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Doria confirma Região Metropolitana, 
mais casas e recuperação de estradas

VISITA OFICIAL

Ex-detento é 
espancado na rua 

por dívida feita
 na prisão

Divulgação

Divulgação

FOME Ações da Secretaria de Agricultra de Rio Preto ajudam a 
produzir alimentos para pessoas e famílias vulneráveis.  Pág.B1 Psolista diz à 

comissão processante 
que foi ‘explosão 

de momento’

Governador foi recebido ontem na prefeitura, anunciou investimentos e a criação da  Região Metropolitana

Divulgação SMCS

Para os policiais a vítima, 
que está internada na Santa 
Casa, informou que foi preso 
recentemente e que nessa 
época ele adquiriu uma dívida e 
que agressão foi realizada pelo 
cobrador, porém não informou 
o nome do autor.       Pág.A4

O Governador João Doria 
veio a Rio Preto na tarde desta 
terça-feira (18) e anunciou a 
construção e modernização 
de estradas vicinais e rodovias 
estaduais, além da construção 
de 207 casas populares e as-
sinatura do projeto região me-
tropolitana que vai transformar 
Rio Preto na capital do interior 
onde outras 34 cidades fazem 
parte. O governador foi recebido 
pelo prefeito Edinho Araújo e 
diversas autoridades. Pág.A3

1 em cada 4
rio-pretenses 
está vacinado 
com 1ª dose
Rio Preto atingiu nesta ter-

ça-feira (18) o índice de 25% 
da população já vacinada com 
a primeira dose da vacina con-
tra a Covid-19, o que significa 
que um a cada quatro rio-pre-
tenses já foi imunizado. Segun-
do os dados do Vacinômetro, já 
foram aplicadas 182.765 do-
ses na cidade, sendo 118.628 
na primeira etapa e 64.137 na 
segunda.                 Pág.A5

Sessão da 
Câmara tem muita 

discussão e nenhum 
projeto votado

A Sessão da Câmara de Rio 
Preto desta terça-feira (18) 
foi marcada com muitas dis-
cussões entre os vereadores e 
trocas de ofensas, até pesso-
ais. Nenhum Projeto de Lei foi 
votado. Foi votado apenas um 
projeto Complementar que trata 
da autorização para o Município 
em transferir o imóvel de sua 
propriedade à Riopretoprev, que 
foi aprovado.             Pág.A3

Monitoramento 
da GCM flagra 

crianças invadindo 
Ponto de Apoio
Para os guardas uma das 

crianças informou que invadi-
ram o local para pegar um ferro 
que seria vendido e que quando 
notaram a câmera de seguran-
ça decidiram arremessar pedras 
e paus para danifica-la e não 
serem vistos.   Pág.A4

Olímpia imuniza 24% da 
população contra gripe

Iniciada há pouco mais de 
um mês, a Campanha Na-
cional de Vacinação Contra 
a Gripe imunizou em Olímpia 
5.480 moradores dos grupos 
de riscos, o que representa, 
24% de cobertura vacinal do 

público-alvo, composto por 
22.876 pessoas que devem re-
ceber a dose até o fim da ação. 
A cobertura vacinal de Olímpia 
está maior que a vacinação 
Estadual (14,3%) e a Nacional 
(14%).   Pág.A5

Relatório diário 
indica mais 238 
casos de Covid 

em Rio Preto nas 
últimas 24 horas

Pág. A5

Exército faz 
desinfecção de 

creches e escolas 
municipais em 

MIrassol
Pág. A5

Ipem faz verificação e aprova 
medidores de pressão do HB

Pág. B1

PRISÃO
Polícia Civil 

de Rio Preto 
prende acusa-
do  com mais 
de um milhão 

de arquivos de 
pornografia in-

fantil. Flagrante 
ocorreu em 

Jales.
Pág.A4

Pág. A3
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Aplicativo 
O contribuinte que precisar de aten-

dimento presencial em alguma unidade 
da Receita Federal poderá agendar o 
serviço pelo aplicativo Agendamento 
RFB , a partir desta segunda-feira, 
17. O aplicativo pode ser baixado gra-
tuitamente na App Store, da Apple, e 
no Google Play, para celulares com o 
sistema Android.

Violência 
O presidente Jair Bolsonaro assinou o 

decreto que institui o Programa Nacional 
de Enfrentamento da Violência contra 
Crianças e Adolescentes, nesta segun-
da-feira, 17. A iniciativa é parte do Maio 
Laranja, movimento criado para chamar 
atenção da sociedade para o problema 
de abuso e exploração sexual de crianças 
e adolescentes.

Construção
O ministro da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), Marcos Pontes, defendeu 
a construção de um laboratório de bios-
segurança máxima (nível 4) no Brasil. De 
acordo com ele, o local escolhido para a 
instalação será o Centro Nacional de Pes-
quisas em Energia e Materiais (CNPEM), 
em Campinas, no interior do estado de 
São Paulo.

NOTAS

Laços familiares 
em tempos de 

pandemia
Acredito que a família é o 

lugar pensado para nascermos 
e sermos formados para SER 
neste mundo. Ninguém é obra 
do acaso! Houve um projeto 
bem definido a nosso respeito 
quando fomos concebidos e, ao 
nascermos, nossos pais recebe-
ram o dom e a tarefa de fazer 
acontecer esse projeto único e 
sem igual. Como num enigma 
que precisa ser desvendado, eles 
foram incumbidos de uma chave 
para revelar “seus segredos” e 
colocá-los em prática: o Amor. 
Amor que se doa totalmente para 
a vida do outro. Quanto mais se 
ama, mais se descobre sobre 
quem somos e para quais  projetos de vida temos vocação. Como 
resultado de cada fase desse projeto, estão os nossos laços de 
família, enraizados nesta história, feita de passados e presente.  
A pandemia também nos fez repensar nossas identidades e pro-
pósitos. Todos nós presenciamos situações, nas quais foi preciso 
achar soluções não convencionais para algum desafio ou problema 
nesses tempos difíceis. O fato é que esse vírus invisível, a olho 
nu, nos pegou de surpresa e se revela não só como o mal que é, 
mas também nos faz uma provocação para repensarmos a nossa 
vida: Quem somos e o que realmente importa? Somos o bem que 
devemos ser e cuidamos do que realmente importa?  Uma revisão 
de vida pode ser uma grande oportunidade para adentrarmos e 
arrumarmos nossa “casa interior”. Buscarmos dentro de nós as 
respostas. Talvez seja como “entrar em quartos escuros”, onde há 
muito tempo ninguém entra, onde “monstros” tentam nos afastar 
quando algo nos remete a esse lugar, dizendo: “Pra quê mexer 
nisso? Foi muito sofrido, deixa pra lá!” ou “Olha o que fizeram 
com você”, e aí somos seduzidos a negar nosso passado, ficando 
reféns dele. Nosso instinto de sobrevivência, mal intencionado, 
faz brotar a indiferença, agressividade, vingança, inveja, orgulho, 
enfim, tudo o que nos afasta da reconciliação, do bem que deve-
mos ser e fazer.  Recuar? Não! Estamos em tempos de sermos o 
que somos para superar e ensinar as gerações presente e futura 
a lidar com desafios tão grandes. É preciso tomar novas decisões! 
Na porta desse quarto escuro está a palavra “FAMÍLIA”. Entre, 
peça ajuda para abrir as janelas, assim a luz entrará para iluminar 
todo o ambiente. Nesse momento, é hora de dizer “Deus no co-
mando”, não como um jargão ou uma hashtag, mas como quem 
se abandona nas mãos d’Ele. Assim podemos entrar na nossa 
história de Família e encontrar a verdade sobre aquele projeto, o 
da formação do nosso ser. O que nos tornou fracos ou fortes em 
nossos laços de família hoje, está lá. É um processo, por vezes, 
doloroso e difícil, mas a boa notícia é que em Deus nós podemos 
tudo “Recomeçar!”  É certo que restaurar – vai dizer o profissional 
que constrói sonhos, o nosso amigo pedreiro –, dá mais trabalho 
do que “construir do zero”. Mas olhemos com esperança! Quer 
um momento mais propício para recomeçar sua nova jornada – 
sem abandonar sua história –, e assim fortalecer novamente os 
laços de família? Agora! Neste exato momento, pessoas que você 
conhece se sentem totalmente abandonadas, solitárias, talvez 
querendo tirar a própria vida, porque não se sentem mais impor-
tantes para ninguém. E se você é uma dessas pessoas, saiba que 
é possível retornar ao plano inicial, o plano de “ser amor” para o 
qual você foi criado!  Isto se dá a partir do projeto de amor que 
o Criador pensou para cada um de nós. A força que nos religa à 
nossa Família, para sermos quem somos e capazes de viver esse 
processo frequente de conexão-rompimento-conexão, não é outra 
senão o Amor. Assim, os laços se tornam cada vez mais fortes e 
duradouros no Amor. Ele vive dentro de nós. Ele é e sempre será 
capaz de fazer, novas todas as coisas, inclusive você! 

 *Márcio Todeschini é missionário da Canção Nova e 
lançou os álbuns pela Gravadora Canção Nova: “Deus vai 
além”, “A Força do Amor”, “Já não sou mais eu” (CD e DVD) 
e  “?ecomeço” .

ARTIGO 

VESTIBULAR DA FATEC

Sai lista de contemplados com gratuidade ou desconto na inscrição

Desde às  15 horas de 
ontem (18), está disponível no 
site www.vestibularfatec.com.
br a relação dos contemplados 
com isenção total ou redução 
de 50% da taxa de inscrição 
(de R$ 39 para R$ 19,50) no 
processo seletivo das Faculda-
des de Tecnologia do Estado 
(Fatecs).

Os beneficiados já podem 
se inscrever pela internet no 
Vestibular para segundo se-
mestre de 2021. O prazo vai 
até as 15 horas do dia 7 de 
junho. No mesmo endereço, 
é possível acompanhar o ca-
lendário completo do processo 
seletivo.

Quem teve o pedido inde-
ferido pode entrar com recurso 

nesta quarta e quinta-feira, 
dias 19 e 20, somente pelo 
site. A divulgação da análise 
dos recursos será divulgado 
em 27 de maio também pela 
internet.

O Vestibular para próximo 
semestre oferece um total de 
18.160 vagas, distribuídas 
entre os 84 cursos superiores 
de tecnologia. Os candidatos 
com dificuldade de acesso à in-
ternet, poderão utilizar os com-
putadores que as Fatecs vão 
disponibilizar para a realização 
dos procedimentos referentes 
ao processo seletivo. Para 
usar os equipamentos, será 
obrigatório o uso de máscara 
de proteção facial e também 
respeitar as demais medidas 
de proteção do Protocolo Sa-
nitário Institucional do CPS. 

Os interessados devem entrar 
em contato com a sua unidade 
para confirmar o horário de 
atendimento.

A seleção para os cursos 
superiores de tecnologia se 
dará por meio de análise do 
histórico escolar, sem a reali-
zação de prova presencial ou 
online. A mudança de critério 
foi adotada visando atender 
ao distanciamento social, para 
prevenir a transmissão do 
coronavírus, e respeitando as 
orientações recomendadas 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo e autoridades sanitárias.

As aulas terão início de 
forma remota (online), até que 
as regras do isolamento social 
sejam flexibilizadas a ponto de 
tornar possível o retorno do 
ensino presencial nas Fatecs.

Da REDAÇÃO

D
ivulgação 

Fatec liberou on-
tem à tarde lista 
de contemplados 
com gratuidade 
este ano

Mercado imobiliário projeta 
crescimento de 35% este ano

Uma projeção realizada pela 
Associação Brasileira de Incor-
poradoras Imobiliárias (Abrainc) 
revelou uma estimativa de que 
as vendas de imóveis cresçam 
em pelo menos 35% até o fim 
de 2021. Segundo dados da 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), o setor teve 
um aumento de 26% em 2020.

No último Anuário do Mer-
cado Imobiliário divulgado, a 
região de São José do Rio Preto 
registrou uma queda de 33% 
nos lançamentos residenciais. 
Entre junho de 2019 e maio de 
2020, foram lançadas 2.110 
unidades residenciais no muni-
cípio, contra 3.147 imóveis no 
período anterior. Apesar disso, 
o setor mostra otimismo para 
alcançar a projeção estimada 
pela Abrainc na região.

