(900ml) e 1 extrato de tomate 
(340g) no kit de alimentos secos 
e 2 maçãs, 2 bananas-prata, 2 
batatas-inglesas e 2 beterrabas 
no kit de alimentos perecíveis.

Esta é a 12ª fase da ação 
emergencial realizada pela Pre-
feitura, por meio da secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, 

com apoio da Educação, para 
suprir a merenda enquanto as 
aulas presenciais estiverem 
suspensas por causa da pan-
demia. Desde o início, em abril 
de 2020, a ação já realizou 
833.192 atendimentos.

Novos cadastros - No-
vos cadastros continuam sendo 
realizados, preferencialmente 
pela internet, no site riopreto.
sp.gov.br: clicar em ‘Serviços’ 
e buscar ‘kit de alimentação 
escolar’. Um tutorial com passo 

Da REDAÇÃO 

Kits alimentação para 
30 mil alunos come-
çam ser entregues
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Usina recebe inscrições 
para estágio remunerado

As inscrições para o progra-
ma de estágio Jovens Talentos 
da Tereos se encerram no dia 
16 de maio. Há vagas para 
as oito unidades do Grupo, 
localizadas nas cidades de Co-
lina, Guaraci, Guaíra, Olímpia, 
Pitangueiras, Severínia, Tanabi 
e Palmital.

Neste ano, o programa abre 
oportunidades para estudantes 
de várias áreas do ensino supe-
rior, entre elas: Administração, 
Agronomia, Comércio Exterior, 
Contabilidade, Direito, Econo-
mia, Engenharia Agronômica 
ou Agrícola, Engenharias em 
geral, Psicologia, Publicidade, 
Matemática. Ciência da Com-
putação, Comunicação Social, 
Relações Internacionais, Tec-
nologia da Informação, Quími-
ca e Nutrição.

O Jovens Talentos terá início 
em agosto. Entre os benefícios 
oferecidos pela Tereos estão: 
bolsa-auxílio, plano de saúde, 
seguro de vida, transporte, 
refeições na empresa e vale-

-alimentação. 
Para se candidatar, é pre-

ciso que os interessados pos-
suam nível intermediário em 
inglês ou francês, além de 
domínio em informática, com 
habilidades em programas do 
pacote Office e internet, além 
de disponibilidade para estagiar 
seis horas por dia, de segunda 
a sexta-feira. 

 O programa tem duração 
de 11 meses e, durante o 
trabalho, os jovens podem 
participar de atividades como o 
Job Rotation, em que escolhem 
outras áreas da empresa para 
conhecer melhor durante o 
período de estágio. Além disso, 
participam de trilhas de desen-
volvimento, com dinâmicas de 
grupo e gamificação.

Para se inscrever, os interes-
sados deverão acessar o portal, 
em https://bit.ly/39R05ks. O 
processo seletivo será com-
posto por provas on-line de ra-
ciocínio lógico, idiomas (inglês 
ou francês) e conhecimentos 
gerais, além de vídeo entrevis-
tas e entrevistas presenciais.

Da REDAÇÃO 

a passo auxilia no preenchimento 
do formulário. Caso não seja pos-
sível, o responsável pela criança 
pode fazer a solicitação presen-
cialmente na unidade escolar em 
que ela está matriculada.

Isso é válido para pais e/ou 
responsável legal do aluno que 
não fizeram cadastro até 23 de 
abril e agora desejam fazê-lo, 
além daqueles que deixaram de 
retirar os alimentos nas datas 
estabelecidas. Essas solicita-
ções serão atendidas a partir 
de junho.



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
13 de maio de 2021

PAULO MARCOS VIEIRA
Área Azul digital 
chega a Olímpia

A Prefeitura de Olímpia e 
a Prodem estão implantando 
o aplicativo “Estacione Legal” 
para os usuário do estacio-
namento rotativo “Área Azul”. 
O programa, que já pode ser 
baixado em celular com siste-
ma Android ou iOS, traz várias 
funcionalidades como o rea-
proveitamento de créditos não 
utilizados, recargas por cartões 
de crédito, débito e, em breve 
por boleto bancário, e também 
a aquisição de tickets nos pos-
tos de vendas fixos e móveis.

Após efetuar o cadastro de 
dados pessoais e a confirmação 
do e-mail utilizado, o aplicativo 
está pronto para ser utilizado. 
É preciso indicar o veículo que 
fará uso da vaga na Área Azul, 
por meio da placa, adquirir 
os créditos diretamente pelo 
celular e selecionar o tempo 
de permanência, 1 ou 2 ho-
ras, para ativar o ticket. Todo 
o processo pode ser feito sem 
a necessidade de sair do carro 
e a contagem do período de 
estacionamento inicia após o 
pagamento do ticket.

Com isso, não será mais ne-

cessário colocar o comprovante 
da Área Azul no para-brisas 
do veículo, sendo que todo o 
acompanhamento da validade 
do ticket será feita pelos fiscais 
através do aplicativo. Nesta 
semana, os agentes estão pas-
sando por treinamento didático 
e prático para operacionalização 
do sistema.

Além da aquisição pelo 
aplicativo, os tickets também 
podem ser comprados direta-
mente com os agentes, que 
podem validar o voucher de 
estacionamento para o usuário. 
Vale ressaltar que, até a implan-
tação total do sistema, ainda 
continuarão sendo válidas as 
autorizações de estacionamen-
to da Área Azul convencionais.

Olímpia possui mais de 
800 vagas de estacionamento 
rotativo, que funcionam de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
17h, e aos sábados, das 8h às 
12h. Ao todo, são mais de 50 
pontos de venda espalhados 
pela região central, que agora 
passarão também a emitir os 
tickets pelo aplicativo. O ticket 
de 1 hora tem o valor de R$ 
2,00, e o ticket de 2 horas tem 
o valor de R$ 3,00.

Da REDAÇÃO

ESTACIONE LEGAL

Prefeitos da região assinam 
contratos de R$ 6 milhões para 
preservação do meio ambiente

O presidente do Comitê da 
Bacia Hidrográfica dos Rios 
Turvo e Grande (CBH-TG) e 
prefeito de Rio Preto, Edinho 
Araújo, recebe nesta quinta-
-feira (13) prefeitos da região 
e Responsáveis Legais para 
assinar importantes contratos 
para investimentos em coleta 
seletiva, drenagem, perdas de 
água, estudo de caracterização 
de nitrato em águas subterrâ-
neas, tratamento de esgoto e 
reflorestamento das áreas de 
nascentes da Bacia Hidrográ-
fica dos Rios Turvo e Grande.

Além de representantes do 
CBH-TG, a cerimônia de assina-
turas contará com a presença 
dos prefeitos das cidades de 
Olímpia, Nova Granada, Pirangi, 
Cajobi, Bálsamo e Monte Azul 
Paulista, bem como represen-
tantes do Centro de Estudos 
Agroambientais de Pindorama 
(CAPIN), da Superintendência 
de Água, Esgoto e Meio Am-
biente de Olímpia (DAEMO), do 
Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas do Estado de São Paulo 
(IPT) e do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Monte Azul 
Paulista (SAEMAP).

Serão assinados contratos 
para sete projetos da região, 

somando um investimento de 
R$6.063.637,76, que são 
custeados pelo Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos do Estado 
de São Paulo (FEHIDRO). Além 
desses, o projeto para restaura-
ção da área de preservação per-
manente da Estação Ecológica 
do Noroeste Paulista, localizada 
entre São José do Rio Preto e 

Da REDAÇÃO
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Secretaria investe em novos cortadores 
tripulados para manutenção da cidade

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Gerais, apresentou 
os novos equipamentos que 
serão usados na manutenção 
e zeladoria da cidade. Os dois 
cortadores de grama tripu-
lados, foram adquiridos pela 
Secretaria de Serviços Gerais 
e serão utilizados na limpeza e 
na roçada do mato em praças, 
canteiros,  jardins e áreas pú-
blicas do município.

A entrega dos novos trato-
res foi feita ao prefeito Edinho 
Araújo, que acompanhou uma 
demonstração dos serviços de 
corte e roçada da grama na 
área pública na rua Constantino 
Cabral, Jardim Vetorasso.

De acordo com o secretá-

rio de Serviços Gerais Ulisses 
Ramalho, foram investidos na 
compra dos novos tratores mo-
torizados zero km, um total de 
R$ 116.800,00.

“Os novos maquinários, que 
possuem o chamado ‘giro zero’, 
agilizam o trabalho na roçada 

demais áreas públicas e assim 
finalizar o serviço mais rapida-
mente”, explicou.

“Cada trator deste equivale 
ao trabalho manual de apro-
ximadamente 25 funcionários 
com roçadeiras costais na exe-
cução deste mesmo serviço”, 
completa Ramalho.

Com a aquisição, a Prefeitu-
ra de Rio Preto passa a contar, a 
partir de agora, com três desses 
modernos maquinários.

Os dois novos veículos moto-
rizados já estão documentados 
e patrimoniados e também as 
carretas de apoio dos demais 
equipamentos utilizados nas 
roçadas da vias e áreas públicas 
já estão emplacadas. A partir 
de hoje já fazem parte da frota 
oficial da Secretaria de Serviços 
Gerais.

Da REDAÇÃO

das áreas públicas, tanto em 
canteiros centrais pela versati-
lidade e pela rapidez na execu-
ção do trabalho. Vamos utilizar 
esses tratores para o serviço 
de roçada e o corte ao redor de 
árvores nas praças, canteiros 
centrais das avenidas, jardins e 
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R$ 116 MIL

R$ 6 MILHÕES

A entrega dos novos tratores foi feita ao prefeito Edinho 
Araújo, que acompanhou uma demonstração dos serviços

Mirassol, conta com o investi-
mento de R$1.403.595,97 e 
teve seu contrato assinado no 
último dia 5 de maio.

O projeto de refloresta-
mento e semeadura direta nos 
municípios de Olímpia e Nova 
Granada possui o maior inves-
timento da região, no valor de 
R$ R$2.078.655,31 milhões 

Prefeito Edinho é o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica

e será realizado pelo Centro 
de Estudos Agroambientais de 
Pindorama (CAPIN).

A assinatura dos contratos 
será realizada na sede da Se-
cretaria Executiva do CBH-TG, 
localizada na Avenida Otávio 
Pinto César, nº 1400, no bairro 
Cidade Nova, em São José do 
Rio Preto.

Divulgação SMCS
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Convocações politizadas
As convocações frequentes de secretários pelos vereadores 

de oposição ao governo Edinho Araújo (MDB) tem chamado 
a atenção da situação. Em contrapartida, na mesma simetria 
ocorrem blindagens pela bancada governista com o objetivo de 
evitar o comparecimento dos convocados. “Acho que é obrigação 
do homem público dar satisfação dos seus atos, ainda mais em 
se tratando de secretário”, diz o vereador Paulo Pauléra (PP, foto), 
que tem atuado na linha de frente, mesmo não sendo líder oficial 
para defender o governo. Na avaliação do democrata, as con-
vocações estão sendo politizadas. “Dá a impressão que é para 
fazer politicagem em cima de determinados assuntos”, justificou.

Prerrogativa
Ainda sobre as convoca-

ções, Paulo Pauléra diz que, 
quando necessário, existem 
as comissões permanentes 
que têm prerrogativas para 
ouvir os secretários. “Além 
disso não tenho conhecimento 
que nenhum secretário deste 
governo deixou de atender os 
vereadores, quando solicitado 
para conversar sobre o assunto 
relacionado a pasta”, diz, ci-
tando Robson Ricci (REP), que 
esteve com o prefeito e secre-
tário Jair Moretti (Governo).

