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Comércio vai atender 
com 40% de ocupação 

A PARTIR DE 2ª FEIRA

Parlamento 
Regional tem 
reunião hoje 
na Câmara

Jacaré joga hoje 
para se distanciar 

da zona de 
rebaixamento

Divulgação

PM  Perseguição a suspeitos de assalto termina com um bale-
ado e outro morto na manhã desta terça-feira. Pág.A4

Pág. A3

Doria, governador

Divulgação

O Governo de São Paulo anun-
ciou nesta quarta-feira (19) que 
o Estado de São Paulo concluirá 
em junho a vacinação contra 

Rio Preto registra dois 
homicídios em 25 minutos 

Na noite desta terça-feira 
(18) policiais militares foram 
acionados em horários próxi-
mos para atender duas ocor-
rências de homicídio. Nos dois 
casos as vítimas faleceram. 

Às 21h50 policiais militares 
foram enviados para a Estância 
Alvorada. Já às 22h15 uma se-
gunda viatura da Polícia Militar 
foi acionada para o bairro Solo 
Sagrado.   Pág.A4

DROGA PM apreendeu mais de 570 porções de maconha e 
cocaína além de dinheiro no bairro Duas Vendas.   Pág.A4

Homem é preso após 
chutar grávida na barriga

A Polícia Militar foi acionada 
para o endereço no Parque Resi-
dencial Amizade sendo recebido 
pela vítima, que informou que 
durante uma discussão o agres-
sor lhe agrediu com socos e chu-

tes em sua barriga e fugiu do local. 
Antes de ser socorrida e levada 
para o hospital a gestante ainda 
informou as características físi-
cas do pedreiro para auxiliar na 
busca.      Pág.A4

PREVENÇÃO
Prefeitura reforma Pontos de Apoio para 
reduzir perigo de incêndios nesta época

A Prefeitura de Rio Preto está fazendo reformas nos 18 pontos de apoio, na tentativa de reduzir os 
incêndios nos locais. Dez já foram reformados e atualmente as obras estão no São Francisco. Pág.A3

São 18 Pontos de Apoio reformados pela prefeitura

Divulgação SMCS

O Governador João Doria 
anunciou na tarde desta quar-
ta-feira (19) durante coletiva 
a continuidade do Estado todo 
na fase de transição. A única 
regra que muda é a capacidade 
de atendimento aumentando 
de 30% para 40% a partir da 

próxima segunda-feira (24). “As 
atividades continuam liberadas 
para funcionar até às 21h e a 
partir do dia 1 de junho, aí sim 
teremos uma nova fase com a 
ampliação do horário para até às 
22h e limite de ocupação para 
60%”, disse.   Pág.A2

Pág. A6

Olímpia e 
Votuporanguense 

fazem derbi 
regional

Pág. A6

Professor a partir de 18 anos 
começa ser vacinado em julho

a Covid-19 das pessoas com 
deficiências e comorbidades. O 
Estado projetou para julho o início 
da imunização das pessoas de 55 

a 59 anos e dos profissionais da 
educação de 18 a 46 anos, para 
a retomada das aulas no segundo 
semestre.   Pág.A5

Pág. A3

Parlamento 
elenca ações para 
beneficiar Região 

Metropolitana

TJ condena Estado a indenizar aluno 
vítima de homofobia em Rio Preto

Pág. A3

Projeto 
impede 

despejos até 
final do ano
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A culpa é do 
mau uso da 
tecnologia

Em maio de 2020, 35% 
dos professores ouvidos em 
pesquisa do Instituto Península 
se diziam cansados. Em agos-
to já eram 46% e em novem-
bro 53%. Com o agravamento 
da pandemia e o abre e fecha 
das escolas, é fácil supor que 
esse índice subiu ainda mais. 
As famílias também estão 
esgotadas. Mais de um ano 
depois tendo que se dividir 
entre o home office, as tare-
fas domésticas e o auxílio aos 
filhos nas atividades escolares, 
além de cansadas os pais 
estão preocupados com os prejuízos no aprendizado. Da 
mesma forma, alunos de todas as idades estão abatidos, 
e os números da evasão são prova disso. Segundo o Da-
tafolha , em 2020, 4 milhões (8,4%) dos estudantes com 
idade entre 6 e 34 anos matriculados antes da pandemia 
abandonaram a escola. Estão todos exaustos e em grande 
parte a culpa é da tecnologia. Ou melhor, das aulas on-line. 
Professores não aguentam mais transmitir e alunos não 
aguentam mais assistir aulas que foram pensadas para o 
olho no olho e que digitalmente perdem o encantamento. 
A pandemia mostrou que não basta o professor ir para a 
frente da câmera. Por mais louvável que isso seja, o tempo 
mostrou que reinventar a aula não foi suficiente e em muitos 
casos não funcionou.

Muita tecnologia sem contexto pedagógico adequado 
também não resolve a questão do ensino e aprendizado. 
Ao contrário, pendurar várias soluções de software sem 
uma curadoria para eleger os mais indicados a cada etapa 
do processo de aprendizagem do aluno e sem flexibilidade 
para mudar de ferramenta em função das necessidades 
tanto presenciais como a distância, favorece o mimetismo 
da aula presencial no mundo virtual. Se repete o caso da 
TV, que no início não percebia as grandes possibilidades que 
a nova mídia oferecia e simplesmente filmava uma peça de 
teatro, por exemplo. As novas tecnologias são uma nova 
mídia e devem ser usadas na medida da necessidade e no 
tempo adequado. Hoje, simular aulas presenciais no mundo 
virtual deixa alunos entediados, a família desesperada e os 
professores encurralados.

No momento, educadores inovadores se debruçam para 
eleger soluções que permitam atividades diferentes on-line, 
complementem o ensino e simultaneamente ofereçam in-
formações relevantes sobre o aprendizado do aluno. Não 
se trata de incluir mais LMS ou provas on-line, e sim de, 
através do uso de softwares e plataformas educacionais 
flexíveis, permitir que o aluno corrija sua trilha de aprendi-
zagem em casa, em momentos assíncronos, off-line mas 
com orientação do professor, e dê informações para esse 
mesmo professor mudar sua prática educacional.

A sala de aula hoje é qualquer lugar. Seja quando está 
conectado nos momentos de estudo ou quando está re-
alizando tarefas de aprendizagem, o aluno também está 
tendo aula. Aula não é mais apenas quando o professor está 
transmitindo conteúdo. Quando um aluno está trabalhando 
com o Aprimora, Árvore Livros, Elefante Letrado ou outra 
solução que permita ao professor avaliar seu desempenho 
em tempo real e mudar a rota, ele está tendo uma aula 
muito mais atraente. Não se trata de colocar em prática 
todas as tecnologias, mas, sim da tecnologia mais adequa-
da ao momento de cada aluno e turma. Não se trata de 
reproduzir a sala de aula através da tela do computador e, 
sim, de reproduzir experiências de aprendizagem por meio 
de softwares, plataformas e soluções em que o aluno realiza 
tarefas de escrita e leitura, por exemplo, complementa seu 
aprendizado e gera informações relevantes para o professor.

Para isso, é fundamental uma curadoria que ajude a 
escola a selecionar as melhores ferramentas de apoio a 
aprendizagem, aquelas que garantam ao aluno partici-
par de simulações sozinho ou em grupo e tragam para 
o momento on-line com o professor suas experiências e 
reflexões. A flexibilidade também é indispensável. Muitas 
escolas têm adotado soluções em contratos longos, de 2 
a 3 anos, esquecendo que os alunos e as tecnologias irão 
mudar e exigirão novas ferramentas. Por último, a escola 
deve optar por tecnologias em que o professor não precise 
necessariamente estar presente para usá-las. São tecnolo-
gias acessórias, em que o aluno aprende e vai para a aula 
on-line mais engajado, tornando aquele momento muito 
mais significativo.

Estão todos cansados e se as escolas não entenderem 
a necessidade de um trabalho conjunto envolvendo cura-
doria, flexibilidade e inteligência, professores, pais e alunos 
chegarão à exaustão. Aulas presenciais transmitidas ao vivo 
pela internet, ninguém aguenta mais.

Álvaro Luis Cruz, vice-presidente de Inovação Edu-
cacional na Positivo Tecnologia.

ARTIGO Impostos
Os brasileiros já pagaram R$1 trilhão 

em tributos arrecadados desde o 1º dia 
do ano de 2021 até nesta quarta-feira 
(19) de acordo com o que registra o 
Impostômetro da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP). Entraram nesta 
conta impostos, taxas e contribuições, 
incluindo as multas, juros e a correção 
monetária.

Covid-19
O diretor do Instituto Butantan, confir-

mou nesta quarta-feira 19 que o volume 
de insumos para a vacina CoronaVac que 
chegará ao Brasil será menor do que foi 
inicialmente previsto. Os 3 mil litros de 
insumos para a vacina devem chegar ao 
Brasil entre os dias 25 e 26 de maio e 
são suficientes para fabricar cerca de 5 
mil doses de vacina.

Operação Akuanduba
A Operação Akuanduba da Polícia 

Federal investiga nesta quarta-fei-
ra,19, crimes contra a adminis-
tração pública, como corrupção, 
advocacia administrativa, prevari-
cação e, especialmente, facilitação 
de contrabando, praticados por 
agentes públicos e empresários do 
ramo madeireiro.

NOTAS

Comércio começa ampliar 
capacidade de atendimento

O Governador João Doria 
anunciou na tarde desta quar-
ta-feira (19) durante coletiva a 
continuidade do Estado todo 
na fase de transição. A única 
regra que muda é a capacida-
de máxima permitida aumen-
tando de 30 para 40% a partir 
da próxima segunda-feira (24).

Portanto, as regras vigen-
tes serão as mesmas, ou seja, 
todos os estabelecimentos 
comerciais podendo funcionar 
até às 21h, mas agora com a 
capacidade de atendimento 
presencial aumentada para 
40%. O toque de recolher con-
tinua vigente das 21h às 5h.

Essas medidas valem para 
restaurantes e similares, sa-
lões de beleza e barbearias, 
atividades culturais, acade-
mias e comércio em geral.

“As atividades continuam 
liberadas para funcionar até às 
21h e a partir do dia 1 de ju-
nho, aí sim teremos uma nova 
fase com a ampliação do ho-
rário para até às 22h e limite 
de ocupação aumentará para 
60%”, disse o Governador.

Além desta alteração, que 
está programada para aqui 12 
dias, o Governador também 
anunciou a testagem em mas-

sa em pessoas sintomáticas, 
programada para a mesma 
data (1 de junho).