Para o diretor executivo do 
Grupo Impper em Rio Preto, 
Bruno Malvezi, a expectativa de 
aumento de 35% é mais do que 
possível. De acordo com ele, a 
empresa antecipou o lançamen-
to da segunda fase das vendas 
no condomínio Raízes Imperial 
por já ter comercializado 100% 
das 116 casas disponíveis antes 
do previsto.

“Não é só uma projeção re-
alista, mas sim já concretizada. 
Certamente as vendas registra-
rão superior ao do ano passado. 
Acredito que a pandemia fez 
com que as pessoas voltassem 
o olhar para as residências, que 
são o centro da família. As taxas 
de juros baixas também estão 
atrativas para quem deseja com-

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

ENSINO

ABRAINC

pra um imóvel”, afirmou Malvezi.
O sócio e diretor da Hugo En-

genharia, Hilton Fabbri, também 
acredita que que o crescimento 
é possível. Recentemente a em-
presa lançou o empreendimento 
Sense Residence, que será 
construído na Avenida Emílio 
Trevisan. Segundo Fabbri, 60% 
da operação já foi vendida em 

cerca de 30 dias.
“A projeção é realista, nós já 

estamos com um crescimento 
de 25% a 30% até agora, então 
certamente ocorrerá um cresci-
mento maior de 35%. Rio Preto 
conta com uma demanda repri-
mida por imóveis que vem sendo 
refletida no número de procuras 
que recebemos”, comentou.

Divulgação

Sense Residence é o último lançamento da Hugo Engenharia

Univesp recebe inscrições até esta quinta-feira

A Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Uni-
vesp), em parceria com a Pre-
feitura de Rio Preto, encerra 
na próxima quinta-feira (20), 
as inscrições para 11.020 
vagas do vestibular anual 
de 2021, destinadas a 305 
municípios (Capital, litoral e 
interior). Para o polo de Rio 
Preto serão 64 vagas, sendo 
32 para o eixo Licenciaturas e 
32 para o eixo Computação.

No total, serão oferecidos 

seis cursos, com dois eixos 
básicos de ingresso, via pro-
cesso seletivo: Licenciaturas 
(5.510 vagas, com as op-
ções de Letras, Matemática 
e Pedagogia) e Computação 
( 5.510 vagas, direcionadas 
aos cursos de Bacharelado 
em Tecnologia da Informa-
ção, Bacharelado em Ciência 
de Dados e Engenharia de 
Computação).

As inscrições terminam 
dia 20/5, às 23h59, e devem 
ser feitas pelo site: vestibu-

lar.univesp.br. As provas vão 
ocorrer em duas datas: Eixo 
de Licenciatura (13/6) e Eixo 
de Computação (20/6). O 
início das aulas está previsto 
para agosto de 2021.

O custo da inscrição é de 
R$ 45,00. Para participar, 
não há limite de idade, basta 
ter concluído o ensino médio 
ou com o término previsto até 
o período da matrícula.

As provas serão realizadas 
nos dias 13/6 (Licenciaturas) 
e 20/6 (Computação), às 

13h, de forma presencial 
nas cidades que englobam 
diversas regiões do Esta-
do de São Paulo. Além da 
divisão das turmas, a em-
presa organizadora seguirá 
todas as recomendações 
sanitárias de prevenção da 
Covid-19.

O protocolo inclui a utili-
zação de álcool em gel 70%, 
exigência do uso de máscara 
e distanciamento social com 
manutenção segura de 1,5 
m.

Da REDAÇÃO
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Doria confirma criação da 
Região Metropolitana, mais 

207 casas e estradas vicinais
O Governador João Doria 

veio a Rio Preto na tarde desta 
terça-feira (18) e anunciou a 
construção e modernização 
de estradas vicinais e rodovias 
estaduais, além da construção 
de 207 casas populares e assi-
natura do projeto região metro-
politana que vai transformar Rio 
Preto na capital do interior onde 
outras 34 cidades fazem parte.

A coletiva aconteceu no 
9º andar da Prefeitura ao lado 
do Prefeito Edinho Araújo, de-
putados, secretários e outras 
autoridades.

Doria enfatizou a supera-
ção do Projeto Novas Estra-
das, onde serão construídos 
e modernizados mais de 3 mil 
quilômetros de estradas vicinais 
no Estado. “Não são obras para 
quando der ou sem data previs-
ta. É início imediato. As obras 
começam em junho e vamos 
também recuperar 78% das 
rodovias estaduais”, ressalta o 
Governador.

O secretário de Transportes 
de São Paulo, Edson Caram, 
também estava presente na co-
letiva e frisou o andamento de 
154 obras em rodovias estadu-
ais que somam o investimento 
de quase R$2 bilhões.

A assinatura do projeto 
Região Metropolitana de Rio 
Preto foi executada durante a 
coletiva e João Doria afirmou 
que será encaminhado à Alesp 
(Assembleia Legislativa de SP) 
e será aprovado em tempo 
recorde. “Não tenho dúvida 
que a Assembleia vai aprovar 
o Projeto Região Metropolitana 
em tempo recorde e Rio Preto 
será literalmente a capital do 
interior”.

O Presidente da Alesp, o 
deputado Carlão Pignatari, que 
estava ao lado do Governador, 
comentou sobre a aprovação e 
os benefícios desse projeto para 
a cidade. “Todos nós, juntos, 
vamos poder mudar a história 

do desenvolvimento econômi-
co. Não sou de Rio Preto, mas 
reconheço a importância deste 
município para o país. Chegando 
na Assembléia, rapidamente 
esse projeto será aprovado”, 
garantiu o deputado.

O Prefeito Edinho Araújo fez o 
uso da palavra e, primeiramente, 
cumprimentou o Governador 
pelo ótimo trabalho desenvol-
vido ao longo do período de 
pandemia.

“Mais de 14 meses nessa 
tragédia mundial, mas nós re-
conhecemos e o Brasil haverá 
de reconhecer também o ótimo 
trabalho que vossa excelência 
desenvolveu”, comenta Edinho. 
Em relação aos benefícios para 
Rio Preto, Edinho destaca que 
“um Governador nunca presti-
giou tanto uma região. Há mui-
tos anos não se tinha um plano 
tão arrojado. Rio Preto tem que 
ser uma cidade cosmopolita, 
aberta, porque ela é fruto da 
região e tem uma liderança 
nesse cenário. Hoje o senhor 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

LEGISLATIVO

Ruas são interditadas e manifestantes
 ficam isolados e longe da prefeitura

O quadrilátero das ruas ao 
redor da Prefeitura de Rio Preto 
foi interditado na tarde desta 
terça-feira (18) para a vinda do 
Governador João Doria.

A interdição começou por 
volta das 13h, inclusive a Ave-
nida Alberto Andaló nos dois 
lados, e tudo só foi liberado em 
torno das 16h30.

Para transitar dentro do 
quadrilátero interditado, so-
mente imprensa - cadastrada e 
identificada - e autoridades. A 
segurança foi feita pela Polícia 
Militar, inclusive o Baep, e pela 
GCM (Guarda Civil Municipal).

Manifestação - Uma 
manifestação estava marcada 
para às 14h em frente à Prefei-
tura, para protestar a presença 
do Governador. “Somos contra 
os seus desmandos, o lockdown 
e toda a forma do Doria gerir o 
Estado”, afirmou Danila Azeve-
do, uma das organizadoras.

No entanto, pela interdi-
ção severa, os manifestantes 
ficaram na Avenida Alberto 
Andaló, há dois quarteirões da 
Prefeitura, local em que lhes 
foi permitido permanecer. Os 
manifestantes soltaram fogos 
e divulgaram nas redes sociais, 
através de lives, a insatisfação 
sobre a gestão de Doria.

Andressa ZAFALONAndressa ZAFALON

PM E GCM

VISITA OFICIAL

Ruas ao entorno da prefeitura foram interditadas e 
barrou aproximação de manifestantes contra Doria

(governador) oficializa e nossa 
cidade passa a ser, de fato e 
de direito, a capital da região”, 
finaliza Edinho.

Sobre a construção de 207 
casas populares, João Doria 
explicou que serão divididas em 
quatro cidades do entorno de 
Rio Preto. Em Cosmorama serão 
54, José Bonifácio 18, Bálsamo 
15 e Bady Bassit serão 120 
casas que serão entregues até 
o final de 2022. De acordo com 
Doria “será um investimento 
contínuo e as casas terão dois 
quartos, sala, cozinha, banheiro 
e área de serviço. Serão 48 me-
tros quadrados de dignidade”, 
comenta o Governador.

Flavio Amari, que é Secre-
tário de Habitação do Estado 
de São Paulo, estava presente 
na coletiva e reiterou a impor-
tância da construção destas 
casas para a região. “Com 
a reforma administrativa foi 
possível destinar recursos adi-
cionais para a habitação. É um 
projeto novo que visa acelerar 

Doria esteve ontem na Prefeitura de Rio Preto e anunciou a criação da Região
 Metropolitana, construção de casas e recuperação de estradas

os processos de construção, 
utilizando conceitos modernos, 
com urbanização primeiro e 
depois a construção”, relata o 
Secretário.

Itamar Borges, deputado 
estadual, agradeceu o Gover-
nador pela confiança no convite 
como Secretário Estadual de 
Agricultura e anunciou que vai 
apresentar uma emenda para 
que Olímpia passe a fazer parte 
do Projeto Região Metropolitana 
e integre as 35 cidades, contan-
do Rio Preto. O deputado deve 
apresentar a emenda antes de 
assumir a pasta de Agricultura, 
o que deve acontecer no final 
deste mês.

Compuseram a mesa oficial, 
além das autoridades já citadas 
acima, o Secretário Estadual 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Marco Vinholi; o Deputado 
Estadual Carlão Pignitari; o De-
putado Federal Geninho Zuliani; 
além do vice-prefeito Orlando 
Bolçone e o Presidente da Câ-
mara, o vereador Pedro Roberto.

Divulgação SMCS

Explosão de momento
João Paulo Rillo (PSOL, foto) declarou ontem aos integrantes 

da comissão processante que foi uma “explosão de momento” 
por ter chamado de “canalhas” vereadores que votaram contra 
ao projeto do Executivo, que criava o Conselho Municipal de 
Gênero Sexual. Se sentindo agredidos verbalmente, o grupo 
apresentou denúncia ao Conselho de Ética contra o psolista, por 
quebra de decoro. Segundo palavras do presidente da comissão 
processante, Celso Peixão (MDB), João Paulo declarou que não 
direcionou a nenhum dos vereadores quando fez o ‘desabafo’, 
por isso ficou “surpreso” com a denúncia. O emedebista informou 
que os membros da comissão se reúne na próxima semana para 
decidir como será elaborado o relatório, ou seja, se irá propor 
alguma punição ao psolista ou se a denúncia será arquivada.

Critica
Após prestar depoimen-

to João Paulo Rillo divulgou 
nota que critica a postura da 
comissão por não declinar os 
depoimentos dos vereadores 
que apresentam a denúncia 
ao Conselho de Ética. O vere-
ador queria ainda que o depoi-
mento fosse divulgado ao vivo 
pela TV Câmara e que também 
pudesse arrolar testemunhas. 
O presidente do Conselho de 
Ética, Paulo Pauléra, disse que 
o prazo para arrolar testemu-
nhas havia expirado.

Aplausos ao arcebispo 
O plenário aprovou moção de aplausos ao arcebispo do Rio 

de Janeiro, Dom Orani Tempesta (foto), por ter celebrado missa 
pela paz na comunidade do Jacarezinho, onde operação da Po-
lícia Civil, no dia 6 de maio, resultou na morte de 28 pessoas. 
O arcebispo disse durante ao evento que está rezando pelas 
famílias enlutadas e lamentou as vidas perdidas. João Paulo Rillo 
(PSOL), autor da moção, disse que a iniciativa, nas palavras do 
próprio arcebispo, é uma forma de encontrar os “caminhos de 
paz e de entendimento para os conflitos”. O vereador apresentou 
ainda moção de repúdio ao governador do Rio, Cláudio Castro 
(PSC), por ter permitido a ação policial na comunidade, mas foi 
rejeitada. A decisão do plenário foi dúbia na sessão de ontem, 
afinal, aprovou aplausos ao arcebispo e arquivou a de repúdio 
contra o governador. A Polícia daquele estado, no entanto, diz 
que a chacina ocorreu porque houve reação armada do grupo, 
inclusive, um policial morreu.