Passaporte sanitário
A Comissão de Turismo da Câmara Federal promove amanhã 

audiência pública sobre a proposta que institui um passaporte 
sanitário. O debate foi solicitado pelo deputado Herculano Passos 
(MDB-SP). “Vários países começaram a emitir certificados que 
poderão em breve permitir que aqueles que receberam a vacina 
viagem para o exterior”, diz. “Os governos agora enfrentam outra 
questão: será o momento de retomar certa parte da economia, 
como viagens, teatros, shows e até mesmo o trabalho para todos? 
Ou somente para quem já foi vacinado?”, questiona. Também 
foram convidados representantes do Ministério do Turismo; do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública; e do Ministério da 
Saúde. O autor do projeto é o deputado federal eleito pela região 
de Olímpia, Geninho Zuliani (DEM, foto).

Garça 
O senador Omar Aziz vem 

ganhando destaque na mídia 
nacional devido a exposição 
como presidente da CPI da 
Covid, formada no Senado 
para investigar possíveis mal-
feitos do Ministério da Saúde 
no combate à covid-19, que já 
matou mais de 420 mil brasi-
leiros. O senador Aziz nasceu 
na cidade de Garça, no interior 
de São Paulo, porém, cons-
truiu a sua carreira política no 
Amazonas, do qual foi o 46° 
governador daquele Estado.   

União
Para rechaçar o número de 

convocação apresentada pela 
oposição, Paulo Pauléra disse 
que João Paulo Rillo (PSOL), 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta) e Renato Pupo (PSDB) já 
foram recebidos pelo secre-
tário Jair Moretti. O momen-
to, diz ele, é de pandemia, 
começo de novo mandato, 
por isso defende a união e 
da ajuda do Poder Legislativo 
para beneficiar a população. 
“Vamos deixar para falar de 
política em 2022”, concluiu.

Agita 
A informação divulgada de 

que Valdomiro Lopes (PSB) 
analisa a possibilidade de dis-
putar cadeira na Assembleia, 
ao invés de focar a Câma-
ra Federal, causou alvoroço 
entre postulantes que têm 
o mesmo objetivo. Afinal, o 
ex-prefeito já exerceu manda-
tos de deputado estadual e, 
se confirmar a sua intenção, 
é mais um forte concorrente 
na briga por uma cadeira. Os 
adversários, portanto, terão 
que correr atrás dos votos. 

Acuado 
O ex-secretário de Comu-

nicação da Presidência da 
República Fábio Wazngarten 
foi enquadrado por várias ve-
zes pelo presidente da CPI da 
Covid, senador Omar Aziz (PS-
D-AM), durante depoimento 
ontem, no Senado. O relator 
Renan Calheiros (MDB-AL) 
perdeu a paciência com o 
ex-secretário, que escorre-
gou de todas as formas para 
evitar confirmação cabal que 
comprometesse o governo. 
Wazngarten estava acuado… 

Reduz
Celso Peixão (MDB) disse 

que nos últimos dias mora-
dores das proximidades da 
estrada de ferro têm sentido 
a redução da intensidade do 
apito do trem no trecho que 
cruza o período urbano de Rio 
Preto. “Alguns moradores têm 
notado isso”, diz o vereador. 
Pode ser o resultado da inten-
sa reclamação do emedebista 
à direção da Rumo, empresa 
concessionária da estrada 
de ferro, que promete fazer o 
contorno ferroviário até 2026.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Juiz morre vítima 
de Covid; prefeitura 
decreta luto oficial

O juiz Paulo Marcos Vieira 
morreu na tarde desta quarta-
-feira (12) em Rio Preto vítima 
do Covid-19.

O magistrado tomou a pri-
meira dose da vacina Astraze-
neca em 10/04 e foi internado 
no Hospital de Base depois 
com a doença. Chegou a ser 
intubado, mas não resistiu.

Paulo exercia a função 
de diretor do Fórum desde 
2018, mas estava afastado 
para o tratamento da doença. 
Era magistrado desde 1988, 
formado pela PUC São Paulo 
na turma de 1981. Ocupou o 
posto de Juiz 2ª Vara Cível de 
Rio Preto desde 2004. Foi juiz 
em Mococa-SP por 15 anos e 
Cajuru-SP por dois anos. Foi 
também escrivão da Polícia 
Civil e promotor de Justiça.

O juiz deixa a esposa Vanil-
da e os filhos Ana Paula, Ana 
Beatriz e Eduardo. Ainda não 
há informações sobre o velório 
e enterro.

O prefeito Edinho Araújo 
decretou luto oficial por três 

dias pela morte do juiz. “É uma 
perda irreparável para Rio Preto. 
O Dr Paulo era respeitado pelo 
elevado conhecimento jurídico, 
pelo senso de justiça, querido 
dos amigos e companheiros de 
trabalho. Que Deus conforte 
os familiares”, disse o prefeito 
Edinho Araújo.

Colegas de profissão lamen-
tam a perda. “Triste demais. 
Sem palavras. Em oração para 
que o nosso querido amigo 
Paulo seja bem acolhido e a 
família confortada. Em oração 
pela Vanilda, sua esposa, e 
seus filhos”,  disse o promotor 
Carlos Romani.

Andressa ZAFALON 
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Bombeiros de Rio Preto ganham caminhão 
para combater queimadas de difícil acesso

O Corpo de Bombeiros de 
Rio Preto ganhou um novo 
caminhão para combater as 
queimadas na cidade e na 
região. A entrega foi feita na 
manhã desta quarta-feira 
(12) pelo Prefeito Edinho 
Araújo na sede da corpora-
ção.

O caminhão tem um reser-
vatório para 12 mil litros de 
água, jato frontal e esguichos 
laterais, além de dispersos 
traseiro de água que permite 
ao veículo escapar, em mar-
cha ré, caso seja envolvido 
em chamas. O veículo foi 
montado especialmente para 
atuar em áreas de difícil aces-
so e é indicado para comba-
ter chamas em vegetação.

“É um caminhão que faz 
o trabalho de uma equipe in-
teira. Ele permite uma aproxi-
mação muito maior e é capaz 
de escapar com segurança 

de locais de risco”, explicou o 
major do Corpo de Bombeiros, 
Edimilson Santana Branco, 
que comanda interinamente 
o 13° Grupamento da corpo-
ração.

O major explicou ainda 
que o veículo, por contar com 
tração em todos os eixos, 
pode ser utilizado em regiões 
de matas e pastagens. “Além 
disso, ele é capaz de esgui-
char água, mesmo estando 
em movimento, o que diminui 
muito a necessidade de utili-
zação de mangueiras”.

Coordenador da Defesa Ci-
vil de Rio Preto, o coronel Car-
los Lamin, também participou 
da entrega. Lamin coordena 
o Comitê Gestor de Combate 
às Queimadas, que inclui ins-
tituições públicas estaduais e 
municipais, além de iniciativa 
privada, e atua na implanta-
ção de medidas preventivas ao 
longo de todo o ano, trabalho 
que é intensificado no período 
de estiagem.

Da REDAÇÃO 
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SECA E FOGO

Caminhão foi entregue 
ontem para o Corpo de 
Bombeiros de Rio 
Preto, pelo prefeito 
Edinho Araújo

Aquisição -O veículo 
entregue pela Prefeitura de 
Rio Preto ao Corpo de Bombei-
ros nesta quarta está avaliado 
em R$ 700 mil e foi revertido, 
sem custos, ao município 
após decisão da Justiça com 
base na Lei Antidrogas.

O caminhão havia sido 
apreendido pela Polícia Fede-
ral, em 2020, em operação 
contra o tráfico. A adapta-
ção com os equipamentos 
de combate a incêndio foi 
feita em Jaboticabal. “A in-
termediação da Prefeitura 
foi fundamental para que o 
veículo ficasse em Rio Preto”, 
comentou Santana.

DISCUSSÃO EM CHÁCARA

Durante a tarde desta 
terça-feira policiais militares 
foram acionados após uma 
denúncia informando sobre um 
acidente de trânsito às 13h10 
na Estrada Evangelista Ma-
teus, próximo à rodovia Assis 
Chateaubriand, que provocou 
a morte de um homem de 36 
anos faleceu. 

Ao chegarem no local po-
liciais viram que o veículo 
envolvido estava estacionado e 
a vítima já tinha sido socorrida 
por uma viatura da SAMU e le-
vada para a Unidade de Pronto 
Atendimento Tangará, onde foi 
constatada sua morte. 

Em contato com os envolvi-
dos já na Central de Flagrantes 
os policiais foram informados 
de que o comerciante de 60 
anos e o autônomo de 30 
anos teriam sido contratados 
para perfurar um poço em uma 
chácara e que ao retirarem 
alguns canos que estavam no 
chão próximo ao jipe, o veículo 
começou a se movimentar.  

Assim, na tentativa de parar 
o veículo a vítima entrou na 
frente do carro e acabou sendo 
atropelada ficando desacorda-
do, mas ainda respirando.  

Uma equipe de perícia foi 
acionada ao local onde nada 
de anormal foi constatado, 
por esse motivo o veículo do 
comerciante foi liberado e 
o boletim de ocorrência foi 
encaminhado para o 3º Dis-
trito Policial que investigará 
o caso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Homem tenta 
segurar jipe e 

morre atropelado
Da REDAÇÃO 

VERA LUCIA MARCATO RODRIGUES, 
falecida aos 64 anos de idade, natural de 
Bady Bassitt/SP, era casada com Claudio 
Adão Batista Rodrigues. Deixou seus fi lhos 
Daniela, Daniel, Vinicius. Seu sepultamento 
deu-se dia 11/05/2021 às 17:00. Saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério da Ressurreição. 

ODAIR DO PRADO, falecido aos 54 
anos de idade, natural de Turiuba/SP, era 
divorciado. Deixou suas fi lhas Julia, Emilli. 
Seu sepultamento deu-se dia 12/05/2021 
às 11:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz. 

WANDERLI PEDRO TADEI, falecido 
aos 73 anos de idade, natural de Urupês/
SP, era solteiro. Seu sepultamento deu-se 
dia 11/05/2021 às 16:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever de Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.  

VALDECIR PEREIRA DA SILVA, fa-
lecido com 65 anos de idade, natural de 
Santo André/SP, era divorciado. Deixou 
seus fi lhos Alan, Augusto, Carolina Verine. 
Seu sepultamento deu-se dia 11/05/2021 
às 16:45. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.  

  FALECIMENTOS

Mulher aciona PM e 
acusa pastor da igreja 

de invadir sua casa

Na noite desta terça-feira 
(11) por volta das 20h uma au-
xiliar geral de 24 anos acionou 
a Polícia Militar afirmando ter 
sido agredida por um pastor de 
51 anos por causa de um guar-
da-roupa. 

Ao chegarem no local os 
policiais foram recebidos pela 
vítima que informou estar em 
sua residência quando ao sair 
do banho, apenas de toalha, 
encontrou o pastor da igreja que 
frequenta, há quatro meses, 
dentro de sua casa. 

Momentos depois os dois 
começaram a discutir sobre um 
guarda-roupa, que o pastor teria 
dado a vítima e depois informado 
que apenas emprestou. Ela acu-
sa o pastor de dar lhe um soco 
no rosto e depois se retirado do 

interior do imóvel a aguardando 
na calçada. 

A auxiliar então se vestiu e 
acionou a polícia que levou os 
envolvidos para a Central de Fla-
grantes, onde a vítima informou 
novamente sua versão do ocor-
rido e acrescentou que apenas 
não quer que o pastor apareça 
em sua residência novamente. 

Já em seu depoimento o 
pastor negou a agressão dizen-
do que aguardou pela auxiliar 
no lado de fora da residência e 
que momento algum entrou na 
casa a encontrando apenas de 
toalha. Ainda se comprometeu 
a comparecer ao Distrito Policial 
para prestar mais informações. 