Patrícia Ellen, Secretária 
de Desenvolvimento Econômi-
co, informou que serão distri-
buídos testes rápidos para as 
Prefeituras que deverão gerir 
estratégias de monitoramen-
tos de contatos.

“Daremos mais detalhes 
nos próximos dias, mas adian-

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

NA 2ª FEIRA

to que o modelo de testagem 
foi recomendado pelo Centro 
de Contingência e permite que 
possamos fazer um trabalho 
de controle maior da pande-
mia”, explica Patrícia.

De acordo com a coletiva, 
eventos pilotos serão realiza-
dos a partir da semana que 
vem como “uma força-tarefa 
de esperança com eventos 
sendo realizados de forma 

Doria anuncia liberação gradual de mais clientes dentro dos estabelecimentos a partir 
de segunda-feira

responsável, conclui a Se-
cretária.

Sobre a testagem rápida, 
a abordagem será a nível mu-
nicipal, onde cada município 
deverá analisar e decidir medi-
das restritivas locais de acordo 
com a situação da cidade. A 
distribuição e as metas de 
cada município serão publi-
cadas no Diário Oficial até o 
final desta semana.

Divulgação

EDITAIS

Assistência Social compra mobiliário e eletrônicos

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Rio Pre-
to disparou diversos pregões 
eletrônicos com o objetivo 
da aquisição de mobiliários e 
eletrônicos que serão utiliza-
dos pelos próximos 12 meses 
pela pasta.

Ao todo são seis contratos 
assinados com empresas dife-
rentes sendo que o menor va-
lor total de um dos contratos 
foi de R$ 2.459,93 e o maior 
no valor de R$ 22.315,00 – o 
valor total os contratos soma-
dos é de R$ 48.824,93.

As empresas vencedoras 
foram: Gama Comércio de 

Equipamentos EIRELI EPP 
(R$ 6.500,00), Prado com 
de Eletrônicos e Serviços 
de Instalação EIRELI (R$ 
22.315,00), Pamela da Cruz 
Godoi ME (R$ 2.459,93), 
Pezani Comércio de Móveis 
EIRELI (R$ 5.400,00), Arthco 
Comércio de Móveis e Ma-
teriais para Escritório EIRELI 

(R$ 4.750,00) e Bruna Re-
gina da Silva Caldas ME (R$ 
7.400,00).

Todas as empresas par-
ticiparam do mesmo pregão 
o nº 24/2021 – todos os 
extratos de contrato serão 
publicados no Diário Oficial 
(Jornal DHoje) desta quin-
ta-feira (2).

Sérgio SAMPAIO

IMÓVEIS
Câmara aprova proibição de despejo até final do ano

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira (18), 
por 263 votos a 181, o projeto 
que proíbe o despejo ou deso-
cupação de imóveis até o fim 
de 2021, suspendendo os atos 
praticados desde 20 de março 
de 2020, exceto aqueles já con-
cluídos. A proposta será enviada 
ao Senado.

O Projeto de Lei 827/20, tra-
mita com outras 22 propostas 
apensadas. O Plenário aprovou 
um substitutivo, do deputado 
Camilo Capiberibe (PSB-AP), 
que reúne os textos e prevê 
que serão suspensos os efeitos 
de qualquer ato ou decisão de 
despejo, desocupação ou remo-
ção forçada coletiva de imóvel 
privado ou público, urbano ou 
rural, seja os de moradia ou 
para produção.

No caso de ocupações, a 
regra vale para aquelas ocorri-
das antes de 31 de março de 

tura lei.
A proposta é de autoria 

dos deputados André Janones 
(Avante-MG), Natália Bonavides 
(PT-RN) e Professora Rosa Nei-
de (PT-MT).

Decisão - As medidas 
como ordens de despejo ou 
liminares proferidas antes do 
período de calamidade pública 
decretado no ano passado não 
poderão ser efetivadas até 31 
de dezembro de 2021.

Nem mesmo medidas prepa-
ratórias ou negociações poderão 
ser realizadas. Somente após o 
fim desse prazo é que o Judi-
ciário deverá realizar audiência 
de mediação entre as partes, 
com a participação do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, 
nos processos de despejo, re-
moção forçada e reintegração 
de posse.

Agência Câmara de NOTÍCIAS

2021 e não alcança as ações 
de desocupação já concluídas 
na data da publicação da fu-

Divulgação 
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TJ condena Estado 
indenizar aluno vítima 

de homofobia
Um ex-aluno de uma es-

cola estadual de Rio Preto 
entrou na Justiça em 2015, 
alegando ser vítima de ho-
mofobia por parte da diretora 
da escola, após ser flagrado 
beijando outro menino dentro 
do banheiro masculino.

Em dezembro do ano pas-
sado, o juiz Adilson Araki, de 
Rio Preto, decidiu então pela 
parcial procedência do pedido 
argumentando que a aplica-
ção sumária de sanção dis-
ciplinar ao aluno acusado da 
prática de ato de indisciplina 
foi uma afronta a Constituição 
Federal.

“Fica o ente público (leia-
-se Estado), portanto, con-
denado ao pagamento de 
indenização pelos danos mo-
rais suportados pelo autor, 
no valor de R$5 mil com 
correção monetária a partir 
da sentença e juros mora, 
arbitrados os honorários ad-
vocatícios em 10% do calor 
da condenação”, relata o juiz 
na decisão.

A Fazenda estadual  re-
correu ao Tribunal de Justiça 
de SP e os desembargadores 
Vera Angrisani, Renato Del-
bianco e Luciana Bresciani 

indeferiram, no último dia 10 
de maio, por unanimidade, o 
recurso dando ganho de causa 
ao estudante.

“Competia a dirigente es-
colar, na qualidade de auto-
ridade processante, conduzir 
o procedimento de maneira 
a não acarretar vexame ou 
constrangimento ao aluno, 
situação esta que, além de 
violar garantia constitucional, 
pode, eventualmente, caracte-
rizar crime previsto no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, 
ainda não houve sigilo ou 
discrição, de modo que edu-
cadores e corpo estudantil 
tomaram conhecimento do 
fato”, afirma a decisão do TJ.

No acórdão, o o relator 
ainda afirma que por se tratar 
de um adolescente passando 
por período da vida marcado 
por intensas transformações 
biológicas e comportamen-
tais, presumindo que os fatos 
narrados foram especialmente 
marcantes entende “adequada 
a quantia de R$5 mil, arbitrada 
na sentença”.

O TJ deu prazo de 30 dias 
para o Estado se manifestar 
sobre possível recurso áo 
acórdão.

Entenda a história 
- Segundo relato inicial que 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

NA CÂMARA

Parlamento Regional faz reunião hoje
A Câmara de São José 

do Rio Preto recebe nesta 
quinta-feira (20) a 1ª Reu-
nião Ordinária do Parlamento 
Regional comandado pelo 
presidente da casa, Pedro 
Roberto (Patriota). O encon-
tro terá início às 15h.

Na ocasião os presiden-
tes das Câmaras que com-
põe a Região Metropolitana 
de São José do Rio Preto 
irão realizar a indicação de 
outros dois parlamentares 
para integrarem o colegiado 
que debaterá as principais 
demandas das cidades con-
templadas com o projeto do 
Governo do Estado.

O encontro será realizado 
de forma hibrida, com partici-
pações presenciais e através 
da internet, respeitando os 
protocolos estipulados pelo 
Plano São Paulo.

“Essa semana está sendo 
marcada pelo avanço da nos-
sa região, com a oficialização 
do projeto da Região Metro-
politana de São José do Rio 
Preto e também com o início 
dos trabalhos do Parlamento 
Regional, que é o espaço 
adequado para que os verea-
dores discutam as principais 
demandas dos municípios”, 
afirmou o presidente Pedro 
Roberto.

Integram a Mesa Diretora 
do Parlamento Regional, ao 
lado do presidente Pedro 
Roberto, respectivamente os 
presidentes das Câmaras de 
Ibirá, Mirassol e Tanabi, sen-
do na 1ª vice-presidência, a 
vereadora Sonia Beolchi (Ci-
dadania), 2ª vice-presidência, 
o vereador Caco Navarete 
(PSD), e na 3ª vice-presidên-
cia, Xandão Bertolini (PSB).

Os trabalhos da Mesa 
Diretora serão secretariados 

Da REDAÇÃO

Prefeitura reforma Pontos de Apoio 
para conter incêndios nesta  época

A Prefeitura de Rio Preto 
está fazendo reformas nos 18 
pontos de apoio existentes na 
cidade, na tentativa de reduzir 
os incêndios nos locais. Dez 
já foram reformados e atual-
mente as obras estão sendo 
executadas no São Francisco.

As obras de reforma no 
São Francisco começaram no 
mês de fevereiro. É um dos 
pontos mais movimentados, 
necessitando de alguns dias de 
fechamento para maior segu-
rança do público e funcionários 
da obra.

O secretário Ulysses Rama-
lho, responsável pela adminis-
tração dos 18 locais oficiais 
para descarte de entulhos, 
lembra que o ponto do Jardim 
Soraya, localizado na Av. Nagib 
Gabriel, 5564, “foi totalmente 

reformado e é referência do 
que a Prefeitura de Rio Preto 
deseja implementar em todos 
os outros da cidade”.

O engenheiro Humberto 
Scandiuzzi, coordenador dos 

atendimento ao público.
A reforma deve ser bem 

pensada também para não 
atrapalhar a vida dos moradores 
próximos. “As obras de reforma 
do ponto de apoio não podem 
provocar impacto no entorno, 
na sua vizinhança. O ideal é 
que passe desapercebido até 
pelos moradores vizinhos, seja 
um local agradável e bonito. E 
isso foi o que fizemos no Jardim 
Soraya.  O local se transformou 
totalmente, hoje tem jardins ao 
redor, com folhagens e mudas 
de flores coloridas, além de 
uma pista de caminhada para 
os moradores,” afirma Humber-
to Scandiuzzi.

O ponto de apoio do Soraya 
e os demais pontos já reforma-
dos deverão contribuir para mi-
nimizar os incêndios nos locais 
e os lixos irregulares espalhados 
na cidade.

Da REDAÇÃO

projetos de resíduos sólidos de 
pontos de apoio,  explica que o 
espaço receberá modificações 
para acomodar melhor e com 
mais segurança os resíduos de-
positados no local e melhorar o 

Divulgação SMCS

18 LOCAIS

ESCOLA DE RIO PRETO

Ponto de Apoio recebem investimentos contra incêndios

consta no processo, o autor 
teria sido orientado pela dire-
ção da unidade a se retirar do 
colégio, porque no dia 8 de 
abril de 2015, ao término da 
aula, foi flagrado pelo então vi-
ce-diretor da escola, beijando 
outro estudante no banheiro 
masculino. 