Impresso 
A comissão especial que 

analisa a PC 135/19, sobre 
voto impresso, aprovou o 
plano de trabalho do relator, 
deputado Felipe Barros (PS-
L-PR). Barros propôs a reali-
zação de ao menos de seis 
debates para ouvir ministros 
e ex-ministros do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE). Também 
serão convidados especialistas 
em segurança cibernética e 
criptografia, auditores do TSE 
e independentes. A próxima 
reunião acontece amanhã.

Saia justa
A senadora Kátia Abreu 

(PP-TO) colocou o ex-chance-
ler Ernesto Araújo em ‘saia jus-
ta’ ontem durante depoimento 
à CPI da Covid. A tocantinense 
elencou uma série de atos 
negativos adotados pelo então 
ministro, principalmente à 
China, que, segundo ela, tem 
atrapalhado a aquisição de IFA 
(Insumo Farmacêutico Ativo) 
para vacinar a população e 
também as exportações. “Não 
quero que o meu País seja 
humilhado”, enfatizou. 

Concretiza 
O governador João Doria 

(PSDB), que se reuniu com o 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
ontem, na Prefeitura, assinou 
documento que será enca-
minhado à Assembleia com 
o objetivo de os deputados 
aprovarem projeto que cria 
a Região Metropolitana de 
Rio Preto, composta por 35 
municípios. A proposta para 
integrar a região é antiga, po-
rém, agora será concretizada. 
Olímpia ficou de fora e vai 
integrar a região de Barretos. 

Aguarda 
O presidente estadual do 

Patriota, Ovasco Resende, 
disse que está à disposição 
para disputar cargos eletivos 
em 2022. Como é um projeto 
que abrange o País, diz ele, a 
decisão depende da executiva 
nacional da sigla. Disse que 
atua na organização partidária 
há cerca de 15 anos, por isso 
declara preparado para con-
correr a deputado estadual, 
federal ou senador. “Eu vou 
respeitar a decisão da maioria 
(do partido)”, frisou.  

Vicinais
Além disso, o governador 

João Doria assinou documento 
que destina recursos financei-
ros para recuperar três vicinais 
no município de Rio Preto. O 
tucano firmou ainda convê-
nios com as prefeituras de 
Bálsamo, Cosmorama e José 
Bonifácio, com o objetivo de 
construir casas para famílias 
de baixa renda por meio da 
CDHU. Doria, que está se pre-
parando para disputar à Pre-
sidência da República, esteve 
pela manhã em Araçatuba.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Sessão da Câmara tem muita discussão
 e nenhum projeto de lei votado

A 16ª Sessão Ordinária da 
Câmara de Rio Preto desta ter-
ça-feira (18) foi marcada com 
muitas discussões entre os vere-
adores e trocas de ofensas, até 
pessoais. Nenhum Projeto de 
Lei da Ordem do Dia foi votado.

Foi votado apenas um pro-
jeto Complementar, que estava 
em regime de urgência, que 
trata da autorização para o Mu-
nicípio em transferir o imóvel de 
sua propriedade à Riopretoprev, 
que foi aprovado.

O projeto de Resolução, 
que refere-se à mudança no 
regimento interno do horário da 
sessão, de autoria do vereador 
Paulo Paulera, determinan-
do que as sessões passem a 

acontecer sempre às 15h e não 
excepcionalmente, como vem 
acontecendo, durante a pande-
mia, foi discutido, mas não foi 
votado.

O vereador João Paulo Rillo 
apresentou quatro emendas, 
dando opções de outros horários 
– às 16h, 16h30 e 17h – e a 
quarta mantendo às 15h, igual 
o projeto do Paulera, no entanto, 
indicando que fosse somente du-
rante a pandemia. Todas foram 
rejeitadas pelo plenário.

Uma quinta emenda foi apre-
sentada pelo vereador Pedro 
Roberto, dando a opção de ser 
às 16h sempre, não só durante 
a pandemia e também foi re-
jeitada.

O vereador Renato Pupo ain-
da tentou pedir vista do citado 

projeto, mas também foi rejei-
tada, por isso, Pupo apresentou 
três emendas que tiveram os 
pareceres ilegais. Uma emenda 
propunha de terça e quinta, às 
15h, somente durante a pan-
demia; outra emenda para que 
passasse a valer este projeto 
somente para 2025 e a última 
emenda para 15h ou 17h (a 
critério da mesa diretora) para 

este mandato. Todas rejeitadas.
Os vereadores Renato Pupo, 

João Paulo Rillo e Pedro Roberto 
declararam, durante a sessão, 
suas insatisfações em relação 
a não aprovação de nenhuma 
emenda, haja vista que as justi-
ficativas dos três vereadores são 
as mesmas: impor um horário 
que facilite a vinda do munícipe 
à sessão.

Andressa ZAFALON
Andressa ZAFALON
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Polícia prende acusado com mais de um 
milhão de arquivos de pornografia infantil

Na manhã desta terça-
-feira (18), a Polícia Civil de 
Rio Preto com o apoio da 
Polícia Civil de Jales prendeu 
um homem de 33 anos que 
guardava mais de um milhão 
de arquivos de pornografia 
infantil. 

Os policiais se dirigiram até 
uma residência no bairro Jar-
dim Morumbi em Jales onde 
encontraram o criminoso, que 
logo confessou armazenar ar-
quivos de pornografia infantil. 
Também acrescentou que 
usava uma identidade falsa 
nas redes sociais. 

No interior do imóvel foram 
apreendidos quatro computa-
dores, pen drives, HDs inter-
nos e dezenas de CDs que por 
ora totalizaram mais de um 
milhão de arquivos. 

De acordo com as informa-

ções fornecidas, a investigação 
do suspeito iniciou meses 
antes quando agentes de in-
teligência de Rio Preto detec-
taram uma atuação suspeita 
do criminoso e desde então 
passaram a monitorá-lo. 

Foi revelado que ele se pas-
sava por um adolescente para 
abordar crianças e adolescen-
tes e assim criava um vínculo 
com as vítimas para conven-
ce-las a lhe mandar fotos em 
poses sensuais, sem roupas e 
com conotação sexual. Depois 
de obter as imagens ele as 
comercializava na deep web. 

O acusado é suspeito de ter 
realizado esta ação com cerca 
de duas mil crianças e adoles-
centes, o que atraiu a atenção 
de órgãos de inteligência de 
todo o território nacional. 

O caso é o desdobramento 
da Operação Black Dolphin 
que deflagrada pela Policia 
Civil de Rio Preto no final do 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

EM JALES

Polícia prende acu-
sado com mais de 
um milhão de arqui-
vos de pornografia 
infantil

ano passado já cumpriu 220 
mandados de busca no Estado 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul, o que resultou na pri-
são de 56 pessoas envolvidas 
com pedofilia, sendo que um 
dos investigados apontou uma 
comunidade na deep web onde 
se veiculava diversas imagens 
e arquivos de pedofilia. 

O criminoso foi preso em 
flagrante pelo crime de arma-
zenar arquivos de pornografia 
infantil.

CENTRAL DE VÍDEO

PM ACHOU

COBRADOR

Casal é preso escondendo 
maconha dentro de violão

Um casal foi preso na tarde 
desta segunda-feira (17) após 
a Polícia Militar localizar 29 por-
ções de maconha que estavam 
no interior de um carro e dentro 
de um violão.  

 De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais estavam em dili-
gência pelo loteamento Porto 
Seguro às 15h, quando obser-
varam um carro modelo HB20 
parado na rua, e pelo fato de o 
representante comercial de 23 
anos ainda estar dentro do veí-
culo optaram pela abordagem. 

Durante a revista pessoal 
nada de ilícito foi encontrado, 
porém ao realizar uma busca 

no interior do veículo foi loca-
lizado em cima do banco do 
passageiro um envelope com 
dez porções de maconha, como 
também R$49 que estavam 
guardados no console do carro. 

Questionado sobre a droga 
o acusado confessou que ele 
e sua companheira teriam 
comprado uma quantidade 
de maconha para revender, e 
que a atendente de 27 anos 
realizava a negociação pela 
internet enquanto ele fazia as 
entregas. Ainda acrescentou 
que sua companheira estava 
em uma casa onde guardavam 
mais entorpecentes. 

No endereço os policiais 
foram recebidos pela atendente 
que inicialmente negou estar 

armazenando drogas, sendo 
que momentos depois indicou 
um violão como o esconderijo. 
No objeto foram encontradas 
mais 18 porções de maconha, 
ainda foi localizado dentro de 
um baú de brinquedo uma 
última porção do entorpecente. 

Durante a busca pela resi-
dência também foram apreen-
didos um rolo de papel filme, 
uma balança de precisão e um 
celular. O carro do represen-
tante também foi apreendido 
e enviado para o pátio. 

Os dois envolvidos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes onde foram presos e 
deverão permanecer a dispo-
sição da justiça. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM

Polícia Militar encontrou maconha escondida em violão durante abordagem a casal

Arquivo DHOJE

ESMELITA AUGUSTA PEREIRA DE 
OLIVEIRA, natural de Montes Claros/MG, 
faleceu aos 62 anos de idade. Era casada 
com Udelson Eufrasio de Olveira e deixou 
seus fi lhos João, Sônia, Nelson. Foi sepulta-
da no dia 18/05/2021 às 16:30, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista. 

MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO, 
natural de Nova Granada/SP, faleceu aos 78 
anos de idade. Era separado e deixou seus 
fi lhos Antonio Carlos, Luiz Cesar. Foi sepul-
tado no dia 16/05/2021 às 13:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério de Nova Granada. 

JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA, 
natural de Pereira Barretos/SP, faleceu aos 
61 anos de idade. Era divorciado e deixou 
seu filho Rodrigo. Foi sepultado no dia 
16/05/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz. 

FABIANO FERREIRQA DA SILVA, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
44 anos de idade. Era casado com a Carla 
Lobanco Fonn da Silva. Foi sepultado no dia 
17/05/2021 às 13:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas do Prever Rio Preto para 

  FALECIMENTOS
cemitério São João Batista. 

CLEIDE DA SILVA NUNES, natural de 
Recife/PE, faleceu aos 58 anos de idade. Era 
casada com Gilvando Nunes e deixou seus 
fi lhos Rosemeire, Vinicius. Foi sepultada no 
dia 17/05/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
cemitério São João Batista. 

GILBERTO DA CUNHA, natural de Gu-
zolandia/SP, faleceu aos 59 anos de idade. 
Era casado e deixou seus fi lhos Arthur, Anna 
Carolina. Foi sepultado no dia 17/05/2021 às 
11:00, saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério São João Batista. 

VERONICA DA SILVA SOUZA, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
85 anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Amauri, Arnaldo. Foi sepultada no dia 
17/05/2021 às 11:00, saindo seu féretro do 
velório Ercilia para o cemitério Ressurreição. 

VALDEMIR ANTONIO NHANI, natural de 
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 66 
anos de idade. Era divorciado e deixou seus 
fi lhos Denis, Daniel, Priscila. Foi sepultado no 
dia 17/05/2021 às 16:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista. 

CUMBICA

Monitoramento da GCM flagra 
crianças invadindo Ponto de Apoio

No começo da noite desta 
segunda-feira (17), às 19h25, 
a Central de Monitoramento da 
Guarda Municipal identificou 
dois jovens, um de 11 anos e 
outro de 12 anos, tentando da-
nificar uma câmera de seguran-
ça do Ponto de Apoio localizado 
no bairro Lealdade e Amizade. 

Guardas civis se dirigiram até 
o local do ocorrido sendo encon-
trado apenas o adolescente de 
11 anos que informou que seu 
parceiro teria fugido.  

Para os guardas ele ainda 
informou que invadiram o local 
para pegar um ferro que seria 
vendido e que quando notaram a 
câmera de segurança decidiram 
arremessar pedras e paus para 
danifica-la e não serem vistos.  

Durante a abordagem do 
adolescente as genitoras dos 
suspeitos compareceram ao 
Ponto de Apoio para informar 
seus dados pessoais e dos 
jovens. 

Nenhum envolvido foi levado 
para a Delegacia Policial pelo 
fato de que uma das genitoras 
apresentou sintomas semelhan-

tes ao COVID-19 e para evitar 
contagio apenas os guardas 
registraram o boletim de ocor-
rência. 

As mães ainda foram orien-
tadas sobre a necessidade 
de apresentar seus filhos na 
delegacia quando for solicitado. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Ex-detento é espancado na rua 
por dívida contraída na cadeia

Na noite da última segun-
da-feira (17) por volta das 21h 
a Polícia Militar foi acionada 
após uma denúncia informada 
sobre uma agressão na Avenida 
Domingos Falavina esquina com 
a Avenida Antônio Marcos de 
Oliveira. 