A auxiliar foi orientada sobre 
suas possibilidades penais e os 
dois foram liberados após os de-
poimentos. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Mãe com duas crianças é detida pela GCM furtando lojas no centro

Uma gerente de loja procu-
rou a Base Móvel da Guarda 
Civil Municipal que estava na 
praça Dom José Marcondes 
nesta quarta-feira (12) para 
informar um furto que ocorreu 
em seu estabelecimento, sen-
do a autora uma mulher de 42 
anos acompanhada de duas 
crianças uma de cinco anos e 
uma de nove anos. 

Após as informações os 
guardas realizaram uma busca 
pelas redondezas momento em 

que encontraram a criança de 
nove anos sozinha dentro de 
uma loja segurando as mer-
cadorias enquanto esperava 
sua mãe furtar um segundo 
estabelecimento. 

Assim que a criminosa no-
tou a presença dos GCMs ela 
tentou fugir sentido o terminal 
rodoviário e acabou sendo de-
tida momentos depois dentro 
do banheiro público. 

De acordo com as informa-
ções fornecidas, para despistar 
os guardas a mulher trocou de 

roupa e escondeu as sacolas 
com objetos furtados dentro de 
uma cabine do banheiro. 

Para os guardas ela ainda 
confessou ter sido liberada 
recentemente em audiência 
de custódia, por furtar carne 
em um supermercado. 

A criminosa foi levada para 
a Central de Flagrantes e as 
crianças encaminhadas para 
o Conselho Tutelar que poste-
riormente as entregou para um 
familiar. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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BR-153
Motorista de bi-trem é preso 

dirigindo com CNH falsa

Um motorista de 35 anos 
foi preso pela Polícia Rodoviária 
Federal na última terça-feira 
(11) às 23h por apresentar uma 
Carteira de Habilitação Nacional 
falsa. 

Durante o patrulhamento 
na Rodovia BR 153 os policiais 
avistaram um caminhão bi-trem 
e resolveram aborda-lo para 
a verificação de documentos 
como o do veículo e da iden-
tificação do condutor, sendo 
que o motorista prontamente 
os forneceu. 

Durante a verificação os po-
liciais observaram uma estranha 
aparência material da CNH e 
que havia diferenças na foto 
do documento do sistema com 
a foto entregue pelo condutor, 

assim o motorista acabou con-
fessando não possuir habilitação 
e que o documento era falso. 

Ele acrescentou que adquiriu 
a falsificação para poder traba-
lhar como motorista e em se-
guida forneceu seus verdadeiros 
dados sendo possível verificar 
que o acusado já possui históri-
co na polícia pelo mesmo crime. 

O motorista foi levado para a 
base da PRF junto com o veículo 
onde ele foi preso em flagrante 
e deverá ficar à disposição da 
justiça. 

A polícia entrou em contato 
com a empresa responsável 
pelo caminhão para que envias-
sem um condutor documentado 
para a retirado do veículo.  

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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NOVO HORIZONTE
Polícia prende dupla com 35 

cabeças de gado roubadas de sítio

A Polícia Civil de Rio Preto 
recebeu informações de que 
na noite desta terça-feira (11) 
estava acontecendo transporte 
irregular de gados na região de 
Novo Horizonte.

No local, os policiais da 1ª 
DIG (Delegacia de Investiga-
ções Gerais) do DEIC (Departa-
mento de Investigações sobre o 
Crime Organizado) abordaram 
caminhoneiros que, até en-
tão, possuíam documentação 
regular de suas respectivas 
cargas. No entanto, um dos 
caminhoneiros de 38 anos, 
que estava transportando 15 
cabeças de gados, ao ser 
questionado disse que havia 
sido contratado por um terceiro 
para transportar os animais e 

que logo atrás viria outra car-
reta que teria embarcado os 
gados junto com ele.

A segunda carreta, que ti-
nha um condutor de 44 anos, 
foi abordada. De acordo com 
os policiais, o motorista a 
todo momento dava informa-
ções desencontradas sobre o 
transporte das 25 cabeças de 
gados, que não batiam com as 
informações dos documentos.

O primeiro abordado então 
resolveu colaborar e informou 
que o gado teria sido embar-
cado em uma propriedade na 
cidade de Borborema.

Os policiais foram até Bor-
borema e encontraram a pro-
priedade com o curral quebrado 
e luzes da casa acesas. Ao se 
aproximarem ouviram gritos de 
socorro, arrombaram a porta e 
encontraram um casal e uma 

Da REDAÇÃO criança em estado de choque.
O casal contou que mais 

cedo, por volta das 16h30 
desta terça-feira (11), quatro 
assaltantes armados teriam 
invadido a propriedade e ren-
dido os moradores para levar 
as cabeças de gados e seus 
celulares, deixando-os incomu-
nicáveis e trancadoss.

O dono da fazenda reconhe-
ceu os 35 nelores que foram 
devolvidos. Em relação aos 
condutores dos caminhões, 
um foi preso enquadrado por 
receptação e o segundo foi 
preso enquadrado por roubo 
qualificado. Em nenhum dos 
casos coube fiança e o caso 
será encaminhado à Justiça.

As investigações continu-
am, de acordo com a Polícia, 
a fim de identificar demais 
participantes do assalto.
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Nos últimos dias, a vacinação de gestantes e puérperas 
contra a Covid-19 utilizando a vacina Oxford/AstraZeneca 
foi suspensa após a morte de uma gestante no Rio de Ja-
neiro por acidente vascular cerebral hemorrágico. Diversos 
questionamentos surgiram a respeito da possível associação 
entre vacinação e o risco de eventos trombóticos. Entretanto, 
ainda não há comprovação científica, sendo recomendado 
que o plano de vacinação seja mantido em gestantes com 
comorbidades, uma vez que a infecção pelo Coronavírus 
também apresenta elevado risco de trombose.

Durante a pandemia, ocorreu um aumento significativo 
das alterações circulatórias em decorrência da infecção pelo 
Coronavírus. Estudos realizados em unidades de terapia 
intensiva demonstraram que a presença do vírus em nosso 
organismo eclode uma “tempestade” inflamatória, que re-
sulta na formação de micro e macro trombos em diversos 
segmentos vasculares do nosso corpo, com comprometi-
mento de órgãos importantes, como cérebro, coração e rins. 

Trombose venosa profunda e embolia pulmonar repre-
sentam as principais alterações vasculares decorrentes da 
infecção pelo Coronavírus, com incidência estimada entre 
50% a 60% dos pacientes acometidos. Além disso, existe 
o risco de infarto do miocárdio, trombose arterial, acidente 
vascular cerebral e sintomas tardios associados ao quadro 
viral. Todavia, a notícia que ninguém esperava era a possível 
associação entre trombose e vacina.

Ainda sabemos pouco sobre as possíveis complicações 
decorrentes da vacinação. Desta forma, nos grupos mais 
vulneráveis, como gestantes e puérperas que até pouco 
tempo atrás não poderiam receber a vacina e estariam 
desprotegidas contra o vírus, existe a preocupação quanto 
ao risco de contaminação materna e possível evolução para 
óbito materno-fetal. Portanto, o que precisamos saber sobre 
este assunto afim de orientar e tranquilizar as gestantes?

1. A relação entre eventos trombóticos e o uso da 
vacina Oxford/AstraZeneca ainda não foi cientificamente 
comprovada. Entretanto, por precaução, a vacinação foi 
suspensa em gestante e puérperas até que as causas do 
óbito materno ocorrido no Rio de Janeiro possam ser eluci-
dadas.

2. Os eventos adversos das vacinas contra o Corona-
vírus são raros. Até o momento, aproximadamente 22 mil 
gestantes já receberam a primeira dose da vacina no Brasil. 
Apenas 11 casos foram considerados eventos adversos 
graves, sendo que em oito destes eventos a relação com a 
vacina foi descartada.

3. As gestantes que já receberam a primeira dose da 
vacina Oxford/AstraZeneca não devem tomar a segunda 
dose, mesmo que seja de outra empresa fabricante. A re-
comendação é aguardar o parecer do Ministério da Saúde.

4. O período gestacional e puerperal tradicionalmente 
está relacionado a maior risco trombótico para a mulher, 
em decorrência das alterações hormonais presentes neste 
momento. Estima-se uma incidência de aproximadamente 
3 mil casos de trombose em gestantes por ano em nosso 
país.

5. O acompanhamento médico deve ser priorizado 
para que os cuidados materno-fetais sejam mantidos e os 
eventos trombóticos sejam prevenidos.

6. O risco de óbito materno-fetal é maior que o risco 
associado a vacinação.

Para mais informações sobre assuntos relacionados a 
medicina vascular, acesse o site www.drsthefanovascular.
com.br.

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

Gestação, vacina e trombose: 
o que você precisa saber 

sobre o assunto

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

ALDÊNIS

EXCLUSIVO COVID

O HB Saúde, plano mé-
dico atuante em Rio Preto e 
região, inaugura nesta sexta-
-feira (14) o primeiro Hospi-
tal de Campanha da cidade. 
Serão, incialmente, 55 leitos 
exclusivos para pacientes com 
Covid-19, sendo 20 de UTI e 35 
de enfermaria. No entanto, o 
complexo tem capacidade para 
expandir para até 88 leitos no 
total, sendo 38 de UTI e 50 de 
enfermaria.

De acordo com o Diretor Pre-
sidente, Francisco Parra, o Hos-
pital foi montado em 45 dias, 
tempo recorde. “O HB Saúde 
tem clientes na região toda e 
nós precisávamos de uma refe-
rência para poder encaminhar 
os pacientes com essa doença, 
por isso foi idealizado a criação 
do Hospital de Campanha. Foi 
feito em tempo muito reduzido, 
até porque, infelizmente não ti-
nha outra maneira de ser feito”, 
explica o Diretor.

Todos os leitos são destina-
dos aos conveniados do plano, 
que possui em torno de 200 
mil beneficiários em Rio Preto 
e região.

Mesmo que a destinação 
seja exclusiva para os benefi-
ciários, a cidade toda sai ga-
nhando com isso, conforme diz 
o Secretário de Saúde, Aldênis 
Borim. “De uma maneira geral, 

Hospital de Campanha é inaugurado 
nesta sexta-feira em Rio Preto

Rio Preto como um todo vai ser 
beneficiado, porque com esses 
leitos nossa taxa de ocupação, 
que atualmente gira em torno 
dos 80%, vai ter uma boa que-
da. Com a criação dos leitos 
privados vai, automaticamente, 
liberar mais leitos no Hospital 
de Base, por exemplo, propor-
cionando assim, vagas para 
pacientes do SUS”, ressalta o 
Secretário.

Nesta quinta-feira (13), 18 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

pacientes que estão internados 
em Mirassol já serão transferi-
dos para o novo complexo. Des-
te total, 13 são de enfermaria, 
5 de UTI e 10 estão intubados.

O novo prédio possui quatro 
pavimentos, mas somente o 
primeiro (térreo) será inaugu-
rado por enquanto. Os demais 
atenderão, quando forem inau-
gurados, diagnóstico, pronto 
atendimento infantil, pronto 
atendimento adulto, espaço 

saúde, oncologia, medicina 
ocupacional e o setor adminis-
trativo.

Estiveram presentes na 
apresentação do complexo, 
além do Diretor Presidente Fran-
cisco Parra e do Secretário de 
Saúde Aldênis Borim, o Diretor 
Administrativo Financeiro Wilson 
Quintino, o Superintendente 
do HB SAúde Celso SOares e 
o Assessor Especial da Saúde 
André Baitello.