“O aluno menciona ter sido 
profundamente humilhado 
pela diretora da escola que, 
ao invés de apenas aplicar 
a penalidade de suspensão 
escolar aos envolvidos, decidiu 
fazer uma ligação telefônica 
para a mãe e mentiu sobre os 
acontecimentos, afirmando 
que, além do beijo, o aluno 

pelos vereadores, Renato 
Pupo (PSDB), como 1º se-
cretário, pela vereadora, Re-
gina Aparecida da Silva Costa 
(DEM), como 2ª secretária, 
e o 3º secretário, Leonardo 

estava despido praticando atos 
libidinosos com seu parceiro. O 
autor ainda afirma que os pro-
fessores, alunos, bem como 
seus pais, imprensa local e 
ONGs relacionadas à defesa 
dos direitos LGBT tomaram 
conhecimento dos fatos e, 
alguns deles, organizaram 
atos de protestos”, diz trecho 
da ação.

No processo ainda consta 
que “em razão da enorme 
exposição e humilhação que 
o aluno foi submetido, restou-
-lhe somente a alternativa de 
se transferir para outra escola” 
e por isso procurou entrar com 
pedido de danos morais.

Corte Euzébio (Solidarieda-
de), vereadores de Rio Preto, 
Mirassolândia e Bálsamo 
respectivamente, sendo os 
dois últimos presidentes do 
legislativo local.

Divulgação

Região integrada 
Integrantes do Parlamento Regional Metropolitano se reúnem 

hoje, na Câmara. O objetivo é traçar metas com o objetivo de 
elencar propostas para serem implementadas, assim que a 
Assembleia aprovar o projeto do governador João Doria (PSDB) 
que cria a Região Metropolitana de Rio Preto. O presidente do 
Parlamento, Pedro Roberto Gomes (Patriota, foto), diz que as 
propostas serão definidas pelos presidentes de 10 câmaras mu-
nicipais da região. O patriota adiantou que a prioridade é focar 
as ações na construção da terceira faixa na rodovia Washington 
Luís, entre Cedral a Mirassol, e também na construção de mais 
dois hospitais para desafogar o Hospital de Base. “Um já está 
sendo construído em Mirassol com recursos do estado”, disse. 
O novo hospital será administrado pelo Frei Nélio, gestor da 
Santa Casa. 

Abraça 
O presidente da Assem-

bleia, Carlão Pignatari (PSDB), 
disse que o projeto que cria 
a Região Metropolitana será 
aprovado até o começo de ju-
lho. A previsão inicial, segun-
do Pedro Roberto, seria apro-
var a proposta só em agosto. 
“O governador (João Doria) 
decidiu abraçar o projeto e a 
votação será acelerada”, diz. 
Doria, que pretende disputar 
a Presidência da República, 
portanto, quer mostrar serviço 
para ganhar voto.  

Mensalão, petrolão, madeirão…  
A Polícia Federal fez busca e apreensão ontem com o propósito 

de apurar possíveis crimes de corrução e contrabando envolvendo 
empresários do ramo madeiro e agentes públicos. A operação, 
chancelada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, teve como 
foco endereços do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles 
(foto). A decisão autorizou ainda a quebra dos sigilos fiscais e 
bancários de Salles e dos demais agentes. Foram afastados 
nove agentes, entre eles o presidente do Ibama, Eduardo Bim. 
Até cargas de madeira contrabandeada foram legalizadas no 
exterior, diz a PF, com o aval dos agentes. Salles visitou neste 
ano apreensão de 200 mil cúbicos de madeira, no Amazonas, 
quando se posicionou a favor dos madeireiros. A exemplo do 
mensalão e do petrolão, no governo do PT, será que vai estourar 
o escândalo do madeirão?

Inferno astral 
Ex-chanceler Ernesto Araú-

jo, ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, ex-ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, sem 
contar o guru Olavo de Carva-
lho e os filhos que estão por 
aí, infernizando a vida do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Em todos os dias, 
capricham ao criar problemas 
e mais problemas. Parece 
erva daninha espalhada pelo 
chão, quando acha que foi eli-
minada, volta com toda força. 
Ninguém merece!

Já ganhou… 
A visita do governador 

João Doria (PSDB) à cidade 
obrigou a Secretaria de Trân-
sito bloquear a avenida Alber-
to Andaló, em frente à Prefei-
tura, para evitar ataques ao 
tucano. As medidas restritivas 
de combate à covid-19 gera-
ram rancor aos comerciantes. 
O presidenciável Doria, que 
adotou medidas para evitar 
colapso na saúde, deveria ter 
sido recebido com aquela fra-
se: já ganhou! já ganhou!… 
a culpa é do corona! 

Ansiedade 
A população brasileira 

aguarda com ansiedade o an-
damento de denúncias contra 
o vereador Dr. Jairinho (sem 
partido). O primeiro passo é 
a cassação do mandato dele 
pela Câmara do Rio de Janeiro. 
A cassação deverá ser consu-
mada provavelmente nos próxi-
mos 60 dias. Enquanto isso, o 
nobre parlamentar aguarda no 
presídio de Bangu o julgamento 
pelo assassinato do enteado 
Henry Borel, aos 4 anos. É 
aguardada pena máxima! 

Alerta 
O índice de infeções por 

covid-19 continua estável 
em Rio Preto. Apesar disso, 
a equipe de profissionais da 
área da saúde, comandada 
pelo secretário Aldenis Borim, 
segundo a pasta, continua 
alerta para detectar qualquer 
alteração crescente do núme-
ro de casos de infecção. Nos 
últimos seis dias, por exemplo, 
foram registrados 310 casos 
positivos. Antes do lockdown, 
eram mais que esse número 
em apenas um dia. 

Comemora
O ex-superintendente da 

Polícia Federal do Amazonas 
Alexandre Saraiva comemo-
rou a ação da Polícia Federal, 
que afastou agentes públicos, 
acusados de malfeitos na ex-
portação de madeira. Saraiva 
publicou no seu tweet o versí-
culo do Salmo 96:12 – “Rego-
zijem-se os campos e tudo que 
neles há! Cantem de alegria 
todas as árvores da floresta.” 
Saraiva, pelo jeito, libertou o 
nó entalado na garganta devi-
do a sua exoneração.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

em apenas um dia. do a sua exoneração.

O aluno menciona ter sido 
profundamente humilhado pela diretora 

da escola que, ao invés de apenas 
aplicar a penalidade de suspensão 

escolar aos envolvidos, decidiu fazer uma 
ligação telefônica para a mãe e mentiu 

sobre os acontecimentos, afirmando que, 
além do beijo, o aluno estava despido 
praticando atos libidinosos com seu 

parceiro

“

”
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Rio Preto registra dois homicídios em 
apenas 25 minutos na terça à noite

Na noite desta terça-feira 
(18) policiais militares foram 
acionados em horários próxi-
mos para atender ocorrências 
de disparos de armas de fogo. 
Nos dois casos as vítimas fa-
leceram. 

Às 21h50 policiais militares 
foram enviados para a Estância 
Alvorada onde teriam sido efe-
tuados disparos. Ao chegarem 
no local os PMs se depararam 
com um veículo modelo Polo 
estacionado com marcas de 
tiros no vidro e com um homem 
em seu interior. 

Em seguida uma equipe 
de resgate foi acionada, sen-
do que o médico responsável 

constatou o óbito no local. 
Neste momento um lavador 

de carros de 26 anos se dirigiu 
até os policiais, para quem in-
formou que estava no carro no 
banco do passageiro quando 
os disparos foram efetuados. 
Ainda acrescentou que a vítima 
é um autônomo de 23 anos que 
é seu amigo e patrão, e que 
eles teriam ido ao local para 
buscar uma moto negociada 
pela internet. 

Com a vítima foi apreendido 
um celular que auxiliará a inves-
tigação do caso. Já uma alian-
ça, uma corrente e R$2.200 
foram entregues ao seu genitor, 
assim como o veículo. 

Já às 22h15 uma segunda 
viatura da Polícia Militar foi acio-
nada para o bairro Solo Sagrado 
por causa de uma ocorrência de 

Da REDAÇÃO 
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A TIROS

Na UPA, os PMs foram comunicados por funcionários de que a vítima chegou em um 
carro modelo Gol e que já teria sido deixado sem vida

disparo de arma de fogo e ao 
chegarem no local os policiais 
foram informados de que a víti-
ma teria sido levada por amigos 
até o UPA Norte. 

Na UPA, os PMs foram co-
municados por funcionários de 
que a vítima chegou em um 
carro modelo Gol e que já teria 
sido deixado sem vida. Ainda 
informaram que se tratava de 
um operador de máquina de 
26 anos. 

Seu óbito foi registrado às 
22h30 e nenhum documento 
pessoal foi apresentado. 

Os dois casos foram registra-
dos como homicídios simples e 
serão investigados pelos Distri-
tos Policiais de cada área. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

VIOLÊNCIA
Homem é preso 

acusado de esfaquear 
segurança em bar

Um açougueiro de 56 anos 
foi preso pela Polícia Militar na 
última terça-feira (18) por volta 
das 19h, após esfaquear um 
segurança de 50 anos em um 
bar no bairro Vila Esplanada. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais foram acionados 
para o atendimento de uma 
agressão que teria ocorrido em 
um bar. Ao chegarem ao local 
encontraram a vítima caída 
no chão com ferimentos de 
faca em seu abdômen, tórax 
e braços. 

Em contato com testemu-
nhas, os policias foram infor-
mados de que o agressor era 
uma pessoa conhecida e que 

já tinha deixado o bar. 
Em novo endereço forne-

cido os PMs identificaram o 
açougueiro, que em depoi-
mento disse ter sido agredido 
pelo segurança, foi até sua 
casa para pegar uma faca e 
depois retornou ao bar, onde 
os envolvidos discutiram mais 
uma vez e o acusado golpeou 
com facadas a vítima. 

O segurança foi levado para 
o Hospital de Base onde foi 
hospitalizada, já o açougueiro 
foi enviado para o UPA Tangará 
onde recebeu atendimento 
médico e foi liberado, em 
seguida levado para a Central 
de Flagrantes, onde foi preso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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ROSA DELA COLETA GRANDE, natural 
de Neves Paulista/SP, faleceu aos 65 anos 
de idade. Era casada com Sebastião Alves 
Grande e deixou seus fi lhos Luzia, Eduardo, 
Luiz, Edivaldo (falecido). Foi sepultada no 
dia 19/05/2021 às 13:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.  