Ao chegarem no endereço 
encontraram um homem de 37 
anos caído na rua com algumas 
lesões no braço, cabeça, boca 
e costela. 

Para os policiais a vítima 
informou que foi preso recen-
temente e que durante essa 
época ele adquiriu uma dívida e 
que agressão foi realizada pelo 
cobrador, porém não informou 
o nome do autor. 

Uma viatura do Samu foi 
acionada para levar o homem 
para a Santa Casa de Rio Preto. 
Em contato com o hospital o 
jornal DHoje foi informado de 
que a vítima teve um traumatis-
mo cranioencefálico moderado, 
escoriações no rosto e uma 

fratura no braço direito. Ele não 
possui previsão de alta, mas 
está estável. 

No plantão policial o bole-
tim foi registrado como lesão 
corporal e será investigado pelo 
4º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM

PF combate tráfico internacional de drogas em aeroporto

Na manhã desta terça-feira 
(18), a Polícia Federal defla-
grou a Operação Área Restrita 
II, visando o combate ao trá-
fico internacional de drogas.  

Foram cumpridos 90 man-
dados judiciais, sendo 53 
buscas e apreensões, 22 
mandados de prisão temporá-
ria e 12 mandados de prisão 
preventiva, e três de restrição 
de acesso ao aeroporto, con-
tra uma organização criminosa 
composta por funcionários de 
empresas que atuavam no 
Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, desde, pelo me-
nos, novembro de 2019. 

Ao longo das investiga-
ções foi apreendida mais de 
1,5 tonelada de cocaína, 
cujos destinos eram cidades 
como Lisboa, Porto, Amsterdã, 
Johanesburgo. 

Embora essa investigação 
apure fatos que datam de no-
vembro de 2019, tal modali-
dade de tráfico vem ocorrendo 
há muito mais tempo no Ae-
roporto de Guarulhos, sendo 
essa a 5ª e maior operação da 
espécie realizada pela Polícia 
Federal.  

Os investigados respon-
derão pelos crimes de tráfico 
internacional de drogas e 
associação ao tráfico interna-
cional de drogas. 

Da REPORTAGEM
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Monitoramento da GCM flagra crianças furtando e 
depredando Ponto de Apoio

Arquivo DHOJE

Vítima foi levada para a Santa Casa de Rio Preto com 
traumatismo no crânio

Divulgação
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Tendo em vista a legalização do uso de maconha em 
alguns países e alguns estudos apontando para possíveis 
benefícios do uso medicinal deste produto, muitas reflexões 
e ponderações são fundamentais e deveriam ocupar destaque 
no cenário atual, principalmente em tempos de pandemia. 

Não somente pelas considerações existentes acerca do 
possível uso da maconha no arsenal profilático e terapêutico 
contra a Covid-19, mas também pelo fato de nós, seres huma-
nos, não termos a mínima condição de gerar a nós mesmos, 
mais problemas de natureza social e de saúde.

Em termos de população mundial, sabe-se que os jovens 
muito precocemente iniciam o consumo da maconha, ge-
ralmente a partir dos 12 anos de idade, como revelam os 
principais estudos epidemiológicos. 

Obviamente que este uso se refere a finalidades puramente 
recreativas, distantes de qualquer contexto ou entendimento 
acerca da possível aplicabilidade medicinal.

Este hábito, que começa a se consolidar tão precoce-
mente, estende-se ao longo de muitos anos, sem a mínima 
percepção das fronteiras cronológicas, como idade adulta e a 
fase de envelhecimento. As pessoas tornam-se completamen-
te dependentes deste vício, com gritante impacto na estrutura 
familiar, no ambiente social e na produtividade individual.

Este terrível vício, revestido pela falsa carapuça de um 
cigarro “elegante”, um cigarro que supostamente socializaria 
melhor as pessoas, encarrega-se de solapar a saúde humana 
de várias formas, sem poupar órgãos e sistemas de nosso 
corpo.

Um importante estudo realizado no Instituto Nacional de 
Saúde dos Estados Unidos demonstrou com maestria os 
seguintes efeitos da maconha na saúde humana: 

Efeitos do uso ocasional ou uso por tempo curto
- alterações da memória, prejudicando o aprendizado e a 

capacidade de reter informações;
- alterações da coordenação motora; 
- maior risco para transtornos comportamentais, compro-

metendo as relações e o convívio social;
Efeitos do uso por longo prazo ou uso “pesado” 
- alterações no desenvolvimento neurológico e intelectual;
- maior suscetibilidade ao abuso de álcool e drogas ilícitas 

em geral;
- maior predisposição para patologias mentais como psi-

coses e esquizofrenia; 
- maior associação com doenças cardiovasculares como 

infarto do coração e AVC;
- maior associação com surgimento de câncer pulmonar 

e câncer digestivo;
Fumar maconha, seja qual for o nível de consumo e 

independentemente da faixa etária, pode ser um hábito con-
textualizado com a triste realidade, que é ostentada pelas 
complicações descritas acima. 

Entretanto, muitos poderão contrapor os argumentos 
apresentados, alegando que a maconha, se realmente fosse 
motivo de tanta controvérsia, não teria sido legalizada em 
outros países e também cogitada na terapêutica de alguns 
agravos a saúde.

Na verdade, agora começamos uma discussão sob um 
outro ponto de vista. Tudo que já foi pontuado segue firme e 
verdadeiro, não estaremos em nenhum momento relegando 
tantos efeitos colaterais nocivos a um plano de importância 
inferior. Longe disso. 

A ideia é trazer algumas informações, para um entendi-
mento mais consistente e regido pelo bom senso, acerca de 
algumas possíveis implicações terapêuticas da maconha. 
Um eventual uso terapêutico da maconha jamais poderá ser 
entendido como um convite para o consumo ilícito da mesma.

A maconha, por ser derivada de uma planta conhecida 
como Cannabis Sativa, passou a ser motivo de estudos 
quanto a suas propriedades como um possível fármaco ou 
medicamento. 

Disso resultou a percepção, ainda que muito restrita a 
estudos em laboratório e experimentais, de que as flores e 
folhas da planta poderiam beneficiar o ser humano, por meio 
de propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

A partir destas análises, que indubitavelmente merecem 
maior aprofundamento quanto ao possível uso medicinal em 
humanos, surgiram e vêm surgindo, até de forma natural, 
questionamentos sobre o porquê de não usar a maconha 
para auxiliar no tratamento dos principais agravos a saúde, 
como o câncer, a insuficiência cardíaca, epilepsia, demência 
e, mais recentemente, a infecção pela Covid-19.

O motivo de não estar plenamente autorizado o uso medi-
cinal da maconha não depende de ocorrer ou não legalização 
da mesma, como uma droga originalmente ilícita, que pas-
saria a ser considerada como lícita. Não podemos misturar 
os conceitos de um vício e seus malefícios com um possível 
uso medicinal extremamente controlado e supervisionado. 

O uso medicinal da maconha deveria caminhar a passos 
lentos, curtos e controlados, para que o resultado e as con-
clusões, caso sejam efetivamente favoráveis, possam ser 
bem fundamentados.

Trata-se de uma questão tão complexa e provida de 
imensurável responsabilidade, que já existem estudos em 
humanos, mostrando que a dose de maconha a ser utilizada 
para fins medicinais não está bem estabelecida e pode variar 
consideravelmente em função da nossa taxa individual de 
absorção intestinal e da quantidade de tecido adiposo em 
nosso corpo. 

Portanto, não devemos ter pressa, não é hora de acarretar 
mais problemas a nossa saúde. Por outro lado, precisamos 
continuar a investigar e buscar a consistência e segurança 
necessárias para este possível uso medicinal da maconha.

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

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Fumar maconha e uso 

medicinal de maconha são 
questões muito diferentes

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIOCOVID

Rio Preto atingiu nesta 
terça-feira (18) o índice de 
25% da população já vacinada 
com a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19, o que sig-
nifica que um a cada quatro 
rio-pretenses já foi imunizado. 
Segundo os dados do Vaci-
nômetro, já foram aplicadas 
182.765 doses na cidade, 
sendo 118.628 na primeira 
etapa e 64.137 na segunda. 
O último levantamento do 
IBGE revelou que Rio Preto 
possui 464.983 habitantes.

A vacinação teve início no 
município em 19 de janeiro 
e desde então a cidade tem 
uma média de 1.536 doses 
aplicadas por dia. Se a imuni-
zação seguir no mesmo ritmo, 
a conclusão da aplicação 
apenas da primeira dose será 
concluída em abril de 2022.

“A gente qualquer avanço 
na vacinação e todas as mar-
cas são significantes. A veloci-
dade depende da quantidade 
de doses que são fornecidas. 
Felizmente, estamos tendo 

Um em cada 4 rio-pretenses 
está vacinado com 1ª dose

uma grande participação de 
todos os grupos prioritários, 
principalmente dos idosos”, 
afirmou a gerente de imuniza-
ção Michela Barcelos.

A gerente ainda falou sobre 
a vacinação de pessoas com 
comorbidades no município. 
“Algumas pessoas estão le-
vando exames ao invés do 

atestado. O exame requer uma 
análise do profissional de saú-
de que estiver lá, por isso refor-
çamos para que pessoas levem 
o atestado. Vale ressaltar que 
as comorbidades são definidas 
pelo Ministério da Saúde e elas 
podem ser consultadas no site 
da Prefeitura”, comentou.

Rio Preto é a décima ci-

dade que mais aplicou doses 
no Estado de São Paulo e a 
136ª em cobertura vacinal. A 
próxima etapa da vacinação 
está prevista para iniciar na 
sexta-feira (21), com pessoas 
de 45 a 49 anos com comorbi-
dades. Para isso, a Secretaria 
de Saúde aguarda o envio de 
mais doses.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto já imunizou um em cada quatro moradores da cidade, com a primeira dose 
da vacina

Vinicius LIMA

OLIMPIA

Vacinação contra gripe atinge 
24% do público-alvo

Iniciada há pouco mais de 
um mês, a Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a Gripe 
imunizou em Olímpia 5.480 
moradores dos grupos de ris-
cos, o que representa, 24% 
de cobertura vacinal do públi-
co-alvo, composto por 22.876 
pessoas que devem receber a 
dose até o fim da ação.

Segundo o painel do Minis-
tério da Saúde, até agora, os 
grupos com maior adesão são 
os de trabalhadores da Saúde 
com 64,2% de imunização 
(954 vacinados); puérperas 
com 47 imunizados (55,2%); 
crianças de 06 meses a 6 anos 
com 1.856 doses aplicadas 
(49%) e gestantes com 224 va-
cinadas (43,3%). Tais públicos 
fazem parte da primeira etapa 
da campanha.

Já a segunda etapa, iniciada 

no dia 11 de maio, apresenta 
os menores índices de adesão 
com 24,8% dos professores da 
rede pública e privada vacina-
dos (179) e 21,6% dos idosos 
(2.220).

Apesar da cobertura vacinal 
de Olímpia ser maior que a 
Estadual (14,3%) e a Nacional 
(14%), a secretaria de Saúde 
reforça que adesão ainda é bem 
menor que a meta da campa-
nha, que visa imunizar 90% 
do público-alvo e, por isso, os 
moradores inseridos nos grupos 
prioritários devem procurar os 
postos de vacinação.

A vacinação contra a gripe 
está disponível nas Unidades 
Básicas de Saúde, de segunda 
a sexta, das 8h às 16 horas. Os 
idosos podem procurar ainda o 
CRI – Centro de Referência do 
Idoso. Já as UBS Valter Stuk 
(Cohab IV) e Waldemar Lopes 
Ferraz (Tropical II) estão destina-

das exclusivamente à imuniza-
ção de gestantes e crianças, no 
mesmo horário de atendimento.

Para receber a dose, o mora-
dor deve apresentar a carteirinha 
de vacinação e documento com 
foto. Já os professores devem 
também levar um comprovante 
de exercício da profissão, como 

Da REDAÇÃO 
Divulgação

PANDEMIA
Saúde confirma mais 238 casos

A Secretaria de Saúde con-
firmou nesta terça-feira (18) 
mais 238 casos de Covid-19 
no município, sendo que 213 
foram diagnosticados por exa-
me PCR, nove por TR sorológi-
co e 16 TR antígeno. No total 
são 70.961 casos, com 4.332 
em profissionais da saúde.