Austa criou 
unidade 

respiratória 
exclusiva 
em 2020

Em novembro de 
2020 o Hospital Aus-
ta também criou 40 
leitos para Covid com 
a inauguração de uma 
Unidade de Tratamen-
to de Síndromes Res-
piratórias. A Unidade 
está até hoje em fun-
cionamento e está 
localizada ao lado do 
Hospital, no bairro 
Mansur Daud.

Andressa ZAFALON

Secretário de Saúde de Rio Preto com os Diretores do 
HB Saúde ontem

NO ESTADO

Secretário descarta novo 
lockdown a curto prazo

O Secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldênis Borim, des-
carta momentaneamente novo 
lockdown na cidade. “O lock-
down ajudou muito a diminuir a 
curva, mas, no momento, está 
descartado pela estabilidade 
nos números e o avanço da 
vacinação. O maior problema 
de Rio Preto não é o comér-
cio, não são os restaurantes, 
são as festas clandestinas e 
botecos”, afirmou.

De acordo com o Secre-
tário, pelo menos 250 mil 
pessoas estão imunizadas em 
Rio Preto. “Entre pessoas va-
cinadas de primeira e segunda 
dose, pessoas que já pegaram 
a doença recentemente e 
crianças e adolescentes que 
não entram na lista de vaci-
nação, podemos dizer que 
atingimos 250 mil pacientes 
da meta almejada”.

Atualmente a cidade possui 
pelo menos 200 mil pacientes 
que ainda não tiveram acesso à 
vacina e a saúde está estrutu-
rada, por isso, Aldênis acredita 
que se a terceira onda vier, não 
será tão devastadora quanto a 
primeira ou segunda.

“Claro que vai depender das 
novas cepas e da agressividade 
delas, mas eu não acredito 

que ela seja tão devastadora. 
Rio Preto hoje está totalmente 
equipado contra a doença. Te-
mos estrutura nos postinhos, 
nos hospitais, não estamos 
precisando comprar nada nesse 
sentido”, frisa o Secretário.

Em relação aos insumos 
ou ‘kits de intubação’, popu-
larmente conhecidos, Aldênis 
afirma que está difícil achar 
para comprar, mas que para o 
SUS não está em falta. “Temos 
dois protocolos: o padrão e o 
secundário. Quando vemos que 
o kit padrão está com o estoque 
baixo, guardamos para pacien-
tes idosos ou mais vulneráveis 
e adotamos o secundário. Não 
estamos com falta destes insu-
mos, mas está difícil achar para 
comprar e quando acha o preço 
é absurdo”.

O Secretário de Saúde ainda 
garante que se tivesse vacina 
o suficiente, em um mês toda 
a cidade estaria vacinada. “A 
vacinação começou com um 
ritmo muito lerdo, agora está 
mais rápido, mas ainda não 
como gostaríamos. Nossos pro-
fissionais têm total estrutura e 
capacidade de vacinar com mui-
ta rapidez, no entanto, o que 
falta é vacina. Se tivéssemos 
vacina o suficiente, em um mês 
todos os rio-pretenses estariam 
vacinados”, conclui.

Andressa ZAFALON 

Rio Preto tem 2ª melhor 
índice da primeira dose

De todas as cidades com 
mais de 200 mil habitantes no 
Estado de São Paulo, São José 
do Rio Preto tem o segundo 
maior índice de aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19. O município é ainda 
o terceiro colocado na aplicação 
da segunda dose e também na 
comparação entre doses rece-
bidas e aplicadas.

Até esta terça-feira (11), Rio 
Preto já havia aplicado 109.339 
unidades da primeira dose da 
vacina, o que corresponde a um 
alcance de 23,51% de toda a 
população da cidade. Entre os 
41 municípios com população 
acima de 200 mil pessoas no 
Estado, Rio Preto só fica atrás 
de Santos neste quesito: a cida-
de litorânea aplicou a primeira 
dose em 28,54% da população.

Em relação ao percentual de 
pessoas que receberam a se-
gunda dose, Rio Preto também 
está bem colocada, na terceira 
posição entre as grandes ci-
dades do Estado. Até agora, 
62.275 pessoas receberam a 
segunda dose da vacina em 
Rio Preto, o que corresponde 
a 13,39% da população. No-
vamente, Santos aparece em 
primeiro, com 17,12%, segui-
da por Presidente Prudente 

(13,97%).
Rio Preto também se des-

taca no comparativo entre do-
ses recebidas e aplicadas. Até 
esta terça-feira, a cidade havia 
recebido 179.574 doses de 
vacinas contra a covid-19, tendo 
aplicado um total de 171.614 
unidades, (soma de primeiras 
e segundas doses). Assim, o 
município aplicou um total de 
95,57% das doses que recebeu, 
terceira melhor marca entre as 
grandes cidades do Estado. 
Neste comparativo, ficam à 
frente de Rio Preto apenas as 
cidades de Indaiatuba (98,6%) 
e Araraquara (96,07%).

Nesta semana, Rio Preto deu 
início à vacinação de pessoas 
com comorbidades, com idade 
entre 55 e 59 anos. Os detalhes 
sobre os critérios e documentos 
necessários estão no Portal da 
Prefeitura de Rio Preto (www.
riopreto.sp.gov.br/saude).

Da REDAÇÃO Divulgação

IMUNIZAÇÃO

Governo redefine data de vacinação em gestantes e puérperas 

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta quarta-feira 
(12) a retomada da vacinação 
contra COVID-19 das grávidas 
e puérperas (mulheres que de-
ram à luz nos últimos 45 dias) 
com comorbidades a partir da 
próxima segunda-feira (17). A 
data de retomada foi definida 
devido ao remanejamento de 
doses da vacina do Butantan 
ao Ministério da Saúde e à 
chegada de mais imunizantes 
da Pfizer a São Paulo.

Na segunda-feira (10), 
a Anivsa divulgou uma nota 
técnica recomendando a in-
terrupção da vacinação com 
a AstraZeneca em gestantes, 

que começaria na terça-feira 
(11). Tanto a Secretaria de 
Saúde de São Paulo quanto 
a de Rio Preto acataram a 
decisão e suspenderam a 
imunização para esse público.

No total, 100 mil gestantes 
e mulheres adultas (com 18 
anos ou mais) que tiveram 
partos recentes poderão se 
vacinar com estes dois tipos de 
vacinas. Em Rio Preto, a esti-
mativa da Saúde é de que mil 
mulheres sejam imunizadas.

O Governo Federal sinali-
zou que emitirá nota técnica 
com relação às gestantes que 
já receberam a primeira do 
imunizante.

“O planejamento que nós 
fazemos todo o tempo nos 

permite que no dia 17 de 
maio, a gente reabra para 
este grupo que ontem (terça) 
logo pela manhã foi suspen-
so. O Estado de São Paulo 
foi um dos primeiros estados 
a suspender a vacinação das 
gestantes e puérperas com co-
morbidades acima de 18 anos 
com a vacina da Astrazeneca. 
Faremos agora com a vacina 
do Butantan e o município de 
São Paulo também tem a da 
Pfizer”, explicou a Coordenado-
ra Geral do Programa Estadual 
de Imunização (PEI), Regiane 
de Paula.

Novos grupos - Du-
rante a coletiva, o Governador 
João Doria também  anunciou 

a vacinação contra Covid-19 
para pessoas com comorbida-
des e deficiências permanen-
tes com idade entre 45 e 49 
anos, que passam a fazer parte 
da campanha já na próxima 
semana.

“A partir de 21 de maio, 
sexta-feira da semana que 
vem, serão vacinadas as pes-
soas com comorbidades na fai-
xa etária entre 45 e 49 anos de 
idade. E também nesta mesma 
data, 21 de maio, começare-
mos a vacinação das pessoas 
com deficiência permanente 
na mesma faixa etária, de 45 
a 49 anos. A expectativa é da 
imunização de 695 mil pesso-
as nesta faixa etária”, afirmou 
Doria.

Da REDAÇÃO 
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PRA TER SUCESSO, O SEU DESEJO DE SUCESSO DEVE SAIR MAIOR DO 
QUE O SEU MEDO DO FRACASSO. Sorria, beba muita água e seja 

feliz!DR. PAULO MARCOS Viei-
ra, Juiz de Direito em Rio 
Preto, faleceu ontem. Mais 
uma vítima da terrível doença 
Covid-19. Meus sentimentos 
aos familiares.

 RECEM-CASADOS ,  o 
advogado Gabriel Delbem 
Bellon e a psicóloga Karla 
Tomáz Faria Bellon festejaram 
o aniversário dele, ontem.

PERGUNTA INOCENTE. 
De um apaixonado por be-
bida com certa dosagem 
etílica: “Pode-se beber mode-
radamente uma boa dose de 
WISKY apos tomar a vacina 
contra a COVID??? Com a 
resposta o nosso secretário 
de saúde Dr. ALDENIS BO-
RIN.  

O MÉDICO CARLOS Adib 
Cury, ao lado da Dra. Maria 
Rita (Mayta) Oliveira Cury, 
ganhou idade nova no último 
sábado, e aproveitou para 
comemorar a data durante 
almoço especial no domingo, 
Dia das Mães, no aconchego 
de sua vivenda na Redentora.

PEDRO ROBERTO, presi-
dente da Câmara Municipal 
de Rio Preto, retornou nor-
malmente as atividades no 
comando do legislativo ontem, 
após receber o teste negativo 
de Covid-19, de sua esposa 
Maria Helena.

FIQUE SABENDO.... Kit 
Churrasco, Kit Kids, Kit Frios 
e Kit Mistura com 1kg – acém 
moído, 1kg – paleta em cubos, 
1kg – coxão mole em bife, 1kg 
– frango à passarinho (tempe-
rado), 1kg – fi lé de frango em 
bife, 1kg – coxa sobre coxa, 
1kg – linguiça T.C (fininha) 
e 1kg – bisteca suína. Tudo 
isso por um preço bastante 
econômico (super promoção), 
no Frigorifi co Eldorado. Vale à 
pena conferir as ofertas. Rua 
Aparecida do Tabuado 2906. 
Telefone – 17 – 3236-6795. @
frigorifi co.eldorado.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Libertação dos 
escravos
Não há o que se comemorar, 
neste dia 13 de Maio, mas, 
há o que refletir e exigir. Há 
132 anos o Brasil assinava-
se a lei Áurea, oficializando a 
libertação dos escravos. Mas, 
oprimidos até hoje, tem muita 
gente que, apesar de andar 
livremente pelas estradas da 
vida, vivem como escravos 
de uma sociedade dividida, 
desigual e separatista.