JERONIMO LOPES RODRIGUES, natural 
de Tanabi/SP, faleceu aos 92 anos de idade. 
Era viúvo e deixou seus fi lhos Marilda, Carlos 
(falecido), Marilza (falecida). Foi sepultado no 
dia 19/05/2021 às 15:00, saindo seu féretro 
do velório para cemitério São João Batista.  

  FALECIMENTOS

MARIA LODI, natural de São José do Rio 
Preto/SP, faleceu aos 66 anos de idade. Era 
divorciada e deixou seus fi lhos André, Leila. 
Foi sepultada no dia 19/05/2021 às 13:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para cemitério São João Batista.  

MARIA APARECIDA CAZAROTO DO 
ESPIRITO, natural de Bilac/SP, faleceu aos 86 
anos de idade. Era viúva e deixou seus fi lhos 
Aurea Rita, José Carlos. Foi sepultada no dia 
19/05/2021 às 11:00, saindo seu féretro do 
velório Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz. 

PM

Perseguição a suspeitos de assaltar 
padaria termina com um morto

Policiais militares balearam 
dois homens suspeitos de um 
roubo contra uma padaria 
no bairro Cambuí. Um deles 
morreu. O caso aconteceu na 
terça-feira pela manhã.

Policiais militares que es-
tavam em patrulhamento e 
policiais militares ambientais 
que estavam em missão para 
fiscalizar um foco de incêndio 
foram informados de uma 
ocorrência sobre um roubo em 
um estabelecimento comer-
cial onde o autor fez menção 
de estar armado para que a 
operadora do caixa entregasse 
todo o dinheiro. 

Momentos depois, por 
volta das 9h40, os PMAs avis-
taram um homem pilotando 
uma moto com as mesmas 
características informadas 
pela atendente. Ele estava 
sem capacete e em alta ve-
locidade. 

Os policiais optaram pela 
tentativa de abordagem que 
foi ignorada sendo necessário 
a perseguição até a frente de 
uma residência onde o suspei-
to jogou a moto e quebrou a 

porta da casa para entrar. Um 
policial ambiental continuou 
a perseguição até dentro do 
imóvel, onde encontrou o 
homem, um servente de 23 
anos, segurando uma faca de 
cozinha. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência foi pedido que o 
servente largasse o objeto, o 
que foi ignorado, e em seguida 
o homem partiu em direção do 
policial que para se proteger 
disparou duas vezes contra o 
suspeito. 

Uma equipe de resgate 
foi acionada ao local para o 

defender efetuou um disparo 
que atingiu a coxa do suspeito. 

O homem foi reconhecido 
pelos policiais que comparam 
as imagens das câmeras de 
segurança, que receberam 
por mensagem, com as ca-
racterizas físicas do suspeito. 
Ainda foi realizada uma busca 
na mata, onde encontraram a 
faca, uma camiseta, moletom 
e uma carteira com documen-
tos pessoais e R$225. 

O homem foi levado para o 
Hospital de Base sob escolta 
da Polícia Militar. 

Na delegacia a atende 
informou ter reconhecido o 
segundo suspeito comparando 
as imagens das câmeras com 
a foto apresentada pela Polícia 
Militar. 

As ocorrências foram regis-
tradas separadamente, sendo 
o primeiro registrado como 
homicídio simples e o segundo 
como resistência, usurpação 
de função pública e fraude 
processual. 

Nos dois casos serão reali-
zados inquéritos policiais para 
a investigação, que será feita 
pelo 3º Distrito Policial.  (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

atendimento médico, mas 
acabou por constatar o óbito 
do servente no local. 

Pouco antes, às 9h20 po-
liciais militares foram acio-
nados até o local do crime 
para visualizar as imagens da 
câmera de segurança, quando 
foram informados de que uma 
segunda viatura da PM teria 
visto o suspeito correndo para 
uma mata. 

Na mata um dos policiais 
encontrou o suspeito armado 
com uma faca, neste momen-
to o homem de 40 anos tentou 
atingir o policial que para se 
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ESTADO GRAVE

Motociclista sem CNH 
bate em caminhão 

parado em local proibido

Um homem de 21 anos foi 
hospitalizado nesta terça-feira 
(18) após tentar realizar uma 
ultrapassagem e colidir com 
um caminhão na Avenida 
Ernesto Vetorazzo às 17h10. 

Policiais militares foram 
enviados para o local, onde 
encontraram uma viatura do 
SAMU já realizando o procedi-
mento de intubação da vítima.  

Ainda foram informados de 
que o homem estava pilotando 
uma moto em uma via de mão 
única quando tentou realizar 

uma ultrapassagem pela faixa 
da direita, momento em que 
colidiu com a traseira de um 
caminhão estacionado, com 
parte do veículo na calçada 
e a outra parte na faixa de 
rodagem, em local proibido. 

Pelo fato de a vítima não 
possui habilitação sua moto foi 
recolhida e levada para o Pátio 
Detran. Fora o motociclista 
não houve mais feridos. 

O homem foi levado para 
o Hospital de Base onde foi 
internado pela gravidade das 
lesões.  (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Um pedreiro de 29 anos foi 
preso nesta terça-feira (18) às 
22h30 por agredir sua compa-
nheira, uma manicure de 25 
anos, que está gravida. 

A Polícia Militar foi acionada 
para o endereço no Parque Re-
sidencial Amizade sendo rece-
bido pela vítima, que informou 
que durante uma discussão o 
agressor lhe agrediu com socos 
e chutes em sua barriga e fugiu 
do local. 

Antes de ser socorrida e le-
vada para o hospital a gestante 
ainda informou as características 
físicas do pedreiro para auxiliar 
na busca. 

Durante o patrulhamento 
nas redondezas o agressor foi 
localizado na rua de sua casa e 
ao ser abordado acabou deso-
bedecendo as ordens policiais, 
sendo necessário o uso da força.  

Questionado sobre o ocor-
rido ele confessou ter agredido 
sua companheira durante uma 
discussão, por este motivo o 
pedreiro foi levado para a Cen-
tral de Flagrantes onde após a 
análise de seu depoimento ele 
foi preso em flagrante. 

A vítima foi levada para o 
Hospital da Criança e Materni-
dade onde foi internada devido 
as reclamações de dores em sua 
barriga. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Pedreiro é preso 
após chutar barriga 
de mulher grávida

Da REDAÇÃO

PM prende trio com dinheiro 
e drogas no Duas Vendas

Policiais militares prende-
ram no final da tarde desta 
terça-feira (18), por volta das 
17h50, um trio com posse de 
477 porções de maconha e 71 
porções de cocaína, no bairro 
Duas Vendas. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais estavam em patru-
lhamento pelo bairro quando 
avistaram um tatuador de 25 
anos carregando uma caixa, 
por este motivo optaram por 
aborda-lo, sendo encontrado 
dentro do recipiente quatro 
porções de maconha que o ta-
tuador admitiu que comerciali-
zaria pelo valor de R$ 3.700. 

Questionado se em sua 
residência estavam guardados 
mais entorpecentes o acu-
sado admitiu e informou seu 
endereço. 

No endereço os policiais 
foram recebidos por um esto-
quista de 22 anos, proprietário 
do imóvel, que permitiu a bus-
ca pela residência e informou 
que o tatuador teria locado 
um cômodo da casa há seis 
meses, e que ele sabia sobre 
o tráfico das drogas. 

Durante a busca foram 
localizadas mais três porções 
de maconha na geladeira e 
sobre uma mesa estavam 
uma balança de precisão, uma 

faca suja de droga, dois rádios 
comunicadores e um celular. 

Os policiais optaram no-
vamente por questionar a ori-
gem da droga para o primeiro 
acusado, que acrescentou ter 
conseguido os entorpecentes 
com sua tia, fornecendo tam-
bém o endereço da suspeita. 

Na segunda residência 
os policiais foram recebidos 
pela feirante de 26 anos, que 
após permitir a entrada dos 
PMs em sua casa, confessou 
estar guardando drogas no 
imóvel. A acusa indicou seu 
guarda-roupa como o escon-
derijo dos entorpecentes, local 
onde foram encontradas 470 
porções de maconha e 71 

Da REDAÇÃO

porções de cocaína embaladas 
em zipolock. 

Antes de ser levada para a 
Central de Flagrantes a feirante 
contatou sua genitora para cui-
dar das duas crianças que se 
encontravam no imóvel. Uma 
era de colo. 

Na central, após a análise 
dos depoimentos, o tatuador 
foi preso pela a comercializa-
ção de drogas e o estoquista 
e a feirante foram presos por 
armazenar drogas em suas 
residências. Os três envolvidos 
foram encaminhados para a 
carceragem da DEIC e deverão 
permanecer a disposição da 
justiça.  (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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O risco de trombose associado a infecção pelo Coro-
navírus tem sido motivo de diversas discussões nos meios 
acadêmico e científico. Estudos realizados com pacientes 
internados em unidades de terapia intensiva demonstraram 
que a incidência de fenômenos tromboembólicos é elevada 
em pacientes Covid-19 positivo, especialmente a embolia 
pulmonar, a trombose venosa profunda e a trombose arterial.

Inicialmente, a “tempestade inflamatória” decorrente da 
presença do vírus em nosso organismo foi apontada como 
a principal responsável pelo perfil trombogênico da infecção 
pelo Coronavírus. Em particular nos pacientes do grupo de 
risco, composto por cardiopatas, diabéticos, hipertensos, 
obesos e imunodeprimidos, a “tempestade inflamatória” 
promove a formação de micro e macro trombos, que ocluem 
diversos segmentos do sistema circulatório, resultando em 
um quadro de falência de múltiplos órgãos, com possível 
evolução para infarto do miocárdio, acidente vascular 
cerebral, embolia pulmonar, trombose venosa profunda e 
trombose arterial.

A vacina, considerada a maior esperança no controle da 
transmissibilidade viral, recentemente foi associada a even-
tos trombóticos, aumentando a preocupação da população 
quanto aos seus benefícios. A vacina da Oxford/AstraZeneca 
foi apontada como causa de eventos tromboembólicos e 
nos últimos dias sua aplicação na gravidez e no puerpério 
foi suspensa devido a morte de uma gestante no Rio de 
Janeiro em decorrência de um quadro de acidente vascular 
cerebral hemorrágico.