Também foram confirma-

das mais quatro mortes pela 
doença, sendo que três foram 
notificadas na segunda-feira 
(17) e uma nesta terça. Desde 
o início da pandemia foram 
registrados 2.057 óbitos, com 
uma taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021, são 36.198 casos e 
1.135 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 123 
pessoas foram consideradas 

curadas da Covid-19, totali-
zando 62.504 recuperados, o 
equivalente a 88% dos casos. 
Rio Preto soma 268.921 no-
tificações de pacientes com 
sintomas gripais e 232.448 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 15.403 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente, o município 
conta com 811 pacientes 
internados com síndrome res-

piratória aguda grave (SRAG), 
com 412 na UTI e 399 na 
enfermaria, sendo que 439 
são residentes de Rio Preto e 
372 são de outras cidades da 
região. Dentre os casos já con-
firmados de Covid-19, são 610 
internações, com 352 na UTI e 
258 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI é de 
89% em Rio Preto e de 81,4% 
na região.

Vinicius LIMA  

MIRASSOL
Exército faz desinfecção de creches e escolas municipais

O Exército Brasileiro, por 
meio do 37º Batalhão de In-
fantaria Leve (37º BIL), realizou 
ações de desinfecção em cinco 
creches e 11 escolas munici-

Entre os prédios públicos 
que serão higienizados, estão 
as creches Maria de Lourdes 
Novaes Carvalho, Lucilla França 
Sarti, Maria Luzia Domarco, 
Luiza Cardoso de Arruda e 
Norma Vendramini de Campos 
Maia. Também passarão por 
desinfecção as escolas Cândido 
Brasil Estrela, Bartyra de Aquino 
Noronha, Yvone Bilia Moreira, 
Luís Carlos Matiel Pires, Miguel 
Cione, Wilson Paschoal, Lauro 
Rocha, Lúcia Medina Estrela 
Olivério, Maria José Justiniano, 
Darcy Amâncio e Maria Apare-
cida Panza D’ Angeli. Os alunos 
forão dispensados no período 
em que ocorrer os trabalhos de 
desinfecção do prédio.

A tropa iniciou o trabalho 
às 8h e utilizou uma solução à 
base de cloro, além de álcool 
70%, para descontaminar os 
ambientes. A operação tam-

bém contou com o apoio dos 
atiradores do Tiro de Guerra 
02-021.

O 37º BIL, Batalhão “Gene-
ral Silvino Castor da Nóbrega”, 
integrante da 11ª Brigada de 
Infantaria Leve (Força Anhan-
guera), coopera com diversos 
órgãos e agências governamen-
tais nas áreas de Saúde e da 
Segurança Pública, nas esferas 
federal, estadual e municipal, 
na busca incessante para a 
prevenção e o controle da Co-
vid-19 em sua área de atuação 
e responsabilidade, dentro da 
legitimidade e legalidade.

O apoio do Exército Brasi-
leiro é mais uma iniciativa em 
ajudar a população no combate 
ao Coronavírus. Cidades como 
São José do Rio Preto, Araçatu-
ba e Lins também já contaram 
com a operação realizada pelo 
37º BIL.

Da REDAÇÃO 

Divulgação

o holerite, para poderem se va-
cinar. Cabe ressaltar ainda que 
pessoas que tomaram a primeira 
ou segunda dose do imunizante 
contra a Covid devem aguardar 
um período de 14 dias para se 
vacinar contra a gripe, dando 
prioridade à vacinação contra 
a Covid.

pais de Mirassol, nesta terça-
-feira (18). A vinda foi interme-
diada pelo chefe da Instrução 
do TG 02-021 de Mirassol, o 1º 
Sargento de Infantaria Eduardo 
Clemente da Silva.

Exército faz desinfecção de creches e escolas 
municipais em Mirassol



SOCIAL Jornal

NOVA CASA 

Sinval e Denise Célico estão embarcando 
esta semana para o México onde cumprem 
quarentena antes de poderem entrar nos 
Estados Unidos, para tomar posse na casa 
que adquiriram num condomínio em Orlando.

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

BRASIL-ITALIA

Já chegaram as Antologias 
bilíngues (italiano/português) 
“Vozes Ítalo-brasileiras IV” 
para Rosalie Gallo Y Sanches, 
presidente da Comissão de 
Cultura do Comites de São 
Paulo fazer o lançamento virtual. 
Temos quatro rio-pretenses 
entre os 30 selecionados. Há 3 
do exterior: uma italiana e duas 
brasileiras radicadas na Grécia e 
na França. Os rio-pretenses são: 
Dosmar Sandro Valeri, Eliana 
Magrini Fochi, Lucila Papacosta 
Conte e Vera Mussi Hage.

     Minha amiga Ba 
Bussamra, ex-fotógrafa 
da revista Caras, nome de 
grande prestígio no high 
paulistano, aposentou-se e 
transferiu residência para 
Rio Preto. 

     Igor Bassitt, aluno 
da GV, deverá integrar a 
equipe de estagiários de 
Ligia Maura Garcia na 
NUS – National University 
of Singapore- Business 
School, em Cingapura.

     Joaquim e Nadir Rudnik 
Gomes reuniram familiares 
para um almoço domingo 
no El Toro, festejando o 
aniversário dela.

    O empresário João 
Carlos Theodoro comprou 
um novo brinquedinho: 
um avião, com o qual tem 
curtido finais de semana 
em Angra dos Reis. Até 
o final do ano pretende 
trocá-lo por um outro bem 
maior. 

     Edmarzinho Gubolin 
Rocha e Nayara Faitaroni 
Rocha batizaram sábado 
sua princesa Catarina, com 
um almoço após para os 
íntimos de oliveira. 

     Está uma delícia a 
regravação de forró “Xote 
da Alegria” do novo CD do 
Fiduma e Jeca, regravação 
de grande sucesso dos 
anos 2000.

VALE DO SILÍCIO II 

Projeto de 200 milhões de reais para implantação de uma faculdade 
de tecnologia sem fins lucrativos- sobre a qual você já leu aqui- o 
Inteli, Instituto de Tecnologia e Liderança fundado por sócios do BTG 
Pactual com a finalidade de propiciar inovação, ciência e tecnologia, 
foi inaugurado em 2020 com sede no Prédio 5 do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), no Butantã.As primeiras turmas estão 
previstas para fevereiro de 2022.

COMPETÊNCIA

Podem dizer o que quiserem, 
mas a paella de Ramon Jerez 
é irretocável. Merece um laurel 
pela reverência com que adentra 
no universo da gastronomia 
espanhola com delicadeza. O 
prato em si, já é um dos mais 
marcantes da culinária ibérica, 
mas a paella valenciana de 
Ramón, é de tirar o chapéu.

ANIVERSÁRIO II   

O médico Ivanzinho Rollemberg e a mulher, Marli Félix, recebem 
para um almoço no próximo sábado, em comemoração ao 
aniversário de sua filha Letícia Lara Félix, que aos 24 anos é 
sextanista de medicina. À mesa, um cardápio assinado pelo 
Zezão, do restaurante Farol, com paella e frutos do mar.

FEIJOADA SOLIDÁRIA 

A comunidade da Paróquia Maria Mãe de Deus, no Jardim Yolanda, 
prepara mais uma edição da sua tradicional Feijoada Solidária, que 
será realizada no sábado, 29 de maio pelo sistema drive thru, das 
11 às 13 horas, no estacionamento da igreja. Os vouchers custam 
R$50,00 e segundo o release, servem duas pessoas. Reservas 
pelo whatsApp (17) 99609-2774 com Andrea Bitar.

METROPOLITANA  

O governador João Dória assinou ontem no 
gabinete do Prefeito Edinho Araújo, o projeto de 
lei que cria a Região Metropolitana de Rio Preto, 
incluindo 35 municípios e será encaminhada 
para votação na Assembleia Legislativa. 

AOS POUCOS

Segundo o  sec re tá r io  de 
Agricultura, Pedro Pezzuto, parece 
que agora vai. A abertura do 
Mercadão pela Silva Jardim, 
deverá acontecer na próxima 
semana.  Mas  a  choper ia 
que servirá as mesas sob os 
ombrellones do deck, ainda 
demora mais um pouco. 

ANIVERSÁRIO I
Domingo, Cláudia Bassitt antecipou a comemoração de seu 
aniversário que transcorreria no dia seguinte, recebendo os íntimos 
de oliveira para um almoço no restaurante El Toro. À mesa, além 
de dois de seus filhos- Catarina e Ígor- Clotilde e Ligia Maura Garcia 
e este colunista.

MISS UNIVERSO I  

A gaúcha de Porto Alegre, Julia Gama, 27 anos, Miss Brasil, 
classificou-se domingo em segundo lugar no 69º Concurso de 
Miss Universo, realizado no Seminole Hard Rock Hotel &Casino 
Hollywood, em Miami, nos Estados Unidos. Atualmente, Júlia mora 
na China, onde trabalha como atriz. Ela foi eleita Miss Mundo 2014, 
representando o Brasil no Miss World, o mais antigo concurso 
internacional de beleza do mundo.

ANIVERSARIANTES 

De hoje e amanhã: 9, quarta-feira: Romualdo Negrelli, Ana 
Cristina Casagrande, Cacá Diegues, Claudinei Faustino da Silva, 
Grace Jones, Heitor de Souza Júnior,Isabela Maria Nimer Alves, 
José Carlos Anacleto, Luiz Fernando Fleury, José Carlos Mesquita, 
Ana Carolina Verdi Braga. 20, quinta-feira: Nasceu Sócrates - 
filósofo grego, Eloísa Ottoboni Rossi, Marina Soubhia Liedtke, Cher, 
Lucélia  Santos,  Pe. Marcelo Rossi, Valéria Patriani.

REABERTURA EM GRANDE ESTILO
Não é preciso ser um mestre em comportamento organizacional para 
reconhecer que esse plano de desconfinamento gradual veio em boa 
hora, pois a população de Rio Preto e do estado de São Paulo já estava 
às vésperas de mergulhar em transtornos emocionais, a exemplo de outras 
cidades do mundo inteiro. Esse contexto de isolamento e os momentos 
adversos- necessários para a redução da pandemia- estavam deixando, 
não apenas os empresários, mas todo mundo com os nervos à flor da 
pele. Uma das ferramentas mais poderosas para devolver a serenidade 
são os momentos de prazer pela chance do reencontro, pois compartilhar 
vivências aprofunda laços e permite que elas se reabasteçam de 
sentimentos saudáveis. Focado na resiliência, o empresário Kuky Bonadio, 

proprietário dos restaurantes El Toro e Bocacci, está sabendo dar a volta por cima com maestria. O 
acolhimento de clientes em seus estabelecimentos, a atenção especial por ele dedicada e o manejo 
das emoções que esses encontros favorecem, são um bálsamo inestimável. Vejam as fotos que fiz 
nos primeiros dias de reabertura do El Toro. Apesar da rigidez das regras sanitárias adotadas, a casa 
anda bombando. E cheia de gente top. E os amigos se festejam como se não houvesse amanhã. A 
feijoada que está sendo servida aos sábados, como eu antecipei aqui, virou point do high.

MISS UNIVERSO II

Em primeiro lugar, no Miss Universo, classificou-se a mexicana 
Andrea Meza, 26 anos, engenheira de software que recebeu a 
coroa da sul-africana Zozibini Tunzi. O Brasil não vence o Miss 
Universo desde 1968 (antes, ganhou também em 1963). E não 
conquistava o segundo lugar desde 2007, quando a mineira 
Natalia Guimarães também quase levou o título.Em terceiro lugar 
ficou a Miss Peru, Janick Maceta. As quarta e quinta posições 
ficaram com Índia (Adline Castelino) e República Dominicana 
(Kimberly Jiménez).

FECHAMENTO

São fortes os comentários 
entre restaurantes, de que 
com a diminuição sensível do 
movimento presencial, uma 
conhecida pizzaria poderá 
desativar seu restaurante e 
devolver o prédio, continuando 
apenas a atuar com serviços de 
entrega, cujo movimento tem 
sido satisfatório.

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

TRONO

O deputado Itamar Borges, ex-
prefeito de Santa Fé do Sul, que 
transferiu seu domicilio eleitoral 
para Rio Preto com vistas às 
próximas eleições para prefeito 
de nossa cidade e já vinha sendo 
anunciado como provável secretário 
do Estado da Agricultura  confirma 
que será empossado no final deste 
mês em substituição a Gustavo 
Junqueira. 