DiáriodoBob
ESTÁ ANUNCIADO. O PSDB prevê para amanhã ou sábado 

pela manhã,  a filiação o vice governador Rodrigo Garcia ao 
diretório paulistano do partido. A ficha do vice de João Dória 
deverá ser abonada por Bruno Covas. Está previsto que o 
prefeito licenciado também grave um vídeo com uma mensa-
gem. Rodrigo que está deixando o DEM, também deve jantar 
no mesmo dia com dirigentes e vereadores dos Tucanos. Kim 
com K (kataguiri) Deputado Federal, já está em Rio Preto, 
acompanhado do Deputado Estadual Arthur do Val, mais o ve-
reador de São Paulo Rubinho Neves pra discussão, na Câmara 
Municipal do Plano Locomotiva SP, objeto de liderança do edil 
Bruno Moura. O livro para perguntas sobre o assunto de hoje 
em pauta ficara na porta de entrada da Casa do Povo. Olhar 
frontal. Os secretários municipais Pedro Pezzuto, Fabiana Zan-
queta e Aldenis Borim estão sendo aconselhados a não dar as 
costas para João Paulo Rillo. O vereador está esperando só 
uma oportunidade para avançar. Se nada der certo, a gestora 
do meio ambiente Kátia Penteado pode ser tornar o alvo da 
vez. Pedro Patriota. Depois do susto e do resultado negativo 
no teste de Covid de sua cônjuge, Maria Helena, o presidente 
da Câmara, vereador Pedro Roberto (Patriota) retomou ontem 
normalmente as atividades no comando do legislativo. Pra ficar 
zerado, falta agora o resultado da dengue que, até ontem, já 
tinham sido registrados mais de 16 mil casos nesta terra de São 
José. Na ausência do titular, por medida preventiva a vereadora 
Karina Caroline, vice-presidente conduziu bem os trabalhos. 
Posso perguntar? Você que precisa ir ao banco amiúde tem 
fiscalizado o trato das agências no que tange ao compromisso 
exigido pela FEBRABAN, que recomenda a total higienização 
nos caixas eletrônicos? Afinal, as teclas e os botões de iniciar e 
terminar as operações são objetos que começam e terminam o 
dia com centenas de dedos batendo em suas teclas dia e noite. 
A turma da saúde tem fiscalizado as principais agências de Rio 
Preto (Caixa, Bradesco, Brasil, Santander e Itaú). Não custa nada 
perguntar ? Justa homenagem. Com aval do presidente Kelvin 
Kaiser, os dirigentes da ACIRP, no final da semana, através de 
um trabalho talentoso e hercúleo da diretora Daniela Brandi 
receberam de surpresa uma mensagem de suas mães próximas 
e distantes. A emoção tomou conta da reunião. Que mal eu 
pergunte:- vocês não acham que o Daniel Caldeira com aquele 
jeitão de simplório sindicalista foi surpreendido com o balanço 
apresentado pelo Ministério Público anunciando um “FURO” 
de R$ 43 milhões no Sindicato dos Motoristas de Rio Preto, 
enquanto presidente da entidade? Não é possível o milagre da 
multiplicação. Ponto e basta!

Próximo Domingo
A 17ª Feijoada do Rotary Club 
Palácio das Águas Rio Preto, 
em clima drive thru, será no 
próximo domingo, dia 16 de 
maio, com retirada na Paróquia 
São Judas Tadeu, das 10h30 
às 14 horas. A renda será em 
prol da AACD Rio Preto e São 
Judas Tadeu.

henriforne@gmail.com

SPOTlight

(17) 99181-4336

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Polianne Nunes Mir, estilista das lojas Mirnus, 
mostra sua nova coleção com conjunto Fuso e Top 
Fitness, arrancando cada vez mais elogios, e bom 

gosto nos detalhes e nas cores. Ela é fi lha dos 
empresários da moda, Robson e Selma Nunes Mir.  

Muito Top Jesus Martim Neto, 
presidente do 

Automóvel Clube,  
trazendo novidade para 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1729

(De 13 de maio de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR ATIVO, com valores integrais, à benefi ciária 
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, na qualidade de cônjuge, 
do extinto servidor FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA 
FILHO, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso II, 
da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.1/0056/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 11/02/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

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

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1730

(De 13 de maio de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, à benefi ci-
ária THEREZINHA CHRISTAL PEREIRA, na qualidade de 
cônjuge, do extinto servidor LAZARO PEREIRA, ocupante 
do cargo efetivo de Almoxarife.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, 
da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0057/05/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 26/03/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 4777/21
Notifi co o representante legal da contratada, para aten-
dimento ao chamado de garantia no prazo de 24 horas, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CI-

RURGICAS LTDA
EMPENHO 7596/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CV TYRES EIRELI
EMPENHO 7514/21
CONTRATADA: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR-
TACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
EIRELI
EMPENHO 7508/21
Notifi co derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA ME
EMPENHOS 13113/20 E 126/21
Notifi co derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para realizar atendimento dos chamados em aberto no 
prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, referente aos empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI 
ME
EMPENHOS 8052/21 e 8054/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega parcial dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a 
cláus. 6ª, item 6.2,  IV do contrato, aplico-lhe ao descumpri-
mento contratual, multa de 20% do valor referente ao atraso 
das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total 
dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EMPENHO 5056/21
Considerando a entrega total do empenho supramencionado, 
DECIDO: extinguir a penalidade anteriormente aplicada de 
multa de 30% do valor, referente às obrigações contratuais. 
SMS ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHOS 16861/20 e 16863/20
Considerando defesa encaminhada pela empresa, bem 
como substituição dos itens referentes aos empenhos supra-
mencionados, DECIDO: mitigar a penalidade anteriormente 
aplicada de multa de 20% do valor, referente ao atraso das 
obrigações contratuais, permanecendo a empresa advertida. 
SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO - NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DZ7 Comercial Eireli, CNPJ 
30.084.600/0001-46. Pregão 106/21, proc. 1975/21, 
ATA/0391/21.
Notifi camos a empresa contratada para a realização das 
entregas das cestas básicas de acordo com o pactuado, 
conforme reprogramação (520 un. em 14/05/2021 e 800 un. 
em 18/05/2021). Concede-se o prazo de 5 dias úteis para 
a empresa, em querendo, apresentar o contraditório em 
atendimento aos ditames constitucionais, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis previstas conforme legislação perti-
nente e em contrato (advertência, multa e suspensão de 
contratar com a administração pública por até 5 anos), caso 
esta pendência não seja devidamente regularizada. SMAA A. 
Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
Rescisão contratual
Dispensa de licitação 37/18; Contrato nº DIL/0026/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de S. J. Rio 
Preto- Emurb

Nos termos do art. 79, II da LF. 8666/93 c/c cláus. 8ª do con-
trato supramencionado, fi ca rescindido o contrato de comum 
acordo. SMDENT – Jorge Luis Souza
EXTRATO 
Termo de cancelamento de item
Pregão eletrônico 286/20; ATA N° 0750/20
Contratada: Mario da Silva Ribeiro Ribeirão Preto Me
Nos termos do Interno 0002/2021/SMAA/SAN fi ca cancelado 
o item 16 da Ata de Registro de Preços supramencionada. 
SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 08/17; Contrato: DIL/0009/17
Contratada: Helena Maria da Conceição Alves Moura Berto-
lini
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. SMS
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 01/18; Contrato: COC/0006/18
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
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. SMSG – Ulisses R. Almeida
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 344/20 – Contrato PRE/0130/20
Contratada: Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 1,697639% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMEL – Fabio F. D. Marcondes
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 344/20 – Contrato PRE/0130/20
Contratada: Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 3,6536497% do valor inicial do contra-
to supramencionado. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 07/20; Contrato: TOP/0025/20
Contratada: Comercial Pradela Ltda
Nos termos do art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 09/20; Contrato: TOP/0026/20
Contratada: Comercial Pradela Ltda
Nos termos do art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SME – Fabiana Z. Azevedo

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 21/JUNHO/2021 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPE-
AMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍ-
PIO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA III DO DER/SP, 
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJE-
TOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor 
total estimado R$ 4.732.934,16 – Prazo de Execução: 90 
dias - Local de Entrega dos envelopes e da sessão da licita-
ção: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, 
Centro – Diretoria de Compras e Contratos. Outras informa-
ções no site: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action  
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° 192/2021, processo 11.628/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de acessórios para ventiladores 
pulmonares para as unidades de saúde no Combate ao 
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Covid 19. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 20/05/2021, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
192/2021 – PROCESSO Nº 11.268/2021 
Objeto: aquisição de fone headset. Secretaria Municipal da 
Fazenda. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 14/05/2021 às 15:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana C Pedroso Fernandes – 
Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 125/2021 – Processo 
11133/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
manipulados para atender ações judiciais. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com início 
dia 19/04/2021, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras ELIAH FARMACIA DE MANIPULA-
ÇÃO LTDA. (item 2) e FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDE-
AL FORMULAS LTDA-ME (item 3). O item foi deserto. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras” Lucia Helena 
Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 94/2021 – Processo 
1902/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços para tratamento e limpeza de piscinas dos Complexos 
e Unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on line com início dia 05/04/2021, 
sendo adjudicado o pregão à empresa declarada vencedo-
ra: L R R MANUTENÇÃO E LIMPEZA EIRELI. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” Celia Candida Faria 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanqueta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 128/2021 – Processo 
11.136/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de cabo de alu-
mínio destinado a ampliação e manutenção da iluminação 
pública de vias e praças. Secretaria Municipal de Obras. 
Sessão pública realizada on line com início dia 30/04/2021, 
sendo adjudicado o pregão à empresa declarada vencedora: 
CONTATTOS RIO PRETO MATS ELÉTRICOS LTDA-ME. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Israel Cestari Júnior - Secretá-
rio Municipal de Obras.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 

RETOMADA SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA DISCIPLINAR N° 
001/2021
A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto torna público aos interessados que a Sindicância 
Acusatória Disciplinar supracitada, instaurada pela Porta-
ria nº 006 de 22 de janeiro de 2021, publicada no D.O. n.° 
5173 em 23 janeiro de 2021, do Ilmo Diretor Presidente da 
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto, 
o Sr. Rodrigo Idelbrando Juliano, com a fi nalidade de apurar 
possíveis infrações aos deveres do artigo 48 alínea “b”; “e”; 
proibições do artigo 49 alínea “g”; irregularidades do artigo 
50, §2° (Grupo II)  alínea “d”;  “f” c.c. artigo 482, alíneas “b”, 
sendo devidamente noticiadas por Sindicância Investigativa 
n° 002/2020; quanto á condutas praticadas pela funcionária 
da EMURB  A. M. S., DETERMINA: a retomada/reabertura 
do prazo fi xado na Portaria de Instauração para apuração 
dos fatos que encontrava-se SUSPENSO PROVISÓRIA-
MENTE, tendo em vista as medidas restritivas de combate à 
pandemia do Coronavírus (COVID-19), e consequentemente 
a impossibilidade de produção de atos instrutórios indispen-
sáveis á continuidade do procedimento.
Registre-se. Publique-se.  Cumpra-se..

São José do Rio Preto, 12 de Abril de 2021
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente Emurb

DECRETO Nº 18.909
DE 12 DE MAIO DE 2021.