Apesar dos casos relatados de trombose em pacientes 
que receberam a vacina da Oxford/AstraZeneca, até o mo-
mento não é possível comprovar a veracidade científica desta 
relação, de modo que não se pode afirmar que a vacina 
da Oxford/AstraZeneca causa trombose. De acordo com a 
Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, o risco 
de trombose associado à Covid-19 aproxima-se de 16,5% 
enquanto o risco de trombose associada a vacina da Oxford/
AstraZeneca é estimado em 0,0004%.

Além disso, inúmeras condições clínicas podem aumentar 
o risco de trombose venosa profunda, tais como, imobiliza-
ção, viagens prolongadas, histórico familiar de problemas 
venosos, procedimentos cirúrgicos, gravidez, puerpério e 
neoplasias. 

A gestação e o puerpério, por exemplo, representam 
um período caracterizado por um estado pró-trombótico, 
com maior predisposição para fenômenos tromboembólicos 
devido a sobrecarga hormonal. Portanto, a evolução para 
trombose venosa durante o período gestacional pode não 
ser resultado do efeito da vacina, mas sim do próprio estado 
pró-trombótico observado durante a gravidez.

De acordo com a recomendação das sociedades inter-
nacionais, a vacinação não deve ser postergada pelo medo 
de desenvolver trombose venosa profunda. Especificamente 
para as gestantes e puérperas, a vacina da Oxford/Astra-
Zeneca deve ser evitada, sendo recomendado vacinação 
apenas para gestantes e puérperas portadoras de comor-
bidades clínicas.

Apesar do risco potencial de desenvolver trombose ve-
nosa, prefira ser vacinado! Cuide da saúde e mantenha o 
acompanhamento médico. Para mais informações sobre 
importantes assuntos da Medicina Vascular, acesse o site 
www.drsthefanovascular.com.br.

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

Apesar do risco potencial 
de trombose, prefira 

ser vacinado!

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

PROJEÇÃO DO ESTADO

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta quarta-feira 
(19) que o Estado de São Paulo 
concluirá em junho a vacinação 
contra a Covid-19 das pessoas 
com deficiências e comorbi-
dades. O Estado projetou para 
julho o início da imunização das 
pessoas de 55 a 59 anos e dos 
profissionais da educação de 
18 a 46 anos, para a retoma-
da das atividades presenciais 
em sala de aula no segundo 
semestre.

“Em junho, o Governo de 
São Paulo vai vacinar plena-
mente todas as pessoas com 
comorbidade e deficiência no 
Estado de São Paulo”, afirmou 
o governador João Doria. Para 
julho, a efetividade desse cro-
nograma dependerá do envio 
de quantitativos de vacina pelo 
Ministério da Saúde para o 
prosseguimento do PEI (Plano 
Estadual de Imunização).

O Governo de São Paulo 
também vai ampliar a vacinação 
para pessoas com comorbida-
des e pessoas com deficiência 
permanente (BPC) de 40 a 44 
anos de idade. Este grupo co-
meça a ser imunizado a partir 
do dia 28 de maio, com público 
estimado de 760 mil pessoas.

Pelo PNI (Plano Nacional de 
Imunizações), serão vacinadas 
as pessoas com comorbida-

Professor a partir de 18 anos 
começa ser vacinado em julho

des de 40 a 59 anos com as 
seguintes doenças cardiovas-
culares: insuficiência cardíaca; 
cor-pulmonale e hipertensão 
pulmonar; cardiopatia hiperten-
siva; síndrome coronarianas; 
valvopatias, miocardiopatias e 
pericardiopatias; doença da aor-
ta, dos grandes vasos e fistulas 
arteriovenosas; arritmias cardía-
cas; cardiopatias congênitas no 
adulto; e próteses valvares e dis-
positivos cardíacos implantados.

Da REDAÇÃO    
redacao@dhoje.com.br

Ainda para as pessoas com 
comorbidades de 40 a 59 anos, 
são enquadradas com doenças 
crônicas: doenças crônicas; 
diabetes mellitus; pneumopatias 
crônicas graves; hipertensão 
arterial resistente; hipertensão 
artéria estágio 3; hipertensão 
estágios 1 e 2 com lesão e órgão 
alvo; doença cerebrovascular; 
doença renal crônica; imunos-
suprimidos (incluindo pacientes 
oncológicos); anemia falciforme; 

obesidade mórbida; cirrose he-
pática; e HIV.

No mês de junho, o Governo 
de São Paulo vai concluir a vaci-
nação de todas as pessoas com 
comorbidades e com deficiência 
entre 18 e 39 anos de idade. O 
calendário com a data de início 
de vacinação para cada grupo 
destas faixas etárias será divul-
gado nos próximos dias, levando 
em consideração as entregas de 
vacinas do Ministério da Saúde.

Divulgação

O Estado projetou para julho o início da imunização das pessoas de 55 a 59 anos e dos 
profissionais da educação de 18 a 46 anos

VAI ACABAR?

Especialistas debatem rumos da pandemia em live na terça

O Ultra-X Conecta inicia 
suas ações em 2021 com o 
médico microbiologista Mau-
rício Nogueira, responsável 
pelos estudos da Coronavac 
na Famerp, e a médica 
patologista clínica especia-
lista em microbiologia Maria 
Gabriela de Lucca, que se 
reúnem para debater o tema 
“Covid-19: estamos próxi-
mos do fim da pandemia?”

O encontro on-line, vol-
tado para profissionais de 
saúde, acontece na próxima 
terça-feira, 25, a partir das 
19h. As inscrições são gra-

tuitas e podem ser realizadas 
na plataforma de transmis-
são do Ultra-X Conecta.

Mediados por Mariana 
Rodero, médica radiologista 
especialista em Radiologia 
Pediátrica e Cardiotorácica 
do Ultra-X; e Horácio Rama-
lho, médico Nefrologista, pro-
fessor adjunto da Faculdade 
de Medicina de São José do 
Rio Preto (Famerp) e ex-Di-
retor Executivo da Funfarme, 
os palestrantes vão abordar 
questões sobre as novas 
variantes do coronavírus, o 
advento da vacina e os exa-
mes pós-vacina.

“O intercâmbio de infor-

mações entre profissionais 
nos auxilia a ter uma visão 
ampla da pandemia”, afirmou 
a médica patologista clínica 
Maria Gabriela. “Precisamos 
conectar toda a cadeia que 
envolve o Covid-19 - pesqui-
sadores, médicos, cientistas 
e profissionais de medicina 
diagnóstica. Essa interação 
amplia o conhecimento dos 
profissionais e beneficia o 
paciente.”

Maurício Nogueira é tam-
bém professor adjunto e Che-
fe do Laboratório de Virologia 
da Famerp. Maria Gabriela 
de Lucca atua diretamente 
com exames de diagnóstico 

e acompanhamento do Co-
vid-19 no Ultra-X Medicina 
Diagnóstica e no Hospital 
de Base de São José do Rio 
Preto.

Promovido pelo Ultra-X 
Medicina Diagnóstica, o Ul-
tra-X Conecta reúne profis-
sionais de diversas especia-
lidades em encontros on-line 
gratuitos. Em 2020 foram 
realizadas oito edições do 
programa que reuniram pro-
fissionais de saúde de todo o 
Brasil e de países da América 
Latina para debater assuntos 
como Covid-19, câncer de 
mama, câncer de próstata, 
cardiopatias, entre outros.

Da REDAÇÃO 

RIO PRETO MARIA LUCIA

Relatório traz 
mais 388 casos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quarta-feira (19) mais 388 ca-
sos de Covid-19 no município, 
sendo 312 diagnosticados por 
exame PCR, 25 por TR soro-
lógico e 51 por TR antígeno. 
No total são 71.349 casos, 
com 4.354 em profissionais 
de saúde.

A Saúde também registrou 
mais sete óbitos, com notifi-
cações que variam entre os 
dias 11/05 e 19/05. Desde 
o início da pandemia foram 
contabilizadas 2.064 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 36.586 
casos e 1.142 óbitos.

Nas últimas 24 horas mais 
97 pessoas foram considera-

das recuperadas da doença, 
totalizando 62.601 curados, o 
equivalente a 87,7%. A cidade 
soma 269.846 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 233.017 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
15.488 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente, o município 
contabiliza 829 pacientes in-
ternados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
com 422 na UTI e 407 na 
enfermaria, sendo que 453 são 
residentes de Rio Preto e 376 
de outras cidades da região. 
Dentre os casos já confirma-
dos com Covid-19 são 642 
internações, com 369 em UTI 
e 273 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI na 
região voltou a subir e agora 
está em 82,3%.

Vinicius LIMA  

Divulgação

Vacinação de UBS é 
transferida para poliesportivo

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou nesta 
quarta-feira (19) que a vaci-
nação contra a Covid-19 na 
UBS Maria Lúcia foi trans-
ferida para o Poliesportivo 
do bairro, localizado na Rua 
19 de março, nº 1051. O 
horário da imunização é das 
8h às 14h.

A vacinação de rotina e 
Gripe continua na unida-

de de saúde, localizada na 
Rua Almirante Tamandaré, 
1150, com horário de fun-
cionamento de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
Outros postos de vacinação 
podem ser conferidas em: 
www.riopreto.sp.gov.br/ma-
pavacinas.

Segundo dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já apli-
cou 185.448 doses, sendo 
120.530 na primeira etapa 
e 64.918 na segunda.

Da REDAÇÃO 

Divulgação

Vacinação de UBS é transferida para poliesportivo
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Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Nº de Inscrição: 221599-4
Candidato (a): SIMONE ROSA DE SOUZA 
Cargo: ENFERMEIRO
Classifi cação: 13°

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

Mirassolândia, 18 de Maio de 2.021.

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Nº de Inscrição: 233100-7
Candidato (a): SUZI PAULA PEROZIN
Cargo:FISIOTERAPEUTA
Classifi cação: 10°

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

Mirassolândia, 18 de Maio de 2.021.

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

REGIÃO EDITAIS
Sanessol automatiza 
gestão de processos 

de manutenção

A Sanessol adotou o Enge-
man – um software de gestão 
de processos de manutenção. 
A nova ferramenta automatiza 
a rotina da empresa, ou seja, 
o que antes era mantido em 
papéis e planilhas, agora fica 
centralizado neste programa que 
armazena na rede todas as in-
formações cadastradas sobre os 
equipamentos eletromecânicos 
como, instrumentos utilizados 
para o funcionamento das Es-
tações de Tratamento de Esgoto 
(aeradores, sopradores), painéis 
elétricos e bombas localizados 
nos poços de captação e reser-
vatórios de água, entre outros.