VALE DO SILÍCIO I

O Centro Internacional de Tecnologia e Inovação (CITI),projeto 
realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 
Estado de São Paulo, tem como objetivo criar o Vale do Silício da 
América Latina,tornando  nosso estado uma referência global em 
ciência, tecnologia e inovação.O IPT Open Experience é a primeira 
etapa da iniciativa e é destinado a empresas de todos os portes e 
setores econômicos que demandem soluções com alta intensidade 
tecnológica.

VALE DO SILÍCIO III  

O investimento previsto pelo instituto no campus é de, no mínimo, 
R$ 40 milhões e inicialmente serão oferecidos quatro cursos de 
graduação presenciais: Engenharia da Computação, Engenharia 
de Software, Ciência da Computação e Sistemas de Informação.
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 25/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 41/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 17/2021
OBJETO: Aquisição de curativos "SORBACT" para atendi-
mento a decisão proferida em processo judicial 1002167-
06.2018.8.26.0369 a paciente "L.G.S.S."
Data da realização da Sessão Pública: 02/06/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 17 de maio de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Chamamento Público nº 001/2021, Processo 
nº 080/2021. OBJETO: Selecionar Empresa de Serviços de Conservação de Energia — ESCO para celebrar termos de compromisso com o MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU 
a fim de representá-lo em chamadas públicas sob contrato de risco junto às concessionárias ou permissionárias de energia elétrica durante o exercício de 2021/2022 
no que se refere à elaboração e a apresentação de diagnóstico energético e sua respectiva proposta de projeto de eficiência energética no uso final de energia elétrica 
em suas instalações. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: 07 de junho de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL 
DISPONÍVEL: a partir de 19/maio/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 18/maio/2021. PRESIDENTE CPL: Leandro Mariano da Silva. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 28/2021 PROCESSO Nº: 50/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de procedi-
mento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo menor preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de análises fi sico-quimicas e microbióligicas referentes 
ao tratamento de água e efl uentes do Municipio de Potiren-
daba para o período de 12 ( doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 01/06/2021 às 09h00.
Edital: www.potirendaba.sp.gov.br. Informações 17 3827-
9206.
Potirendaba, 14/05/2021. Gislaine Montanari Franzotti – Pre-
feita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. PROCESSO Nº:
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de procedi-
mento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo menor preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de ser-
viço de confecção de próteses dentárias – Programa Brasil 

Sorridente
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 02/06/2021 às 9h00, na 
qual a sessão de licitação será realizado no mesmo dia.
Edital completo: www.potirendaba.sp.gov.br. Informações 
17 3827-9206. Potirendaba, 14/05/2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 30/2021 PROCESSO Nº. 052/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de procedi-
mento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo menor preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de tratamento de equoterapia para atendi-
mento de pacientes indicados pela Coordenadoria Municipal 
da Saude.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 02/06/2021 às 14h00, na 
qual a sessão de licitação será realizado no mesmo dia.
Edital completo: www.potirendaba.sp.gov.br. Informações 
17 3827-9206. Potirendaba, 14/05/2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

Ipem verifica e aprova 
aparelhos de medir 
pressão em hospital 

O Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado 
de São Paulo), órgão delegado 
do Inmetro, que tem como ob-
jetivo defender o consumidor, 
realizou na segunda-feira, 17,  
a verificação periódica de 58 
esfigmomanômetros hospita-
lares, aparelhos popularmente 
conhecidos como medidores 
de pressão arterial, do Hospital 
de Base de São José do Rio 
Preto.   

As verificações metroló-
gicas ocorreram na sede da 
regional do Ipem-SP em São 
José do Rio Preto e os instru-
mentos foram aprovados.  

Os esfigmomanômetros 
são aparelhos de alta precisão, 
e devem passar por verificação 
anual, segundo a legislação 
pertinente. O aparelho é regu-
lamentado no Brasil pelo Ins-
tituto Nacional de Metrologia 
e Qualidade (Inmetro), sendo 
que cada modelo conta com 
uma portaria de aprovação, 
que deve constar no aparelho. 
Em São Paulo, a verificação é 
realizada pelo Ipem-SP.     

Antes de ser comercializa-
do, todo medidor de pressão 
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arterial é submetido a ensaios 
no fabricante, para verificar se 
está medindo corretamente, a 
ação é denominada de verifica-
ção inicial. O aparelho precisa 
ser verificado periodicamente, 
para que sejam mantidas as 
características de precisão 
adequadas. Isso é necessário 
porque o esfigmomanômetro 
desregula com o tempo e com 
o uso, e pode passar a apre-
sentar medições erradas.     

Em 2020 foram verificados 
10.159 aparelhos de medir 
pressão arterial em hospitais 
e clínicas, e 198.628 na ve-
rificação inicial, em fabrican-
tes e importadores destes 
instrumentos. Também foram 
autorizadas a comercialização 
de 651.465 esfigmomanôme-
tros por autoverificação dos 
fabricantes.    

A verificação -  Re-
gulamentado pelo Inmetro, o 
esfigmomanômetro deve ser 
verificado anualmente, a ação 
é obrigatória, assegurando 
a conformidade com as nor-
mas. Os instrumentos que são 
encontrados sem modelo de 
aprovação devem ser retirados 
do mercado, e não devem ser 
utilizados.    

Divulgação

Técnico do Ipem faz a verificação dos aparelhos ontem 
em Rio Preto

Ações da Agricultura 
minimizam a fome

A Prefeitura de Rio Preto 
vem consolidando e ampliando 
políticas públicas para garantir 
segurança alimentar a famí-
lias rio-pretenses em situação 
de vulnerabilidade social. O 
trabalho é realizado em diver-
sas frentes, com integração 
entre órgãos como secretarias 
de Assistência Social, Saúde 
e Educação e Fundo Social 
de Solidariedade, visando o 
atendimento de milhares de 
pessoas.

Entre projetos contínuos 
e ações temporárias, a pan-
demia de coronavírus e suas 
consequências motivaram 
iniciativas específicas. Boa 
parte dessas soluções foi oti-
mizada via Programa Alimenta 
Rio Preto, que é coordenado 
pela Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento e organiza 
questões de segurança alimen-
tar e nutricional no município 
desde 2018.

“O momento continua sen-
do inédito e de grande desafio 
para todos. Lidamos com uma 
demanda crescente a ser 
atendida, priorizando especial-
mente os que mais precisam. 
Termos o Alimenta Rio Preto 
nos garante uma estrutura 
fundamental para melhoria e 
agilidade no atendimento, que 
é garantir alimento na mesa 
de quem necessita”, afirma 
o secretário da pasta, Pedro 
Pezzuto. 

O programa integra setores 
de produção, abastecimento 
nutricional, alimentação esco-
lar, sustentabilidade e apoio 
ao produtor. A ele se somam 
outros projetos para garantir 
alimentos à população vulne-

rável.
Algumas das principais ini-

ciativas para enfrentamento da 
insegurança alimentar desen-
volvidas pelo executivo e seus 
parceiros dão bons resultados.

Entre elas, estão a distri-
buição de cestas de alimentos 
perecíveis (frutas, legumes e 
verduras). São 48.000 aten-
dimentos regulares realizados 
pelo Banco Municipal de Ali-
mentos com gêneros vindos 
da coleta urbana de doações 
feita por varejistas parceiros, 
compras públicas do pequeno 
produtor e produção própria. 

Além disso, existiu a produ-
ção de 114 toneladas de ali-
mentos no Centro de Produção 
e Transferência Agropecuária 
– CPPTA em 2020. Equipa-
mento próprio de produção 
responsável pelo fornecimento 
de gêneros alimentícios para o 
Banco Municipal de Alimentos.

Outra frente de apoio teve 
mais de 346 mil refeições 
servidas pelo Restaurante Bom 
Prato em 2020. Programa es-
tadual que fornece alimentação 
a baixo custo, especialmente a 
pessoas desempregadas, su-
bempregadas, população vul-
nerável e em situação de rua, 
conta com subvenção de R$ 
120 mil feita anualmente pela 
Prefeitura para manutenção de 
suas atividades. 

A Ação Rio Preto Sem Fome 
também distribuiu cestas bási-
cas a 9.793 famílias de abril a 
dezembro de 2020. Iniciativa 
emergencial criada para am-
pliar o número de atendimen-
tos com cestas básicas para 
as populações em insegurança 
alimentar identificadas pelos 
Centros de Referência de As-
sistência Social – CRAS.
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Impostômetro deve bater R$ 1 trilhão hoje

 O Impostômetro da As-
sociação Comercial de São 
Paulo (ACSP) vai alcançar 
nesta quarta-feira (19), às 
7h53, a marca de R$ 1 
trilhão em impostos arre-
cadados desde o primeiro 
dia do ano pelos governos 
federal, estadual e/ou mu-
nicipal. 

No edifício-sede da As-
sociação Comercial de São 
Paulo (Rua Boa Vista, 51, 
Centro, São Paulo, SP) 

foi instalado, em 2005, o 
painel do Impostômetro, 
uma espécie de relógio 
digital que contabiliza de 
forma online tudo o que 
está sendo arrecadado no 
Brasil pelos governos Fede-
ral, Estaduais e Municipais. 
O ponto já virou atração 
turística da capital paulista 
e, por isso, é comum ver 
as pessoas registrando 
imagens em frente ao lo-
cal. A população também 
poderá acompanhar o pai-
nel ultrapassar 1 trilhão de 

impostos arrecadados na 
manhã desta quarta-feira.

A ferramenta foi criada 
para conscientizar os bra-
sileiros sobre a alta carga 
tributária e incentivá-los 
a cobrar os governos por 
serviços públicos de mais 
qualidade. O Impostômetro 
também pode ser acessado 
de forma virtual, por meio 
do portal www.impostome-
tro.com.br. Por lá, é possí-
vel visualizar valores arreca-
dados por período, estado, 
município e categoria.

Da REDAÇÃO
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO - ALERTA

CONTRATADA: DZ7 Comercial Eireli, CNPJ 
30.084.600/0001-46. Pregão 106/21, proc. 1975/21, 
ATA/0391/21. ALERTAMOS a contratada para a entrega de 
1.100 cestas, conforme pedido, sob pena de sujeitar-se às 
penalidades cabíveis pelo descumprimento previstas em 
contrato e em legislação vigente. Concede-se o prazo de 5 
dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar o con-
traditório em atendimento aos ditames constitucionais.SMAA 
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 4486/21
Notifi co o representante legal da contratada, para atendi-
mento aos chamados no prazo de 48 horas, impreterivel-
mente, a contar do recebimento desta. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalida-
des 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: VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOS-
PITALARES LTDA ME
EMPENHOS 5915/21 E 5917/21
CONTRATADA: MED RIO COMERCIO E REPRESENTA-
COES LTDA
EMPENHO 6284/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para en-
tregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, a quantidade solicitada do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 58/21
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Objeto: prestação de serviços de coleta, transporte, trata-
mento e destinação fi nal dos resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais do Município, conforme especifi cações constan-
tes das especifi cações técnicas e propostas encartadas ao 
processo. Fundamento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMMAU 
– Katia R.P. Casemiro
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 41/21
Contratada: Farmausa Comércio e Serviços Ltda.
Objeto: Importação do medicamento Purodiol 200 mg Ca-
nabidiol/Ml, para atendimento de ação judicial. Empenho n° 
9526/21. Valor Total R$41.280,00 - SMS –Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 9120/2021
CONTRATO Nº: DPL/0026/21
CONTRATADA: R S DOS SANTOS GIRARDI ME
OBJETO: Prestação de serviço de monitoramento de alarme 
do sistema instalado no Tiro de Guerra– Gab. Pref. – José 
Roberto Moreira- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$1.140,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 9124/2021
CONTRATO Nº: DPL/0027/21
CONTRATADA: R S DOS SANTOS GIRARDI ME
OBJETO: Prestação de serviço de monitoramento de 
alarme do sistema instalado no Procon– Gab. Pref. – José 
Roberto Moreira- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$2.028,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE 
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRE-
LATOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
divididos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AM-
BIENTE E URBANISMO. A Comissão Municipal de Licita-
ção comunica que, tendo em vista à ciência de intimação 

ocorrida nesta data (18/05/2021) do teor do que foi decidido 
nos autos do Processo nº 1023743-11.2021.8.26.0576 da 
1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, fi ca suspenso 
o prosseguimento da Concorrência Pública nº 01/2020. A 
retomada do processo, quando autorizada, será comunicada 
através de publicação na imprensa ofi cial. Publique-se para 
conhecimento dos interessados e para que surta os devidos 
efeitos legais. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos e Presidente da C.M.L. 
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° 206/2021, processo 11.769/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de materiais hospitalares para a 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 01/06/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
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° 
210/2021, processo 11.782/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de medicamentos para atender Ações 
Judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 01/06/2021, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 203/2021, processo 11.733/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de válvulas para o gerenciamen-
to da rede de gases medicinais das Unidades de Saúde. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 02/06/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
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° 213/2021, processo 11.783/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de equipo para bomba de infu-
são em atendimento as unidades no combate ao Covid 19. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 26/05/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
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° 
214/2021, processo 11.784/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de materiais de escritório. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 01/06/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
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° 188/2021, processo 11.752/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de câmaras de vacinas. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 01/06/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
145/2021 – PROCESSO Nº 11.267/2021 