Declara luto ofi cial de três dias no Município de São José 
do Rio Preto em virtude do falecimento de Dr. Paulo Marcos 
Vieira.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e;
Considerando o falecimento do juiz titular da 2ª Vara Cível e 
atual diretor do Fórum de São José do Rio Preto, Dr Paulo 
Marcos Vieira, vítima de Covid;
Considerando a admiração que a sociedade rio-pretense 
sente por tão estimada personalidade, e a imorredoura me-
mória de sua presença;
Considerando os relevantes serviços prestados a este Muni-
cípio; e
Considerando o interesse público local;
D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica declarado neste Município Luto Ofi cial, por 03 
(três) dias, em virtude do falecimento de Dr PAULO MAR-
COS VIEIRA.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassit”, 12 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 

de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local. 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 33/2019 – 
COMPRA DIRETA 3230/2019
Contratada: TIMELAB LTDA ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência referente à as-
sinatura de sistema de cálculo de tempo de serviço (custo 
homem hora) com dados confi áveis por um período de doze 
meses.
Valor: R$ 1.299,00 – Prazo: 12 meses – Assinatura: 
11.05.2021.
S. J. Rio Preto, 12.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020.
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de 120.000 
kg (cento e vinte mil quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS 
7782-50-5) acondicionado em cilindros com capacidade de 
900 kg (novecentos quilogramas) para uso na desinfecção 
do efl uente fi nal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e servi-
ços de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro 
liquefeito (manifold) e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de 
propriedade do SeMAE de São José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020
DETENTORA DA ATA: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIEN-
TES S. A.
Valor total Registrado: Item 1 - R$ 13,50. Prazo de Vigência: 
12 meses 
Data da Assinatura: 13.07.2020. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 12.05.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 39/2020.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de 
lonas impermeáveis.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2020
DETENTORA DA ATA: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – EPP 
Valor Unitário Registrado: Item 1 R$ 280,00, Item 2 R$ 
174,00, item 3 R$ 75,00, item 4 R$ 627,00, item 5 R$ 350,00 
e item 6 R$ 159,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
20.08.2020. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
S. J. Rio Preto, 12.05.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisi-
ção de areia e brita.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021
DETENTORA DA ATA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Valor Unitário Registrado: Item 3 R$ 75,00 por m³ ou R$ 
62,50 por tonelada, Item 4 R$ 75,00 por m³ ou R$ 50,00 por 
tonelada, Item 5 R$ 70,00 por m³ ou R$ 46,66 por tonelada e 
Item 6 R$ 69,00 por m³ ou R$ 46,00 por tonelada.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
10.02.2021. 
Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 12.05.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE nº 
03/2021 – PROC. SeMAE nº 43/2021
Objeto: Contratação direta, da prestação de Manutenção 
corretiva em bomba submersa da marca WILO utilizada  nos  
PTGs ETA, Penha e Urano, com fornecimento de mão de 
obra e peças necessárias.
Despacho: “AUTORIZO”, com fundamento no artigo 74, 
inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, a contratação da 
empresa “WILO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA”, para 
execução do objeto.” 
Prazo: 45 dias – Valor: R$44.279,16
S. J. Rio Preto, 12.05,2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - COMPRA DIRETA 
381/2021
Contratada: RIO SOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA METALÚR-
GICA LTDA ME.
Objeto: Prorrogação do prazo com acréscimo de valor objeti-
vando à locação de empilhadeira em substituição ao equipa-
mento CLARK GEX-30.
Valor: R$ 2.700,00 – Prazo: 15 dias – Assinatura: 
07.05.2021.
S. J. Rio Preto, 12.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 12.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 09/2021 de 

12 de maio de 2021.

Nomeia a Comissão de Monitoramento e Avaliação das par-
cerias fi rmadas com Organizações da Sociedade Civil para 
execução de Serviços, Programas e Projetos de Assistência 
Social, no âmbito da Proteção Social Básica.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni, Secretária 
Municipal de Assistência Social do Município de São José do 
Rio Preto, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos 
do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017 e em razão 
da competência de delegação atribuída pelo Decreto Munici-
pal n.º 17.708/2017 e suas alterações: 
 NOMEIA: 
Art. 1º - A Comissão de Monitoramento e Avaliação das par-
cerias fi rmadas com Organizações da Sociedade Civil para 
execução de Serviços, Programas e Projetos de Assistên-
cia Social, no âmbito da Proteção Social Básica, composta 
pelos servidores abaixo relacionados: 
• Débora Cristina Garcia Lourenço – Pedagoga; 
• Élida Cristina dos Santos - Assistente Social;
• Fernanda dos Santos – Assistente Social; 

• Liliani Mendonça Rodas – Educadora Social;
• Vanessa Gimenez Ferreira – Psicóloga.
  
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/05/2021, revo-
gando as portarias de número 22/2018 de 31 de agosto de 
2018, 15/2019 de 08 de abril de 2019 e 24/2019 de 30 de 
agosto 2019 e as disposições em contrário. 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretária Municipal de Assistência Social
CRESS nº 31.943

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 10/2021 de 

12 de maio de 2021.

Nomeia a Comissão de Monitoramento e Avaliação das par-
cerias fi rmadas com Organizações da Sociedade Civil para 
execução de Serviços, Programas e Projetos de Assistência 
Social, no âmbito da Proteção Social Especial de Média e 
Alta Complexidade.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni, Secretária 
Municipal de Assistência Social do Município de São José do 
Rio Preto, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos 
do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017 e em razão 
da competência de delegação atribuída pelo Decreto Munici-
pal n.º 17.708/2017 e suas alterações: 
 NOMEIA: 
Art. 1º - A Comissão de Monitoramento e Avaliação das par-
cerias fi rmadas com Organizações da Sociedade Civil para 
execução de Serviços, Programas e Projetos de Assistência 
Social, no âmbito da Proteção Social Especial de Media e 
Alta Complexidade, composta pelos servidores abaixo rela-
cionados: 
• André Stefano Balbino Debiagi – Especialista em 
Desenvolvimento Social; 
• Janaina Darli Duarte Simão – Psicóloga;
• Kleber de Mascarenhas Navas - Assistente Social; 
• Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra - Assistente 
Social;
• Patricia Maura Quatti – Psicóloga. 

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/05/2021, revo-
gando as portarias de número 25/2018 de 31 de agosto de 
2018, 12/2019 de 27 de março de 2019, 14/2019 de 27 de 
março de 2019, 21/2019 de 30 de maio de 2019, 15/2020 de 
31 de agosto de 2020 e 21/2020 de 21 de outubro de 2020 e 
as disposições em contrário. 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretária Municipal de Assistência Social
CRESS nº 31.943

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

  Pelo presente instrumento, o Município de 
São José do Rio Preto – S.P., e o servidor municipal SE-
BASTIÃO DE SOUZA GAMA, resolvem em comum acordo, 
prorrogar a permissão de uso de imóvel público municipal, 
outorgado pelo Decreto n.º 16.798 de 12 de junho de 2013, 
do imóvel situado na Avenida José da Silva Sé, nº 400 e 
500, nesta Cidade, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar 
de 14 de junho de 2021, conforme previsto em sua cláusula 
décima terceira.
Ratifi cam-se as demais cláusulas contratuais, lavrando-se o 
presente termo para produção dos devidos efeitos jurídicos.

São José do Rio Preto, 19 de abril de 2021.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SEBASTIÃO DE SOUZA GAMA
SERVIDOR MUNICIPAL 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
FUNDAÇÃO FACULDADE 
REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO 
JOSE DO RIO PRETO 

02065/17 
30 

UFM AIP-S-F 
000109 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO AUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ACLO SERVIÇOS ESTETICOS S/A 01509/21 AIF-S-F 
000179 

ALEXANDRITE ESTETICA E LASER S/A 01508/21 AIF-S-F 
000177 

BEATRIZ DA SILVA CUSTODIO 
45269624818 01517/21 AIF-A-N 

000324 
CLINICA NOVA VIDA FISIOTERAPICO 
LTDA ME 01507/21 AIF-P-H 

000125 

DANIELE CRISTINA MATIAS ME 01511/21 AIF-S-D 
000238 

DROGARIA TOTAL UNIDADE ÚNICA 
LTDA 01513/21 AIF-P-H 

000126 
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE 
DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA EM 
SÃO JOSE DO RIO PRETO SP 

01505/21 AIF-P-H 
000123 

J LUIMAR SUPERMERCADO LTDA EPP 01514/21 AIF-P-C 
000285 

JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO 
VAREJISTA DE ALIMENTOS 01516/21 AIF-P-C 

000286 

LOPES SUPERMERCADOS LTDA 01506/21 AIF-P-H 
000124 

MERCEARIA E ARMAZEM DO CHICAO 
LTDA ME 01515/21 AIF-P-C 

000284 
PREVENT YOU CLINICA DE VACINAS 
LTDA 01510/21 AIF-S-F 

000181 
RAFAELA SILVA ESTETICA AVANÇADA 
LTDA 01512/21 AIF-S-F 

000182 



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

 

 

PAULO ROGERIO DA SILVA ROQUE 
33699786870 

01824/
17 

AIP-A-N 
000382 

TABERNA CANOVA BAR E LANCHONETE 
LTDA ME 

01518/
17 

AIP-A-N 
000381 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

A M BATISTA & CIA 
LTDA 

00842/
18 

3.915,60 (TRÊS MIL, 
NOVECENTOS E 
QUINZE REAIS E 

SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000014 

CARLOS ALBERTO 
CORTE FILHO 
29420807878 

01216/
17 

1.591,80 (UM MIL, 
QUINHENTOS E 
NOVENTA E UM 

REAIS E OITENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000136 

CASA DE REPOUSO 
MINHA VIDA LTDA 

02723/
17 

6.626,40 (SEIS MIL, 
SEISCENTOS E 
VINTE REAIS E 

QUARENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000018 

CENTRO 
TERAPEUTICO 

DESPERTAR A FÉ 
LTDA ME 

01898/
18 

4.216,80 (QUATRO 
MIL, DUZENTOS E 

DEZESSEIS REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000006 

CENTRO 
TERAPEUTICO NOVOS 

HORIZONTES RIO 
PRETO LTDA ME 

01930/
18 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE REAIS E CINTE 
CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000003 

CENTRO 
TERAPEUTICO NOVOS 

HORIZONTES RIO 
PRETO LTDA ME 

01927/
18 

3.012,00 (TRÊS MIL E 
DOZE REAIS) 

NRM-S-E 
000004 

CENTRO 
TERAPEUTICO NOVOS 

HORIZONTES RIO 
PRETO LTDA ME 

01024/
18 

3.012,00 (TRÊS MIL E 
DOZE REAIS) 

NRM-S-F 
000019 

 

 

CLINICA CPR DE 
ESPECIALIDADES 

MÉDICAS S/S 

01477/
18 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE REAIS E CINTE 
CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000008 

CLINICA DE 
RECUPERAÇÃO NOVA 

ESPERANÇA EIRELI 
ME 

01838/
18 

12.048,00 (DOZE MIL 
E QUARENTA E 

OITO REAIS) 

NRM-S-E 
000009 

CLINICA 
ODONTOLOGICA 
JAGUARÉ LTDA 

00860/
18 

3.012,00 (TRÊS MIL E 
DOZE REAIS) 

NRM-S-F 
000015 

ELEN CARVALHO 
ARRUDA DA SILVA ME 

01536/
17 

2.056,00 (DOIS MIL E 
CINQUENTA E SEIS 

REAIS) 

NRM-A-N 
000137 

ESTER AUGUSTA DE 
JESUS ME 

01009/
18 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000002 

GREENCROSS 
SOLUÇÕES EM SAÚDE 

S/S LTDA 

01906/
18 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000017 

LAR RENASCER EM 
CRISTO 

00843/
18 

3.915,60 (TRÊS MIL, 
NOVECENTOS E 
QUINZE REAIS E 

SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000021 

LAR ROSA DE SARON 01860/
18 

18.072,00 (DEZOITO 
MIL E SETE E DOIS 

REAIS) 

NRM-S-E 
000007 

LUANA AREDES 
BARBOSA 

01483/
18 

3.614,40 (TRÊS MIL, 
SEISCENTOS E 

QUATORZE REAIS E 
QUARENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000010 

M R MIQUELETTI & CIA 
LTDA EPP 

01047/
18 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

NRM-S-F 
000020  

 

CENTAVOS) 

MARIANA MARTINS 02223/
18 

2.070,75 (DOIS MIL 
REAIS E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000005 

VALENTIN & SANTOS 
GRANDPARENTS 

LTDA ME 

01432/
18 

3.012,00 (TRÊS MIL E 
DOZE REAIS) 

NRM-S-F 
000016 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
FUNDAÇÃO FACULDADE 
REGIONAL DE MEDICINA 
DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO 

02065/17 2017000299498 AIF-S-F 
000018 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 

INDEFERIDOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

CARLOS ALBERTO 
CORTE FILHO 
29420807878 

01216/17 2019000125772 AIP-A-N 
000134 

PAULO ROGERIO DA 
SILVA ROQUE 
33699786870 

01824/17 2017000266005 AIP-A-N 
000382 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE 

DEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

TABERNA CANOVA BAR 
E LANCHONETE LTDA 
ME 

01518/17 2019000125721 AIP-A-N 
000135 

São José do Rio Preto, 13 de Maio de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Processo 1035643-30.2017.8.26.0576 - Procedimento Comum Cível - Duplicata - Magenta Participações S.A. e outro - Hercules 
Ferreira Bueno Me - edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 1035643-30.2017.8.26.0576. O MM. Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Hercules Ferreira Bueno ME, CNPJ 05.834.794/0001-02, com endereço à Avenida Fortunato Ernesto Vetorasso, 167, 
Apto. 31, Jardim Santa Lucia, CEP 15040-170, São José do Rio Preto -SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Propecus Agropecuaria S/A, alegando em síntese: Em 18/01/2017, a autora foi surpreendida com e-
mail solicitando pagamento de Nota fiscal nº 099069 com vencimento em 10/10/2016 no valor de R$ 1.949,00, sob pena de juros 
e multa. A autora desconhecia referida cobrança e respondeu a empresa ré que não fora efetuada nenhuma compra e a 
assinatura aposta no documento não tinha validade. Novo e-mail foi encaminhado insistindo na cobrança. Assim, diante da 
possibilidade de inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito e considerando impossível a solução amigável não restou 
outra alternativa, senão ingressar no judiciário. Dá-se à causa o valor de R$ 1.949,00. Petição datada de 12/07/2017, subscrita 
por Dra. Flávia Machado Corchs, OAB/SP. 292.218. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial, tudo em conformidade com a decisão de fls.37: “Vistos .A tutela de urgência, conforme previsto no artigo 300 
do Código de Processo Civil, exige evidências da probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de perigo ao resultado 
final útil do processo. Presentes as circunstâncias de urgência e preenchido os requisitos da tutela provisória de urgência, defiro 
a tutela cautelar de urgência para o fim de determinar a empresa ré se abstenha de lançar o nome da autora nos cadastros de 
inadimplentes, especialmente junto ao SCPC, SERASA e similares, no que se refere ao objeto desta ação, até decisão final. Fls. 
178/179: “Defiro a citação editalícia da parte ré Hercules Ferreira Bueno Me, no prazo de 30 dias, com a advertência de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, incisos III e IV, do CPC)...”. E, para que no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital com prazo de 30, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 26 de agosto de 2020. K-13e14/05

 
EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS

Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte 
Líbano de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o 
artigo 112 do Estatuto Social, os títulos abaixo relacionados de 
titulares inadimplentes, que contém mais de um ano de passivo 
e que seu saldo devedor contabilize valor superior a 50% (cin-
quenta por cento) do valor nominal do título patrimonial.
Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou 
sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, 
sendo que após esse prazo referidos títulos passarão a ser 
livremente comercializados pelo Clube Monte Líbano. São os 
seguintes títulos:

Série A:
0034 0039 0058 0075 0085 0091 0116 
0134 0152 0162 0165 0182 0224 0229 
0237 0255 0272

0284 0310 0330 0349 0373 0379 0402 
0408 0429 0445 0463 0491 0509 0518 
0519 0520 0533

0632 0642 0654 0659 0681 0682 0683 
0686 0701 0729 0734 0775 0809 0810 
0826 0834 0844

0896 0914 0924 0934 0968 0981 1019 
1025 1050 1054 1057 1064 1091 1102 1146 
1203 1216

1218 1228 1230 1300 1311 1357 1376 
1378 1488 1523 1562 1589 1645 1656 
1692 1739 1764
1769 1811 1813 1840 1856 1885 1928 
1929 1943 1953 1989 2010 2029 2058 
2069 2083 2105
2107 2147 2154 2169 2175 2217 2222 
2248 2300 2329 2370 2379 2431 2459 
2460 2491 2495
2529 2535 2543 2596 2642 2664 2684 
2695 2704 2778 2831 2849 2883 2892 
2896 2948 2955
2974 2998 3012 3024 3025 3058 3123 
3173 3184 3192 3207 3256 3265 3266 
3283 3298 3311
3330 3334 3347 3361 3367 3389 3391 
3438 3516 3535 3541 3543 3546 3577 
3582 3608 3629
3642 3651 3673 3681 3712 3715 3745 
3752 3780 3798 3810 3843 3844 3847 
3860 3895 3921
3971 3979 4002 4003 4029 4121 4136 
4149 4150 4152 4154 4157 4158 4169 
4175 4177 4248

Série B:

0007 0019 0020 0028 0045 0064 0086 
0135 0141 0242 0306 0344 0382 0463 
0470 0474 0536

0542 0575 0598 0682 0683 0693 0707 
0713 0728 0789 0817 0865 0868 0884 
0888 0899 0979

0989 0992 1003 1117 1123 1303 1321 
1360 1363 1424 1510 1514 1515 1535 
1541 1551 1595

1611 1629 1662 1671 1700 1779 1883 
1901 1931 1942 2018 2023 2024 2093 
2109 2112 2145

2167 2190 2206 2313 2350 2410 2417 
2422 2444       
 
São José do Rio Preto, 12 de abril de 2.021.

José Nadim Cury  Luiz Geraldo Mazzoni Junior
      Presidente   Diretor Secretário

Paulo Cesar Caetano Castro         Manoel Francisco da Silveira
Diretor de Assuntos Jurídicos Diretor Financeiro

d_ 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 007/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

    OBJETO: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT COMPLETO DE 
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS 
INICIAIS 1° AO 5° ANO E ANOS FINAIS 6° AO 9° ANO) COM RECURSOS 
TECNOLÓGICOS E CONTEÚDO DE APRENDIZAGEM EM FORMATO DIGITAL COM 
POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO DO USUÁRIO E USO DE TECNOLOGIA DE 
REALIDADE AUMENTADA, ANIMAÇÃO EM 2D E 3D, JOGOS EDUCATIVOS E VÍDEOS. 
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A UTILIZAÇÃO EM DISPOSITIVOS QUE 
ACOMPANHAM O LABORATÓRIO COMO TABLETS E ATIVADOS POR QR CODES 
APLICADOS NO MATERIAL DIDÁTICO DE INSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS FÍSICOS 
DO LABORATÓRIO”. 

 

 O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO avisa a SUSPENSÃO da Sessão referente o processo Licitatório 
na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, cuja abertura dos envelopes seria 
realizada na data de 13/05/2021 às 14h00min horas. Nova sessão será designada para o 
Momento oportuno. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 12 de Maio de 2021. 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

            PRESIDENTE DO CINDESP 
 

d_ 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 006/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 

    OBJETO: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE 
MONTAGEM EDUCACIONAL COM RECURSOS TECNOLÓGICOS E CONTEÚDOS DE 
APRENDIZAGEM EM FORMATO DIGITAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – (ANOS 
INICIAIS 1º AO 5º ANO E ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO), COM POSSIBILIDADE DE 
INTERAÇÃO DO USUÁRIO E USO DE TECNOLOGIAS DE REALIDADE AUMENTADA, 
ANIMAÇÕES 2D E 3D, JOGOS EDUCATIVOS E VÍDEOS. AS ATIVIDADES ORIENTADAS 
DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM A BNCC. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 
UTILIZAÇÃO EM DISPOSITIVO QUE ACOMPANHA O LABORATÓRIO ATRAVÉS DE 
TABLET COM APLICATIVO PRÓPRIO DE RECONHECIMENTO DE IMAGEM PARA 
INTERAÇÃO E ATIVADOS POR QR CODES APLICADOS NOS LIVROS E FICHÁRIO DE 
MONTAGEM. TODOS OS ITENS DEVERÃO ESTAR ACOMODADOS EM UMA UNIDADE 
MÓVEL APROPRIADA PARA O ARMAZENAMENTO E DESLOCAMENTO DA UNIDADE 
EXPERIMENTAL COM OS LIVROS, FICHÁRIOS DE MONTAGENS E KITS DE 
ROBÓTICA”. 

 

 O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO avisa a SUSPENSÃO da Sessão referente o processo Licitatório 
na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, cuja abertura dos envelopes seria 
realizada na data de 13/05/2021 às 09h00min horas. Nova sessão será designada para o 
Momento oportuno. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 12 de Maio de 2021. 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

            PRESIDENTE DO CINDESP 
 

d_ 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 007/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

    OBJETO: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KIT COMPLETO DE 
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS 
INICIAIS 1° AO 5° ANO E ANOS FINAIS 6° AO 9° ANO) COM RECURSOS 
TECNOLÓGICOS E CONTEÚDO DE APRENDIZAGEM EM FORMATO DIGITAL COM 
POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO DO USUÁRIO E USO DE TECNOLOGIA DE 
REALIDADE AUMENTADA, ANIMAÇÃO EM 2D E 3D, JOGOS EDUCATIVOS E VÍDEOS. 
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A UTILIZAÇÃO EM DISPOSITIVOS QUE 
ACOMPANHAM O LABORATÓRIO COMO TABLETS E ATIVADOS POR QR CODES 
APLICADOS NO MATERIAL DIDÁTICO DE INSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS FÍSICOS 
DO LABORATÓRIO”. 

 

 O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO avisa a SUSPENSÃO da Sessão referente o processo Licitatório 
na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, cuja abertura dos envelopes seria 
realizada na data de 13/05/2021 às 14h00min horas. Nova sessão será designada para o 
Momento oportuno. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 12 de Maio de 2021. 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

            PRESIDENTE DO CINDESP 
 

RODOBENS CORPORATIVA S.A.
CNPJ nº 56.540.776/0001-59 - NIRE 35.300.114.949

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10 horas, na sede social da Rodobens 
Corporativa S.A., sita na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do Rio Preto-SP, re-
uniram-se a totalidade dos membros do conselho de administração. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Walde-
mar Verdi Junior, que convidou o Sr. Marcio Anisio Haddad para secretariá-lo. Constituída a mesa dirigente dos traba-
lhos, o Sr. Presidente declarou instalada a Reunião e informou que a mesma tem por fi nalidade a seguinte ordem do 
dia: a obtenção da autorização do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, item II, letra “d”, do Estatuto 
Social, para que a Companhia, por intermédio de sua Diretoria, possa prestar fi anças, avais e outras garantias, para 
suas controladas, coligadas, subsidiárias e demais empresas em que participa, direta ou indiretamente, como sócia ou 
acionista. Discutida a matéria foi aprovada, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o que segue: A Diretoria fi ca 
autorizada a prestar fi anças, avais e outras garantias, para suas controladas, coligadas, subsidiárias e demais empresas 
em que participa, direta ou indiretamente, como sócia ou acionista, no valor equivalente a até R$100.000.000,00 (cem 
milhões de reais) cada uma, podendo, assim, a Diretoria, assinar quaisquer papéis, contratos, aditamentos ou aditivos 
que se façam necessários ao atingimento da prestação da mais ampla garantia nas operações já referidas. As garan-
tias aqui mencionadas deverão ser constituídas até 31 de dezembro de 2021 e terão seus prazos de vigência especifi -
cados nos respectivos instrumentos. Assim, mediante proposta do Conselho de Administração, ratifi cam-se todos os 
atos que a Diretoria da Companhia já tiver praticado, relativos aos assuntos aqui tratados. Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata em vias física e eletrônica, sendo a via física, depois de lida 
e aprovada, assinada pelos presentes em livro de próprio, e a via eletrônica, para fi ns de registro e arquivamento na 
Junta Comercial, assinada por certifi cado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públi-
cas Brasileira – ICP, nos termos do artigo 36, I da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento de Registro Em-
presarial e Integração (DREI), pelo Waldemar Verdi Junior, na qualidade de Presidente da Mesa, e pelo Sr. Marcio Ani-
sio Haddad, na qualidade de Secretário da Mesa, ambos certifi cando que a mesma é cópia fi el da ata transcrita em li-
vro próprio. São José do Rio Preto, SP, 22 de fevereiro de 2021. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; e Marcio Ani-
sio Haddad – Secretário. Conselheiros Presentes: (i) Waldemar Verdi Junior; (ii) Milton Jorge de Miranda Hage; (iii) Mar-
cio Anisio Haddad; (iv) Beny Maria Verdi Haddad; (v) Rosy Lavinia Roquette Verdi, p.p. Vitor Cesar Bonvino; (vi) Ena Lu-
cia Escobar Verdi Caldeira; e (vii) Alessandra Escobar Verdi Kleinert. Waldemar Verdi Junior – Presidente, Marcio 
Anisio Haddad – Secretário. JUCESP nº 137.887/21-8 em 12.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

   

 

  

 

 

São José do Rio Preto, 11 de maio de 2021. 
 