Com todo o histórico ar-
mazenado eletronicamente, 
o programa é capaz de gerar 
automaticamente ordens de 
serviços quando são necessá-
rias manutenções preventivas, 
permitindo que a equipe ante-

cipe ações para evitar possíveis 
falhas em equipamentos que 
são essenciais para o pleno 
funcionamento dos sistemas de 
água e esgoto.

Segundo o diretor geral da 
Sanessol, Antonio Hercules 
Neto, esta tecnologia traz ga-
nhos importantes para a con-
cessionária por proporcionar 
maior controle do funcionamen-
to desses materiais e reflete 
diretamente na melhoria dos 
serviços prestados para a po-
pulação. “Documentar planos, 
agendar ações preventivas e 
identificar peças em falta no 
estoque de forma automática 
nos permite trabalhar com mais 
planejamento, evitando, por 
exemplo, desabastecimentos 
na cidade por falta de material. 
Essa novidade vem ao encontro 
do nosso objetivo de atender os 
nossos clientes com cada vez 
mais eficiência e qualidade”, 
ressalta.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Jacaré pega Capivariano e quer se 
distanciar da zona de rebaixamento

O Rio Preto vai até Porto 
Feliz nesta quinta-feira (20) 
encarar o Capivariano pela an-
tepenúltima rodada da Série 
A3 do Campeonato Paulista. 
O Jacaré tenta se reabilitar 
depois da goleada por cinco a 
zero sofrido contra o Comer-
cial na rodada passada.

Com 13 pontos, o esme-
raldino ocupa a 14ª posição 
na classificação, sendo o 
último time antes da zona 
de rebaixamento. O Batatais, 
que está em 15º, possui nove 
pontos. Se o Rio Preto vencer 
o Capivariano e o Batatais 
tropeçar diante do líder Noro-
este, a equipe estará mate-
maticamente salva da queda 
para a Segunda Divisão, a 
“Bezinha”.

Já a conta para conseguir 
entrar no G-8 é mais com-
plicada. O Primavera, que 

está em oitavo lugar, tem 17 
pontos, quatro a mais que o 
esmeraldino. Para alcançar a 
classificação, o Rio Preto teria 
que vencer no mínimo dois dos 
três jogos restantes, além de 
torcer por tropeços de outras 
seis equipes que estão na 
frente do clube.

Para a partida, o técnico 
João Santos contará a volta 
do goleiro Lúcio, que saiu 
lesionado no fim de semana 
no jogo contra o São José. O 
lateral direito Diaz e o zagueiro 
Xandão também voltam a ficar 
à disposição depois de cumprir 
suspensão. Os desfalques são 
o zagueiro Luciano, que levou 
o terceiro cartão amarelo e 
o volante Beto, que está no 
departamento médico.

“A preparação para enfren-
tar o Capivariano foi boa e 
nós temos nove pontos para 
brigar ainda. Temos condições 
de buscar a classificação”, 
afirmou o treinador.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

PENÚLTIMA RODADA

Jacaré pega Capivariano 
hoje e quer se distanciar 
da zona de rebaixamento

Muller Merlotto SILVA

CAPIVARIANO X RIO PRETO

SÉRIE A3 DO CAMPEONATO 
PAULISTA

DIA: 20/05

HORÁRIO: 15H

LOCAL: ESTÁDIO ERNESTO 
ROCCO – PORTO FELIZ

TRANSMISSÃO: MYCUJOO E 
PAULISTÃO PLAY

Ficha técnica

SERIE A3
Olímpia e 

Votuporanguense 
fazem duelo hoje

O Olímpia entra em campo 
nesta quinta-feira (20) para 
tentar acabar com o jejum 
de três jogos sem vitórias na 
Série A3 do Campeonato Pau-
lista. Desde que bateu o líder 
Noroeste fora de casa, o Galo 
Azul sofreu derrotas em duelos 
regionais contra Rio Preto e 
Barretos e empatou contra o 
Batatais em casa.

A situação do Galo Azul é 
parecida com a do Rio Preto na 
classificação, tendo o mesmo 
número de pontos que o Jacaré 
e ficando acima apenas pelo 
saldo de gols. Se vencer o 

Votuporanguense e o Batatais 
tropeçar, a equipe escapa do 
risco de rebaixamento. Já para 
chegar no G-8, o alviceleste 
precisa vencer os jogos que 
restam e torcer por derrotas 
dos concorrentes diretos pela 
vaga.

Para esse jogo, o técni-
co Marcelo Dias não poderá 
contar com o zagueiro Luiz 
Henrique, suspenso por ter-
ceiro cartão amarelo. O lateral 
Veloso volta a ser opção. O 
meia Edson Pio, desfalque do 
clube nas últimas rodadas, 
ainda é dúvida.

O CAV está na terceira po-

Vinicius LIMA sição da tabela com o mesmo 
número de pontos que Noro-
este e Linense, ficando atrás 
no número de vitórias. O meia 
Jean Carlos e o atacante Lorran 
provavelmente não atuarão 
contra o Olímpia por motivo 
de lesão.

Olímpia e Votuporanguense fazem duelo regional hoje

Divulgação

VOTUPORANGUENSE X OLÍM-
PIA
SÉRIE A3 DO CAMPEONATO 
PAULISTA
DIA: 20/05
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ARENA PLÍNIO MARIN 
– VOTUPORANGA
TRANSMISSÃO: MYCUJOO E 
PAULISTÃO PLAY

Ficha técnica
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

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. CLEITON JUCIMAR DE SOUZA e NATANNA ALI-
NE DE OLIVEIRA, sendo ele fi lho de JOÉL PEREIRA DE 
SOUZA e de TÂNIA MARIA DA SILVA e ela fi lha de ISMAEL 
DE OLIVEIRA e de RITA DE CÁSSIA MUNHOZ MARIANO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/05/2021.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

MARLON BARBOSA e BRUNA DOS SANTOS. Ele, brasileiro, natural de Marília, Estado de São 
Paulo, nascido aos nove (09) de dezembro de um mil novecentos e oitenta e nove (1989), com trinta  e um (31) 
anos de idade, funileiro artesanal, solteiro, filho de de dona SUELI APARECIDA LOPES BARBOSA. Ela, 
brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e quatro (24) de outubro de 
um mil novecentos e noventa e quatro (1994), com vinte  e seis (26) anos de idade, do lar, solteira, filha de 
ANTONIO DOS SANTOS e de dona SUELI BRITO DOS SANTOS.

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

São José do Rio Preto - SP, dezenove (19) de maio de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

CLEVERSON FIDELIS e ROSIMEIRE LUISA RODRIGUES. Ele, brasileiro, natural de Mariluz, 
Estado do Paraná, nascido aos vinte e seis (26) de maio de um mil novecentos e noventa e um (1991), com vinte  e 
nove (29) anos de idade, entregador, solteiro, filho de DANIEL FIDELIS e de dona EVA DE JESUS FIDELIS. 
Ela, brasileira, natural de Penápolis, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e cinco (25) de dezembro de um mil 
novecentos e setenta (1970), com cinquenta (50) anos de idade, vigilante, solteira, filha de SEBASTIÃO 
APARECIDO RODRIGUES e de dona NAZIRA LUISA RODRIGUES.

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

São José do Rio Preto - SP, dezessete (17) de maio de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

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

ROBERTO VILELA PEREIRA e OSANA RODRIGUES DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
Carneirinho, Estado de Minas Gerais, nascido aos vinte (20) de maio de um mil novecentos e setenta e quatro 
(1974), com quarenta  e seis (46) anos de idade, construtor, divorciado, filho de GUILHERME VILELA 
JUNQUEIRA e de dona JOANA IZOLINA PEREIRA. Ela, brasileira, natural de Nhandeara, Estado de São Paulo, 
nascida aos  primeiro (01) de julho de um mil novecentos e setenta e um (1971), com quarenta  e nove (49) anos 
de idade, assistente administrativa, divorciada, filha de ILDEBRANDO RODRIGUES SILVA e de dona MARIA 
ROSA DA SILVA.

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

São José do Rio Preto - SP, dezenove (19) de maio de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização da Concorrência 
nº 010/2021, objeto do Processo nº 081/2021. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de profissionais na Atenção Básica, EMAD, CAPS e Emergência do Setor de Saúde de 
Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 21 de junho de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. 
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 20/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: 19/maio/2021. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2021
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de transporte escolar de alunos da zona rural para a 
sede do Município de Monte Aprazível – SP.
Face ao constante dos autos do Processo Administrativo 
nº27/2021, referente ao Pregão Presencial nº 14/2021, 
haja vista a adjudicação do objeto ao vencedor pelo senhor 
Pregoeiro na sessão pública para a empresa TRANSKIDS 
TRANSPORTES ESCOLARES LTDA, inscrita no CNPJ sob 
nº 07.149.642/0001-04, localizada na Rua Amador de Paulo 
Bueno, nº 99, Centro na cidade de Monte Aprazível-SP, 
CEP 15150-000, que venceu o lote único (TRANSPORTE 
ESCOLAR) no valor unitário de R$ 3,15 (três reais e quinze 
centavos) e total de R$ 2.101.680,00 (dois milhões, cento e 
um mil, seiscentos e oitenta reais). Perfazendo o valor global 
desta licitação em R$ 2.101.680,00 (dois milhões, cento e 
um mil, seiscentos e oitenta reais) e HOMOLOGO o procedi-
mento.

Monte Aprazível, 03 de maio de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio
Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 966/2020)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: TRANKIDS TRANSPORTES ESCOLARES 
LTDA ME
CNPJ nº 07.149.642/0001-04
OBJETO Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de transporte escolar de alunos da zona rural para a 
sede do município de Monte Aprazível – SP.
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, ou seja, 03/05/2021, com vigência para 
12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, até o limite de 60 meses, nos termos do artigo 57, 
II da Lei Federal 8.666/93.
VALOR: O valor do objeto deste contrato totaliza a impor-
tância de R$ 2.101.680,00 (dois milhões, cento e um mil, 
seiscentos e oitenta reais) sendo R$ 3,15 (três reais e quinze 
centavos o valor do quilometro rodado.

Monte Aprazível, 03 de maio de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Portaria n.º 3.015, de 19 de maio de 2021.

      “Designa 
servidor como fi scal do Contrato n.º 14/2021.”

  PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, 
Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
  Considerando o artigo 117 da Lei Federal 
n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, Resolve:
  Artigo 1.º - Designar, como fi scal do Contra-
to n.º 14/2021, que tem por objeto a contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de fi lme de Raio X, revelador e 
fi xador, a Senhora ANGÉLICA DA SILVA TEIXEIRA, titu-
lar do RG n.º 33.955.666-3 e inscrita no CPF sob o n.º 
300.391.078-76.
  Artigo 2.º - São consideradas atribuições do 
fi scal de contrato:
  I – anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determi-
nando o que for necessário para a regularização das faltas 
ou defeitos observados,
  II – informar a seus superiores, em tempo 
hábil para adoção das medidas convenientes, a situação 
que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 
competência,  
  Artigo 3.º - O servidor nomeado será auxi-
liado pelo órgão de assessoramento jurídico e de controle 
interno do município, que deverão dirimir dúvidas e subsi-
diá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na 
execução contratual.
  Artigo 4.º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
  Prefeitura Municipal de Cedral, 19 de maio 
de 2021; 91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na 
mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária
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São José do Rio Preto, quinta-feira

Roberto
 Toledo

NA CASA DO POBRE É assim: morre uma toalha, nasce um pano 
de chão. Sorria, beba muita água e seja feliz!NEIDE ROCHA aniversa-

riante da última segunda-fei-
ra, dia 17 de maio, começou 
festejar a data antecipada 
com seus familiares durante o 
chique almoço de batizado de 
sua netinha Catarina, fi lha de 
Edmarzinho Gubolin Rocha e 
Nayara Faitarouni Rocha, no 
sábado passado.

ESTOU SENDO convidado 
pelo requisitado arquiteto Fa-
biano Hayasaki e sua mulher 
Tania Hayasaki para conhe-
cer o bonito espaço deles, 
na Artefacto D&D Shopping, 
que comemora 45 anos de 
sucesso, no próximo dia 27 de 
maio, das 16h às 21 horas, na 
avenida Nações Unidas – São 
Paulo (D&D Shopping). Merci 
pelo convite.

VEM AI... A FEIJOADA Be-
neficente do Juíz, marcada 
para o dia 12 de julho, das 11h 
às 16 horas. Kit feijoada R$ 
50,00 embalada para viagem. 
Mais detalhes: (17) 2136-1200.

O FrESTA - Jornada Literária 
Apocalíptica inicia suas ativida-
des hoje, dia 19, com 65 horas 
de programação cultural e ar-
tística. O festival complementa 
diversos segmentos literários, 
e também conta com apresen-
tações e atividades formativas 
de teatro, cultura urbana, cultu-
ra negra e popular, patrimônio 
imaterial, dança e música. A 
realização do FrESTA é da Cia. 
Apocalíptica. O público pode 
participar através das mídias 
digitais da Companhia: YouTu-
be, Facebook e Instagram (@
cia.apocaliptica).

VALE PRA NÓS. O pro-
grama Novo Rio Pinheiros 
ganhou mais um reforço de 
peso. O governo Dória - Ro-
drigo conseguiu captar R$ 
530 milhões junto ao Banco 
Mundial, em parceria com o 
Santander, para investimentos 
na despoluição do rio. Volto a 
afi rmar que até o fi nal de 2022, 
o Rio Pinheiros será entregue 
limpo e despoluído para a 
população.

PASSANDO POR AQUI. O 
Governador João Doria anun-
ciou aqui que o Estado de São 
Paulo concluirá em junho a 
vacinação contra a COVID-19 
das pessoas com defi ciências 
e comorbidades. O Estado 
projetou para julho o início da 
imunização das pessoas de 55 
a 59 anos e dos profi ssionais 
da educação de 18 a 46 anos, 
para a retomada das ativida-
des presenciais em sala de 
aula no segundo semestre.

 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Patinação
Raquel Calil e alguns amigos 
estão mantendo o corpo em 
forma nesta pandemia, e com 
todos os cuidados. A galerinha 
participa quase todos os dias 
do Grupo de Patinação de S. 
J. do Rio Preto, com todos os 
acessórios, como manda o 
figurino, para evitar acidentes. 
A moçada está adorando. 

Tel. (17) 3233-4888

Jet Ski
O empresário rio-pretense Paulo 
Bizagio passou o último final 
semana no Clube Náutico Salto 
São Francisco de Paula, em 
Canela, curtindo seu esporte 
preferido. Ele, participou na 3ª 
Etapa do Campeonato Gaúcho 
de Jet-Ski. Evento impecável, 
mais uma vez, elaborado pela 
equipe da ARJS. Paulo Bizagio 
faturou os dois primeiros lugares 
nas duas baterias da categoria 
RS 130. Parabéns! 

Encontro Nacional
Vem a i  a  festa do ano, 
o  Encont ro  Nac iona l  de 
Muladeiros do Bem do dia 20 
à 23 de maio, no Rancho Nossa 
Senhora de Guadalupe em 
Barretos. Com renda revertida 
em prol ao Hospital de Amor. O 
evento segue todos os cuidados 
devido à pandemia coronavírus. 
Durante o encontro acontecerá 
Ranch Sorting, Team Roping, 
Team Penning e prova de 
marcha. Informações: (17) 
99765475 - (35) 999878900.

DiáriodoBob
A hora é essa. Nem bem ficamos literalmente libertos da 

Pandemia e suas quarentenas, o presidente do Clube Monte 
Líbano, Dr. Nadim Cury, que neste mandato, tomou posse 
num tempo de incertezas, devido à angustia da chegada de 
um vírus que isolou a humanidade, principalmente no setor 
de lazer e divertimento, começa a colocar em prática suas 
promessas de campanha. Ao enfrentar um futuro incerto 
e um presente conturbado, mesmo com a precaução de 
sempre, Nadim, anuncia agora que os ventos vão começar 
a soprar a favor, a construção do Novo Bar e Restauran-
te da Piscina, anexo ao parque aquático, que ainda, por 
determinação de decreto permanece fechado. Vai ser uma 
das grandes obras de sua gestão que só agora pode ser 
iniciada.  Avante presidente.  Mordendo os dentes. Para 
alguém que está com o mandato em risco, o vereador João 
Paulo Rillo tem uma coragem invejável. Provocando a ira 
de seus pares, bateu boca com Jean Charles e quase saiu 
no braço com Bruno Moura. Rillo, que já está com um 
processo na comissão de ética, caminha na beira do preci-
pício. IFOOD-SE: O absurdo não tem limites na elaboração 
das normas de conduta politicamente corretas no Brasil: 
alegando que “murro” é uma palavra de agressão, o iFood 
proibiu o uso da expressão “batatas ao murro” no cardápio 
dos restaurantes que usam a plataforma de entrega. Globo 
mania. Algumas mudanças na Globo já estão em anda-
mento: César Tralli passa a comandar o Jornal Hoje e Maju 
Coutinho assume o lugar de Poliana Abrita no Fantástico. 
Poliana pode comandar o Globo Repórter ou ser repórter 
do programa. Sandra Anneberg pode ser afastada depois 
de 33 anos na emissora. E Chico Pinheiro poderá deixar a 
bancada do Bom dia, Brasil. Ilustríssimo. Após participar, 
na prefeitura, da cerimônia de assinatura do projeto que 
cria a Região Metropolitana de Rio Preto, o governador 
de São Paulo foi até o Plaza Avenida Shopping participar de 
uma entrevista exclusiva. Simpático e bem disposto, Dória 
passeou pelos corredores do centro de compras e entrete-
nimento e acenou para lojistas e público em geral. Do pão 
às padarias. A partir do dia 1° de junho, o tradicional pão 
francês deverá ser comercializado com o preço do quilo do 
produto afixado próximo ao balcão de venda, em local de 
fácil visualização pelo consumidor, além de ser grafado com 
dígitos de pelo menos 5 centímetros de altura. As medidas 
foram estabelecidas pela portaria 181/21. O pãozinho pelo 
Brasil. A regra pode até padronizar a venda do chamado pão 
francês, mas não consegue uniformizar o nome de batismo 
desta iguaria: pãozinho, filão, cacetinho, pão d’água, pão 
de trigo, pão francês, pão aguado, carioquinha, pão careca, 
pão de sal, e por aí vai...Ponto e basta!

Casa de Vó no Villa 
Orgânica
Os empresários Bruno Garisto, 
mais seus sobrinhos Gustavo 
e Leonardo Conte, estão em 
contagem regressiva para a 
inauguração, em julho, do 
Restaurante Casa de Vó, no 
Villa Orgânica, em meio à 
natureza, atrás do Vila Conte 
Buffet. Com foco de atrair 
ciclistas com estacionamento, 
ponto de apoio com várias rotas 
a partir de lá, e também em 
busca de uma parada, e até 
tomar café ou um lanche com 
produtos naturais, comidas 
naturais, além de um espaço 
para piquenique em família, e 
cardápio voltado à alimentação 
do ciclista. Além disso, o bonito 
espaço também estará aberto 
para parceiros voltados à 
serviços e artigos de bike.  Tudo 
indica que o local ficará pronto 
em julho, nos arredores de Rio 
Preto. Nossa muito legal!

Chorinho Novo
Foi na última terça-feira, dia 18, 
que nasceu Alice, a princesinha 
e herdeira do empresário da 
noite rio-pretense João Vitor 
Ferreira de Souza e Jessika 
Canhedo Parra. É só alegria 
para os avós João Carvalho 
e Miriam Ferreira de Souza e 
Marcos e Cristiane Canhedo 
Parra.

Interesse empresarial
Na sexta-feira o portal HUB PME 
reunirá alguns empresários 
de São José do Rio Preto 
para uma reunião presencial 
seguindo as medidas de higiene 
e prevenção a Covid-19 sobre 
Valuation – Como é medido 
o valor de uma empresa. Na 
ocasião o assunto escolhido 
pelo grupo empresarial será 
ministrado por Cezar Souza, 
participante do grupo e com 
ampla experiência na área. 
Cezar é fera em análises 
econômicas e financeiras de 
empresas.

Desembarca na city
A WorkShow, empresa que 
empresaria artistas como Zé 
Neto & Cristiano e Marília 
Mendonça,  ent re  out ros 
artistas, lançou a sua própria 
marca de chopp em Rio Preto 
e região, o Potiguar. O produto, 
que já  é comerc ia l i zado 
em cidades como Brasília, 
Goiânia, Uberlândia e Uberaba, 
desembarca como sendo o 
único triplo malte do Brasil. A 
apresentação do produto segue 
padronagem única, em garrafa 
pet de 1,5 litro e promete ser 
sensação no mercado. 

henriforne@gmail.com

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Sucesso total
O Chopp Potiguar já é sucesso 
nas cidades em que é distribuído, 
e depois de passar pelo crivo do 
consumidor, o empresário Filipe 
Risse, que reside em Mirassol, 
quis trazer para Rio Preto e 
região. O produto já pode ser 
encontrado em alguns pontos de 
venda, como: supermercados, 
serv festas, lojas especializadas 
e restaurantes.