Objeto registro de preços para aquisição de gênero alimentí-
cio (refrescos e suco de fruta) para o consumo e preparo da 
alimentação do efetivo do corpo de bombeiros. Gabinete do 
Prefeito. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 20/05/2021 às 09:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana C Pedroso Fernandes – 
Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
154/2021 – PROCESSO Nº 11.330/2021 
Objeto registro de preços para aquisição de fi ltro umidifi -
cador e pulseira de identifi cação em função do COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
21/05/2021 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 141/2021 – Processo 
11.262/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gênero ali-
mentício (leite longa vida) em atendimento ao consumo e 
preparo da alimentação do efetivo do Corpo de Bombeiros. 
Gabinete do Prefeito. Sessão pública realizada on line com 
início dia 26/04/2021, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: MASTER FOOD RIO PRETO ME 
(item 01). 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. José Roberto Moreira – Chefe 
de Gabinete
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 123/2021 – Processo 
11.089/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de kit lanche para 
as capacitações da Escola de Gestão Pública. Gabinete 
do Prefeito. Sessão pública realizada on line com início dia 
15/04/2021, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: MARANGONI & MARTINS PADARIA & CON-
FEITARIA LTDA. (item 01). 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. José Roberto Moreira – Chefe 
de Gabinete
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 176/2021 – Processo n.º 
11561/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de carga para 
oxigênio, acetileno e mistura para solda MIG. Dpto de Trans-
porte (Frota). Garagem Municipal. Secretaria Municipal de 
Administração 
O pregão eletrônico restou FRACASSADO uma vez que o 
valor fi nal alcançado nos itens fi carama acima da estimativa 
do edital. Celia Candida Faria - pregoeira

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

PORTARIA N.º 35.268 DE 17 DE MAIO DE 2021

DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, GUSTAVO PEREIRA DA SIL-
VA PORTES para substituir o(a) servidor(a) JOAO PAULO 
GONÇALVES DA SILVA – ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – GERENTE NÍVEL IV – FG.101.5, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 11/05/2021 a 30/05/2021.
PORTARIA N.º 35.269 DE 17 DE MAIO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, JOSILENI RAFAEL DA 
SILVA para substituir o(a) servidor(a) VILMA PAULA BUENO 
DA SILVEIRA – ocupante da gratifi cação por função – CHE-
FIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
09/06/2021 a 18/06/2021.
PORTARIA N.º 35.270 DE 17 DE MAIO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, LUCAS ALBINO DA COSTA 
para substituir o(a) servidor(a) MATHEUS DA CRUZ COSTA 
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- ocupante da função de confi ança gratifi cada – CHEFE DE 
DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 21/06/2021 a 30/06/2021.
PORTARIA N.º 35.271 DE 17 DE MAIO DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) CA-
ROLINE MORGADO DE CASTRO, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 23 de maio de 
2021.
PORTARIA N.º 35.272 DE 18 DE MAIO DE 2021
CONCEDE, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1012718-35.2020.8.26.0576, do Anexo do 
Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de São 
José do Rio Preto, a servidora abaixo relacionada, prêmio 
por assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, 
artigo 119, com nova redação dada pela Lei Complementar 
n.º 147 de 14/05/2002 e nos termos do Decreto nº 16.868 de 
30 de agosto de 2013:
ALINE KELLEN PASSOS POIATE DE OLIVEIRA, PEB-1, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao 
período aquisitivo de 28/01/2014 a 27/01/2019 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 28/06/2019 a 
27/01/2024.
PORTARIA N.º 35.273 DE 18 DE MAIO DE 2021
CONCEDE, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1023660-63.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da 
Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, 
a servidora abaixo relacionada, prêmio por assiduidade, 
conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com nova 
redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 
e nos termos do Decreto nº 16.868 de 30 de agosto de 2013:
DANIELE RUIZ MARTUCI, Guarda Municipal, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
referente ao período aquisitivo de 15/10/2013 a 14/10/2018 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
15/10/2018 a 14/10/2023.
PORTARIA N.º 35.274 DE 18 DE MAIO DE 2021
CONCEDE, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1011521-45.2020.8.26.0576, do Anexo do 
Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de São 
José do Rio Preto, a servidora abaixo relacionada, prêmio 
por assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, 
artigo 119, com nova redação dada pela Lei Complementar 
n.º 147 de 14/05/2002 e nos termos do Decreto nº 16.868 de 
30 de agosto de 2013:
WAGNA MARA DE FREITAS PANTALEAO, PEB-1, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período 
aquisitivo de 28/01/2014 a 27/01/2019 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 28/01/2019 a 
27/01/2024.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.915
DE 18 DE MAIO DE 2021.

Prorroga por 12 (doze) meses o prazo de permissão de uso 
da Pista de Motocross, localizada na Cidade das Crianças, 
em favor da Associação de Esportes Motorizados de São 
José do Rio Preto, conforme disposto no Decreto nº 18.068 
de 26 de junho de 2018.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e nos termos do artigo 64, item VI, 
da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, con-
tados a partir de 27 de junho de 2021, o uso das instalações 
da Pista de Motocross, localizada na Cidade das Crianças 
em favor da Associação de Esportes Motorizados de São 
José do Rio Preto, nos termos do artigo 2º do Decreto nº 
18.068, de 26 de junho de 2018, prorrogado pelos Decretos 
nº 18.341, de 27 de junho de 2019 e nº 18.603, de 12 de 
maio de 2020.
Parágrafo único- Ficam mantidas as demais condições dis-
postas no termo de autorização integrante do Decreto citado 
no caput deste artigo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de maio de 2021, 
169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FÁBIO FERREIRA DIAS MARCONDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
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 DE DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE nº 
04/2021 – PROC. SeMAE nº 46/2021
Objeto: Contratação direta, por inexigibilidade, da prestação 
de Manutenção corretiva em bomba submersa reserva, com 
fornecimento de peças e mão de obra, da marca EBARA 
utilizada em poços submersos do aquífero Guarani - PTG
Despacho: “AUTORIZO” e "RATIFICO, com fundamento no 
artigo 25, caput e inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a con-
tratação da empresa “EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL 
LTDA”, para execução do objeto.” 
Prazo: 45 dias – Valor: R$102.778,85
S. J. Rio Preto, 17.05,2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
30/2021 – PROCESSO SICOM 3122/2021
Objeto: Contratação de empresa para manutenção corretiva 
e preventiva, com revisão, substituição de peças e revi-
são em Grupo Gerador de Energia Elétrica instalados nas 
Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) do SeMAE e Sede 
Administrativa.
Sessão pública realizada on line no dia 11.05.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora GEN & ENERGY SOLU-
ÇÕES EM ENERGIA LTDA ME. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
30/2021 – PROCESSO SICOM 3122/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 17.05.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
32/2021 – PROCESSO SICOM 3133/2021
Objeto: Aquisição de conjuntos completos de selos mecâ-
nicos para as bombas das Estações Elevatórias de Esgoto 
(EEE).
Fica designado o dia 20.05.2021, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 18.05.2021 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0887093 – Constroeste Construtora e Partici-
pações Ltda
Valor: R$ 67.703,23
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para 
pagamento da medição vencida, o SeMAE efetuará a quita-
ção com recursos próprios.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
S. J. Rio Preto 18.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

 
 
 
 
 

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

 
São José do Rio Preto, 18 de maio de 2021 

Prezados, 
NOME INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 
NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

AMANDA DANIELE DE 
AZEVEDO 

147.752/0 134/2021 

DEMETRIUS FERREIRA 
FERNANDES 

147.958/0 133/2021 

Considerando que a Lei Municipal n.º 9.678/2006 prevê 
em seu art. 37, §3º, II, “e”, que a Permissão de Uso será 
cassada caso o permissionário abandone o ponto ou 
desista da atividade; 
Considerando que o abandono ou desistência configura-
se com o fechamento do ponto, a inatividade do local ou 
o encerramento irregular da atividade, por prazo que 
exceda a 30 (trinta) dias seguidos, ou a 60 (sessenta) 
dias interpolados no período de um ano, sem a prévia 
comunicação da Secretaria gestora, sobre fato que 
impeça, temporária ou permanentemente, que o 
permissionário continue no exercício da atividade; 
Considerando que fora verificada a ausência de 
atividade de forma a configurar a inatividade.  

Ficam V.S.ª devidamente NOTIFICADOS: 
1 - Da abertura de processo administrativo de CASSAÇÃO do Termo de 
Permissão de Uso em vigência, nos termos do art. 40, §3º, II, “e”, do 
Decreto Municipal n.º 13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º 
18.374/2020; 
2 - Da necessidade de RETIRADA do local dos equipamentos 
utilizados, no prazo de 10 (dez) dias; 
3 - Fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e da ampla defesa, 
por meio da apresentação de defesa por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do recebimento da presente notificação. 
4 - Haverá o cancelamento de ofício da Inscrição Municipal e da 
Permissão de Uso após o prazo para recurso, ou do seu indeferimento. 

 

 

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas 

IFP/SEMDEC 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2021

EDITAL 001/2020-SMC – INCENTIVO À PESQUISA EM 
ARTE E CULTURA
RETIFICAÇÃO
A Prefeitura do Município de São José do Rio Preto, por 
meio da Secretaria Municipal de Cultura, RETIFICA o pre-
sente Edital, no que diz respeito ao conteúdo do Artigo 27.
Artigo 27
Para a contratação os selecionados deverão apresentar a 
documentação listada abaixo:
I - Pessoa Física:
a) Dados bancários do proponente, contendo número do 
banco, número da agência e da conta, em nome do propo-
nente (PF). Sendo conta conjunta, o proponente deverá ser 
o primeiro titular;
b) CND Municipal (ISSQN);
c) Termo de Recebimento de Prêmio, assinado;
d) Declaração de Responsabilidade;
e) Autorização de uso de imagem e voz.
São José do Rio Preto, 18 de maio de 2021.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

EXTRATO: 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2019-
SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL DR. ADOLFO 
BEZERRA DE MENEZES.
OBJETO: O PRESENTE TEM POR OBJETO MANTER A 
INTEGRAÇÃO DO HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE 
REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SER-
VIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO 
INTEGRAL À SAÚDE MENTAL DOS MUNÍCIPES DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO CONFORME DOCUMENTO DES-
CRITIVO PREVIAMENTE DEFINIDO ENTRE AS PARTES, A 
FIM DE PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 
E DA GESTÃO HOSPITALAR DE ACORDO COM AS DIRE-
TRIZES ESTABELECIDAS NA POLÍTICA NACIONAL DE 
ATENÇÃO HOSPITALAR – PNHOSP E A POLÍTICA NACIO-
NAL DE SAÚDE MENTAL.
VALOR O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A EXECU-
ÇÃO DO PRESENTE TERMO ADITIVO IMPORTA EM R$ 
9.981.755,04 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA 
E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS 
E QUATRO CENTAVOS), CONFORME A FICHA DE PRO-
GRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FPO) APROVADA NA REU-
NIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DO DIA 11 DE MAIO DE 2021.
PRAZO: PRESENTE CONVÊNIO TERÁ SUA VIGÊNCIA 
PRORROGADA DE 01 DE JUNHO DE 2021 ATÉ 31 DE 
MAIO DE 2022.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 
8.080/1990, CF/1988. 
DATA DE ASSINATURA: 18 DE MAIO DE 2021.
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pelo Hospital Dr. Adolfo 
Bezerra de Menezes. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