 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

ASSOCIAÇÃO ECO VILLAGE  
 CNPJ 008.986.504/0001-34 

 
Prezado (a) Associado (a), 
 
O Diretor Interino, Flávio Ferreira do Nascimento, da Associação Eco Village, situada à Av. 
Juscelino K. de Oliveira, 4001, Bairro Residencial Eco Village - CEP 15093-280, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os Associados para a ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que será realizada dia 20 de maio de 2021, em primeira convocação às 
18:30hs no Quiosque do Associação, e não havendo quórum para instalação da assembleia, em 
segunda convocação às 19:00hs, com qualquer número de associados presentes, para tratar 
da seguinte ordem do dia: 
 
 

1. Apreciar e Votar a inclusão ou não dos membros de diretorias de gestões anteriores 
no polo passivo da ação civil movida contra ex-funcionária, sendo: 

a. Diretoria 2014-2015,  
b. Diretoria 2015-2016,  
c. Diretoria 2016-2017,  
d. Diretoria 2017-2019,  

 

2. Apreciar e Votar a inclusão ou não dos membros de Conselhos Fiscais (membros 
efetivos e suplentes efetivados) de gestões anteriores no polo passivo da ação civil 
movida contra ex-funcionária da Associação, sendo:  

a. Conselho Fiscal 2014-2015,  
b. Conselho Fiscal 2015-2016,  
c. Conselho Fiscal 2016-2017,  
d. Conselho Fiscal 2017-2019.  

 

A Assembleia contará inicialmente com uma exposição de motivos pela Assessoria Jurídica 
sobre o embasamento legal para a votação, e haverá também espaço para associados 
interessados manifestarem publicamente suas posições mediante inscrição prévia, no início da 
assembleia. 

Nos termos do parágrafo único do item c) do Artigo 29 do Estatuto Social, a votação será 
realizada por escrutínio secreto. 

O resultado das resoluções tomadas pela maioria presente obriga os ausentes, razão pela qual é 
importante a presença de todos (Lei 10.406/02, Artigo 1072, § 5º). 

 
Associação Eco Village 

Flávio Ferreira do Nascimento 
Diretor Interino 

BRCondos Administradora de Condomínios 
(17) 9.8208-6560 (WhatsApp) 

(17) 4009-1720 
E-mail:  operacionalsjrp5@brcondos.com  
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PORTARIA Nº 6703 DE MAIO DE 2021. 
ENQUADRA, o servidor MARCOS AURÉLIO MINARI, ocupante de cargo 
efetivo de Agente Legislativo, lotado na Diretoria de Finanças, na 
Referência CM-2C, Padrão Técnico Administrativo 40h, a que faz jus 
devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2021. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. AGNALDO FREITAS PEREIRA e IVONILZA FRAN-
CISCA DE JESUS, sendo ele fi lho de JOAQUIM HONORIO 
PEREIRA e de ALZIRA FREITAS e ela fi lha de ANTONIO DE 
JESUS e de IZABEL FRANCISCA DE JESUS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 12/05/2021.

 

 

 
 

SÚMULA Nº 687 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  11/05/2021. 

 
 Aprovou o adiamento da XII Conferência Municipal de Saúde; 

 Apresentou os dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia 

COVID – 19; 

 Apresentou a prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no 

enfrentamento da Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde; 

 Aprovou a  prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 

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

celebrado com o Estado para aquisição de equipamentos para o Complexo Pró-Saúde; 

 Aprovou a prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 

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

Estado para Reforma da Unidade de Saúde UBSF Santo Antônio; 

 Aprovou a prestação de contas parcial dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 

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

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

Terceiro); 

 Aprovou a prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 

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

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

acoplada para aplicação de insulina); 

 Aprovou a  prorrogação do Convênio nº 002/2019/SMS com o Hospital Adolfo de Bezerra pelo 

período de 12 meses; 

 Eleito a conselheira Milena Codreanski Fochi como representante suplente dos      

usuários para compor  o Comitê de Ética em Pesquisa do IBILCE/UNESP. 

 

São José do Rio Preto, 12 de maio de 2021.  

 
 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

 

 

 
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 11 de maio de 2021, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 28/2021   
 
Delibera: 

Aprova  o adiamento da XII Conferência Municipal de Saúde, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 29/2021  
 

Delibera: 
Aprova  a  prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 relativas 
ao Convênio nº 439/2016, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),  celebrado com o 
Estado para aquisição de equipamentos para o Complexo Pró-Saúde, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 30/2021   

 
Delibera: 

Aprova a prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 relativas 
ao Convênio nº 1167/2018, no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais), celebrado com o Estado para 
Reforma da Unidade de Saúde UBSF Santo Antônio, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 31/2021   

 
Delibera: 

Aprova  a prestação de contas parcial dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 
relativas ao Convênio nº 570/2019, no valor de R$ 100.970,00 (cem mil novecentos e setenta reais), 
celebrado com o Estado para ocorrer com despesas de Custeio (Material e Serviço de Terceiro), como 
consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 32/2021   

 
Delibera: 

Aprova  a prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 relativas 
ao Convênio nº 605/2019, no valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil), celebrado como Estado para 
ocorrer com despesas de Custeio (aquisição de insumos: seringa com agulha acoplada para aplicação 
de insulina), como consta em ata. 
 
 
 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 33/2021   
 
Delibera: 

Aprova  a  prorrogação do Convênio nº 002/2019/SMS com o Hospital Adolfo de Bezerra pelo período 
de 12 meses, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 34/2021   

 
Delibera: 

Elege a conselheira Milena Codreanski Fochi como representante suplente dos      usuários 
para compor  o Comitê de Ética em Pesquisa do IBILCE/UNESP, como consta em ata. 
 
 
 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 

São José do Rio Preto,  12  de maio  de 2021.  
 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 13 de abril de 2021, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 24/2021   
 
Delibera: 

Aprova  o RAG (Relatório Anual de Gestão) referente ao ano de 2020, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 25/2021  
 

Delibera: 
Aprova  o  SISPACTO referente ao ano de 2021, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 26/2021   

 
Delibera: 

Aprova o Plano de Trabalho da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio 
Preto, para celebração de Convênio com a finalidade de conceder auxílio financeiro à 
instituição no valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em 4 (quatro) parcelas, 
visando reduzir o déficit provocado pela manutenção dos leitos de enfermaria e de UTI 
destinados aos pacientes COVID, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 27/2021   

 
Delibera: 

Aprova  a prorrogação do Convênio 08/2020-SMS pactuado com a Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia pelo prazo de 90 (noventa) dias, como consta em ata. 
 
 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 

São José do Rio Preto,  14  de abril  de 2021.  
 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 687 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  11/05/2021. 

 
 Aprovou o adiamento da XII Conferência Municipal de Saúde; 

 Apresentou os dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia 

COVID – 19; 

 Apresentou a prestação de contas dos valores recebidos e das despesas empenhadas no 

enfrentamento da Pandemia do Coronavírus – COVID-19 na SM Saúde; 

 Aprovou a  prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 

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

celebrado com o Estado para aquisição de equipamentos para o Complexo Pró-Saúde; 

 Aprovou a prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 

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

Estado para Reforma da Unidade de Saúde UBSF Santo Antônio; 

 Aprovou a prestação de contas parcial dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 

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

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

Terceiro); 

 Aprovou a prestação de contas final dos recursos financeiros aplicados no exercício de 2020 

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

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

acoplada para aplicação de insulina); 

 Aprovou a  prorrogação do Convênio nº 002/2019/SMS com o Hospital Adolfo de Bezerra pelo 

período de 12 meses; 

 Eleito a conselheira Milena Codreanski Fochi como representante suplente dos      

usuários para compor  o Comitê de Ética em Pesquisa do IBILCE/UNESP. 

 

São José do Rio Preto, 12 de maio de 2021.  

 
 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 33/2021   
 
Delibera: 

Aprova  a  prorrogação do Convênio nº 002/2019/SMS com o Hospital Adolfo de Bezerra pelo período 
de 12 meses, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 34/2021   

 
Delibera: 

Elege a conselheira Milena Codreanski Fochi como representante suplente dos      usuários 
para compor  o Comitê de Ética em Pesquisa do IBILCE/UNESP, como consta em ata. 
 
 
 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 

São José do Rio Preto,  12  de maio  de 2021.  
 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

Portaria n.º 3.013, de 10 de maio de 2021.
“Dispõe sobre a designação de servidores para o exercício das 
atribuições de Pregoeiro e membros de sua Equipe de Apoio, 
para atuação nas Licitações na Modalidade Pregão Presencial 
do Município de Cedral”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, resolve baixar a seguinte:
PORTARIA:
Art.1.º - Fica designado como PREGOEIRO, para atuação nas 
licitações na Modalidade Pregão Presencial e Eletrônico do Mu-
nicípio de Cedral, o servidor GEOVAN CARLOS GRANDIZOL 
– RG 42.360.474-0 SSP/SP. 
Parágrafo único – Nas faltas ou impedimentos do PREGOEIRO, 
designado no caput deste artigo, as atribuições de PREGOEIRO 
serão desempenhadas por um dos servidores abaixo relaciona-
dos:
• JARDEL ANTONIO FLEURY CHEIDA – RG 
41.731.694-4 SSP/SP;
• REGIANE DE FÁTIMA NUNES – RG 11416100 SSP/
MG.
Art. 2.º - Ficam designados como membros da EQUIPE DE 
APOIO do PREGOEIRO os servidores abaixo relacionados:
• Jardel Antonio Fleury Cheida – RG 41.731.694-4 SSP/
SP;
• Regiane De Fátima Nunes – RG 11416100 SSP/MG;
• Alessandra Caparroz da Silva – RG 41.731.564-8 SSP/
SP;
• Bárbara Patrícia Datorre – RG 47.367.028-X SSP/SP.
Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, em especial a 
Portaria n.º 2.994, de 23 de fevereiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Cedral, 10 de maio de 2021; 91.º Ano de 
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Pre-
feita 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 
Público 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 mani-
festar 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 docu-
mentos:RG, CPF, Título eleitoral e comprovante de votação na 
última eleição, Comprovante de residência, Comprovante de 
escolaridade, Certidão de nascimento ou casamento, Certidão 
de nascimento dos fi lhos menores de 14 (quatorze) anos, Foto 
3x4 recente, Atestado médico ocupacional, Certidão negativa 
de Antecedentes Criminais, Carteira Profi ssional, Cartão do 
PIS/PASEP e Declaração de não ocupar mais de 1 (um) cargo 
público remunerado.

Nº de Inscrição: 221527-5
Candidato (a): NATALIA REGINA RIBEIRO MARQUES
Cargo:FISIOTERAPEUTA
Classifi cação: 9°

O não comparecimento na referida data e horário, implicará na 
desistência automática do convocado sem direito a qualquer 
reclamação futura ou interposição de recursos administrativos.

Mirassolândia, 12 de Maio de 2.021.

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.