 
EDI
TAL 
DE 

AUT
OS 
DE 
IMP
OSI
ÇÃ
O 

DE 
PEN
ALI

DAD
E 

DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

ELIANE SANCHES DELBONI 
DALPIAN 00433/19 20 

UFM 
AIP-S-F 
000111 

FERNANDA APARECIDA 
NOGUEIRA 41303312808 02405/20 100 

UFM 
AIP-S-E 
000059 

GNT SERVIÇOS MEDICOS RIO 
PRETO S/S 01878/18 30 

UFM 
AIP-S-E 
000060 

J L PEREIRA PRODUTOS 
NATURAIS 01568/17 20 

UFM 
AIP-A-S 
000178 

LAR ROSA DE SARON 01033/18 300 
UFM 

AIP-S-F 
000110 

LUZIA SOLANGE REGOVICH 02050/20 30 
UFM 

AIP-S-D 
000188 

MARCIA RIBEIRO BAIÃO 
OLIVEIRA ME 01567/17 40 

UFM 
AIP-A-N 
000385 

MARIA BENTA SUPERMERCADO 
EIRELI 01801/17 50 

UFM 
AIP-A-S 
000175 

RODRIGUES & CUNHA BUFE 
LTDA ME 01802/17 30 

UFM 
AIP-A-LF 
000254 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
BELLA MORADA RESIDENCIA PARA 
IDOSOS LTDA 01532/21 AIF-S-V 

000123 

BRUNO GOMES BAR ME 01533/21 AIF-M-L 
000176 

GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA 01535/21 AIF-M-L 
000177 

KEMILY DA SILVA FERREIRA 01534/21 AIF-M-L 
000178 

LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 
GAGLIARDI 01530/21 AIF-P-C 

000287 
RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA 
41400085802 01529/21 AIF-P-C 

000288 
WILLIAN CESAR HENRIQUE DOS 
SANTOS 21958067881 01531/21 AIF-P-H 

000127 

 

 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO AUTO 

BR SNACKS RIO PRETO ALIMENTOS EIRELI 
EPP 

02075/
17 

AIP-A-S 
000177 

HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES 

02889/
17 

AIP-A-N 
000384 

VIVIANE SOARES DIAS BERTASSO 02069/
17 

AIP-A-S 
000176 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

APARECIDA FUMIYO 
MARTINS ME 

02403/
17 

1.285,00 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO 
REAIS) 

NRM-A-N 
000145 

EMMANOEL DA SILVA 
PADARIA ME 

02410/
17 

3.183,60 (TRÊS MIL, 
CENTO E OITENTA E 

TRÊS REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000148 

FLAVIO ANTONIO 
CARVALHO DE LIMA 
18447564835 

00265/
18 

1.326,50 (UM MIL, 
TREZENTOS E 

VINTE E SEIS REAIS 
E CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000146 

FRIGORIFICO 
ELDORADO 
RIOPRETENSE EIRELI 

01117/
20 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000149 

JOEL ROCHA 
FERREIRA ME 

00537/
18 

6.168,00 (SEIS MIL, 
CENTRO E 

SESSENTA E OITO 
REAIS) 

NRM-A-LF 
000077 

JOEL ROCHA 
FERREIRA ME 

00786/
17 

4.216,80 (QUATRO 
MIL, DUZENTOS E 

DEZESSEIS REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000076 

MARIA EDUVIRGES 02887/ 1.285,00 (UM MIL, NRM-A-N 
 

 

BESSA CARLOS 
07069317859 

17 DUZENTOS E 
OITENTA E CINCO 

REAIS) 

000147 

PEDRO PAULO 
PELICER 28492687800 

01858/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-C 
000031 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
BR SNACKS RIO PRETO 
ALIMENTOS EIRELI EPP 02075/17 2017000299483 AIF-A-F 

0023 

LAR ROSA DE SARON 01033/18 2018000160020 AIF-S-F 
000051 

MARCIA RIBEIRO BAIÃO 
OLIVEIRA ME 01567/17 2017000227246 AIF-I-E 

543 
MARIA BENTA 
SUPERMERCADO EIRELI 01801/17 2017000246287 AIF-I-E 

1528 
 

EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 
INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
APARECIDA FUMIYO 
MARTINS ME 02403/17 2018000315859 AIP-A-V 

0135 
EMMANOEL DA SILVA 
PADARIA ME 02410/17 2019000199444 AIP-A-N 

000166 
FLAVIO ANTONIO 
CARVALHO DE LIMA 
18447564835 

00265/18 2019000193223 AIP-A-V 
0200 

JOEL ROCHA FERREIRA 
ME 00537/18 2018000201510 AIP-I-E 

0366 

LAR ROSA DE SARON 01033/18 2018000160023 AIP-S-F 
000001 

MARIA EDUVIRGES 
BESSA CARLOS 
07069317859 

02887/17 2018000236682 AIP-A-V 
0107 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE PARCIALMENTE 

DEFERIDOS 



B-4Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
19 de maio de 2021

 

 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
HOSPITAL DR ADOLFO 
BEZERRA DE MENEZES 02889/17 2019000175750 AIP-A-N 

000158 
 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

BR SNACKS RIO PRETO ALIMENTOS 
EIRELI EPP 02075/17 AIF-A-F 

0023 
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 
43347691873 01227/17 AIF-A-V 

00018 
JOSE EGBERTO RAMOS JUNIOR 02880/17 AIF-I-E 942 
JOSE EGBERTO RAMOS JUNIOR 02703/17 AIF-I-E 939 

MARLI MARSURA NAKAYAMA ME 02425/17 AIF-I-D 
001821 

SANDRA CRISTINA DA SILVA AMANCIO 
00376641746 02409/17 AIF-I-D 

001819 

VIVIANE SOARES DIAS BERTASSO 02069/17 AIF-A-F 
0022 

São José do Rio Preto, 19 de Maio de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Extrato de portaria n°005/2020 CGCM de 10 de fevereiro 
de 2020, publicado em diário ofi cial dia 22 de fevereiro de 
2020, ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 005/2020 
CGCM/SMTTS: onde averiguou-se eventual ilegalidade na 
conduta dos Guardas Civis Municipal: Michel Fellipe De 
Souza Afonso e Flavio Ribeiro De Mendonça Modesto deci-
diu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 233, 
I, combinado com o artigo 263 ambos da Lei Complementar 
05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORRE-
GEDORIA/GCM

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA 

E ETNIA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLA-
BORAÇÃO Nº001/2017.
PARTES: Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas 
para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça E Etnia 
e Associação Filantrópica Mamãe Idalina-AMAI (CNPJ: 
03.470.261/0001-63).
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviço de acolhi-
mento institucional de mulheres em situação de violência 
doméstica, em iminente risco de morte, com seus fi lhos e/ou 
dependentes menores de 18 anos incompletos. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência da 
parceria.
VIGÊNCIA INICIAL: 01/06/2017 à 31/05/2019.
PRAZO ADITIVADO: Prorrogação por mais 09 meses.
VIGÊNCIA COM O ADITIVO: 01/06/2019 à 28/02/2022.
VALOR GLOBAL INICIAL: R$ 1.756.262,85 (um milhão, se-
tecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois 
reais e oitenta e cinco centavos)
CUSTO DA PRORROGAÇÃO: R$ 1.089.882,35 (um milhão, 
oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e 
cinco centavos)
VALOR GLOBAL ADITIVADO (1º, 2º e 3º ADITIVOS): R$ 
4.722.823,52 (quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, 
oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos)
DATA DE ASSINATURA: 14/05/2021.
MARIA CRISTINA DE GODOI AUGUSTO
Secretária Municipal

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
LEILÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO RODOBENS S/A, CNPJ: 33.603.457/0001-40, faz saber que, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de 
Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 24 de Maio 
de 2021 às 11:20 horas. Segundo Leilão: dia 25 de Maio de 2021 às 11:20 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes 
Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que 
será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O LOTE nº 08, da Quadra H, situado no  loteamento 
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 07; do lado direito de quem da Rua 
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 07; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 09; 
e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 23, encerrando uma área superficial total de 200,00 m². 
Dito lote dista 51,52m da esquina da Rua Projetada 33.  Matrícula nº 149.912 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 87.300,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 125.886,22. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem 
será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 25 de Maio de 2021, às 11:20 horas, no mesmo local, pelo maior lance 
ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos 
encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais 
débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta 
exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as 
despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do 
Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, 
débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. 
A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado 
em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida 
acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza 
por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do 
imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

FLAVIO NACASAKI e IVANILDA MONTEIRO. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, gerente de gestão, solteiro, nascido em 
Quatiguá, PR, no dia 04 de outubro de 1971, fi lho de JOÃO 
NACASAKI e de ANTONIA IMOTO NACASAKI. Ela, de na-
cionalidade brasileira, gerente comercial, divorciada, nascida 
em Santo André, SP, no dia 27 de setembro de 1977, fi lha de 
ANTONIO MONTEIRO e de VALENTINA DE JESUS MON-
TEIRO. 

RENATO FERREIRA DE FARIA e MARLI ALVES DE OLI-
VEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar contábil, di-
vorciado, nascido em Nhandeara, SP, no dia 05 de fevereiro 
de 1984, fi lho de GONÇALVES FERREIRA DE FARIA e de 
LÁZARA MARIA DA FONSECA FERREIRA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, costureira, solteira, nascida em Frutal, MG, 
no dia 05 de julho de 1971, fi lha de MANOEL ALVES DE 
OLIVEIRA e de BRASILINA SOUZA DE OLIVEIRA. 

TARCISO MARCOS DA SILVA e DIONÊ DE FREITAS PE-
REIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, operardor de cnc, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de 
agosto de 1970, fi lho de OSVALDO PEREIRA DA SILVA e de 
MARIA DE MOURA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, cabeleireira, divorciada, nascida em Sebastião Laran-
jeiras, BA, no dia 11 de fevereiro de 1987, fi lha de JOAQUIM 
HONORIO PEREIRA e de ALZIRA DE FREITAS. 

MATHEUS VINICIUS BEROCAL e EZIEL ELTON DA SILVA 
RODRIGUES XAVIER. Ele, de nacionalidade brasileira, pro-
fessor, solteiro, nascido em Mirassol, SP, no dia 26 de julho 
de 1994, fi lho de OLIMPIO BEROCAL NETO e de SIRLEI DE 
FATIMA FERRERIA SIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
técnico de enfermagem, solteiro, nascido em Marília, SP, no 
dia 27 de abril de 1990, fi lho de EZIEL RODRIGUES XAVIER 
e de MARIA ISABEL DA SILVA. 

LEONARDO LEMOS DE SOUZA e DERLY BORGES 
ARAÚJO. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, soltei-
ro, nascido em Santos, SP, no dia 17 de novembro de 1975, 
fi lho de JOSÉ BARBOSA DE SOUZA e de ELVIRA LEMOS 
DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, enfermeiro, sol-
teiro, nascido em Rondonópolis, MT, no dia 04 de novembro 
de 1983, fi lho de ADELI DE FÁTIMA ARAÚJO e de SEBAS-
TIANA BORGES DA SILVA ARAÚJO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 18 de maio de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. IVONILDO CANDIDO BARBOSA e LUCIMEIRE 
FERNANDES CANDIDO BARBOSA, sendo ELE fi lho de 
BENEDITO CANDIDO BARBOSA e de ZELIA SENA BAR-
BOSA e ELA fi lha de MARIA APARECIDA FERNANDES DA 
COSTA;

2. VICTOR APARECIDO PEREIRA DE SOUZA e MA-
RIANA IGNÁCIO ORSI, sendo ELE fi lho de VALDECI PE-
REIRA SILVA e de ADALGISA MARIA DE SOUZA e ELA fi lha 
de RENÊ WAGNER DA SILVA ORSI e de LAIRCE IGNÁCIO;

3. MANOEL ROCHA e DEBORA AYRES, sendo ELE 
fi lho de VILSON ROCHA e de MARIA DE FATIMA MARCELI-
NO ROCHA e ELA fi lha de FELIX AYRES FILHO e de SUELI 

MEIRELES AYRES;

4. ALAN MATEUS PEREIRA DE GODOI e GABRIE-
LA GARCIA CHAVES, sendo ELE fi lho de JOSÉ SEBAS-
TIÃO PRETO DE GODOI e de MARIA ANGELA PEREIRA 
DE GODOI e ELA fi lha de JOSÉ MARCOS CHAVES e de 
VERA LUCIA GARCIA CHAVES;

5. CLÁUDIO ANTÔNIO RIBEIRO e VIVIANE CAR-
DOSO DA SILVA, sendo ELE fi lho de IMANOEL RIBEIRO e 
de FLORIPES LOUZADA RIBEIRO e ELA fi lha de NELSON 
CARDOSO DA SILVA e de IRMA MARIA LOPES DA SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/05/2021.