O empresário Rui Lucato ladeado por João Daher 
(cirurgião  plástico), Regina Mansur e Christiane 

Abrão em chique recepção para poucos amigos na 
bonita residência da advogada Regina, em São Paulo.   

Novidade legal
Olha só que novidade legal. 
A Cristovam Joalheria, no 
comando da empresária Mara 
Cristovam, a única revendedora 
da marca Omega do interior 
no Brasil, acaba de receber o 
relógio que será usado pelo 
personagem James Bond no 
novo filme da franquia 007, 
intitulado “Sem Tempo Para 
Morrer” e que deve chegar aos 
cinemas no segundo semestre 
deste ano. O relógio marca os 
25 anos de parceria entre a 
Omega e a franquia 007 e sua 
vinda exclusiva para Rio Preto dá 
início às comemorações de 20 
anos da Cristovam Joalheria. A 
peça única estará em exposição 
na vitrine da Cristovam Joalheria 
do Shopping Iguatemi.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 8479/21
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 8425/21
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 8431/21
CONTRATADA: DOCTORMED COMERCIAL EIRELI
EMPENHO 8608/21
CONTRATADA: LNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 9022/21
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
COMUNICADO
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHOS 8432/21 E 8761/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 7248/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entre-
ga total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 6322/21 E 7225/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, IV e V do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual referente ao empenho 6322/21, 
multa de 20% do valor, e 30% do valor referente ao empe-
nho 7225/21, referentes aos atrasos das obrigações contra-
tuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresen-
tar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o 
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 6056/21
Considerando que até o momento não foi regularizado o ser-
viço empenhos supramencionados, DECIDO: Com funda-
mento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como disposto 
na solicitação de orçamento encaminhada à empresa aplicar 
pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a 
reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades 
administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 
8.666/93, bem como disposto na solicitação de orçamento 
encaminhada à empresa, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 30% do valor referente ao atraso das 
obrigações. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no 
agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
EMPENHO 7216/21
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHO 7341/21
CONTRATADA: LEVEL FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO 7896/21
Considerando entrega total do empenho supramencionado, 

DECIDO: MITIGAR a penalidade anteriormente aplicada de 
multa de 30% do valor referente ao atraso das obrigações 
contratuais, permanecendo a empresa ADVERTIDA. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CI-
RURGICAS LTDA
EMPENHO 7358/21
Considerando que até o momento não foi realizada a entrega 
total do empenho. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão 
anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos funda-
mentos. Assim, notifi camos o representante legal da empre-
sa para que efetue o pagamento do boleto no valor de R$ 
4.600,00 no prazo improrrogável de até 20/06/2021, em face 
da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamentada no 
artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, c.c cláusula 6.2, inciso 
IV, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do muni-
cípio para futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 7075/21
Considerando que até o momento não foi realizada a entrega 
total do empenho. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão 
anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos funda-
mentos. Assim, notifi camos o representante legal da empre-
sa para que efetue o pagamento do boleto no valor de R$ 
198,00 no prazo improrrogável de até 20/06/2021, em face 
da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamentada no 
artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, c.c cláusula 6.2, inciso 
IV, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do muni-
cípio para futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE 
EMPENHO 5993/21
Considerando que até o momento não foi realizada a entrega 
total do empenho. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão 
anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos funda-
mentos. Assim, notifi camos o representante legal da empre-
sa para que efetue o pagamento do boleto no valor de R$ 
705,00 no prazo improrrogável de até 20/06/2021, em face 
da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamentada no 
artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, c.c cláusula 6.2, inciso 
V, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do municí-
pio para futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN-
TACOES LTDA
EMPENHO 3159/21
Considerando que até o momento não foi realizada a entrega 
total do empenho. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a deci-
são anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. Assim, notifi camos o representante legal da 
empresa para que efetue o pagamento do boleto no valor 
de R$ 19.440,00 no prazo improrrogável de até 20/06/2021, 
em face da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamen-
tada no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, c.c cláusula 
6.2, inciso V, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa 
do município para futura execução judicial. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 7362/21
Considerando que até o momento não foi realizada a entrega 
total do empenho. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a deci-
são anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. Assim, notifi camos o representante legal da 
empresa para que efetue o pagamento do boleto no valor 
de R$ 19.440,00 no prazo improrrogável de até 20/06/2021, 
em face da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamen-
tada no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, bem como o 
disposto na solicitação de orçamento enviada à empresa, 

sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do município 
para futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZA-
ÇÃO EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual por parte da empresa, referente ao pregão eletrô-
nico 311/18. Considerando que foi garantido à contratada o 
direito ao contraditório e a ampla defesa, cuja defesa prévia 
foi recebida por esta Secretaria, DECIDO: MANTER NA 
ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por não existir 
fatos novos que possam ensejar a modifi cação da decisão 
anterior, e por seus próprios e jurídicos fundamentos nego 
provimento ao recurso. Considerando que não há circuns-
tância superveniente, declaro esgotada a discussão na 
esfera administrativa. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021
CONTRATO nº PRE/0054/21
CONTRATADA: BRUNA REGINA DA SILVA CALDAS ME 
OBJETO: Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos - 
SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$7.400,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021
CONTRATO nº PRE/0055/21
CONTRATADA: ARTHCO COM DE MÓVEIS E MATERIAIS 
PARA ESCRITORIO EIRELI
OBJETO: Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos - 
SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$4.750,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021
CONTRATO nº PRE/0056/21
CONTRATADA: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
OBJETO: Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos - 
SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$5.400,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021
CONTRATO nº PRE/0057/21
CONTRATADA: PAMELA DA CRUZ GODOI ME
OBJETO: Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos - 
SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$2.459,93
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021
CONTRATO nº PRE/0058/21
CONTRATADA: PRADO COM DE ELETRONICOS E SERVI-
ÇOS DE INSTALAÇÃO EIRELI EPP
OBJETO: Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos - 
SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$22.315,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021
CONTRATO nº PRE/0059/21
CONTRATADA: GAMA COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
EPP
OBJETO: Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos - 
SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$6.500,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021
CONTRATO nº PRE/0060/21
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informatica - SMF 
– José Martinho Wolf Ravazzi Neto – Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$161.850,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021
ATA Nº 0419/21
CONTRATADA: ANDRE BATISTA COMERCIO E SERVIÇOS 
ME
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valores 
Unitários – Item 01 - R$6,24; Item 02 - R$7,70; Item 03 - 
R$0,47; Item 04 - R$2,89 – SMTTS – Amaury Hernandes - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 9525/2021
CONTRATO Nº: DPL/0028/21
CONTRATADA: MARCIA RODRIGUES PRIOR ME
OBJETO: Prestação de serviço de monitoramento de alarme 
no imóvel Edifício Marco Costantini– SMF – José Martinho 
Wolf Ravazzi Neto- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$1.800,00



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
20 de maio de 2021

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E
 CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 100/2021 – Processo 
1924/2021
Objeto: Registro de preços aquisição de material de escri-
tório para as unidades da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. Sessão pública realizada on line com início 
dia 20/04/2021, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: ALIANÇA COMERCIO E DISTRI-
BUIÇÃO LTDA (itens 7 , 30), BALIPA PAPELARIA E PRE-
SENTES LTDA. ME (itens 6 , 18 , 19 , 20 , 23 , 28 , 29 , 36 
, 37 , 39 , 40 , 41 , 43 , 46), LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 
08535543821 (item 3) e PZ CASTELLO (itens 1 , 2 , 8 , 9 , 
10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 21 , 22 , 24 , 26 , 27 , 32 , 34 , 35 
, 38 , 42 , 47). Itens 04, 05, 15, 17, 25, 31, 33, 44 e 45: Fra-
cassados. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” 
– Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Helena Cristina R. S. Marango-
ni -  Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 169/2021 – Processo 
11.495/2021
Objeto: Registro de preços aquisição de mudas de legumes 
para produção no Centro de Produção e Transferência Téc-
nica Agrícola. Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento. Sessão pública realizada on line com início dia 
11/05/2021, sendo adjudicados os itens às empresas decla-
radas vencedoras: KAMIO E SILVA COMERCIO DE MUDAS 
E SEMENTES LTDA. (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Lucia 
Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Jr. - 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
161/2021 – PROCESSO Nº 11.411/2021 
Objeto registro de preços para aquisição de equipos com 
controlador de fl uxos para os atendimentos de 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 09:00hs para continuidade dos trabalhos. – 
Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
163/2021 – PROCESSO Nº 11.439/2021 
Objeto: Aquisição de audiômetro, aparelho de potencial 
evocado e de emissão otoacústicas para o CER. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 21/05/2021 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO/REDESIGNAÇÃO DE DATAS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 25/JUNHO/2021 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE RE-
FORMA/REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (2ª ETAPA), CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FI-
NANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANE-
XOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO. Valor total estimado R$ 2.152.540,33 – Prazo 
de Execução: 150 dias – A visita técnica (item 5.4.4 do edital) 
deverá ser realizada até o dia 22/06/2021 – Local de entrega 
dos envelopes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló 
nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Diretoria de 
Compras e Contratos. Outras informações no site: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 76/2021, processo 1768/2021, objetivando a contração 
de serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares de média 
e alta complexidade em oftalmologia (incluindo apoio diag-
nostico e terapêutico). Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas 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 interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
208/2021, processo 11.775/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de sabonete líquido. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 08/06/2021, 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° 204/2021, processo 11.736/2021, objetivando a aquisi-
ção de Switch e Acess Point para atender as demandas 
da instalação na nova Sede da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 03/06/2021, 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.

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS-
TRUÇÃO DE 1.192 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. A Comissão 
Municipal de Licitações, acolhe integralmente o parecer 
técnico da Secretaria Municipal da Fazenda e também o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que são 
adotados como razões de decidir e passam a fazer parte in-
tegrante desta decisão e declara habilitadas a prosseguir no 
certamente licitatório as empresas: ARION CONSTRUÇÕES 
E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI, LGR CONSTRU-
TORA LTDA EPP e MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI; e 
inabilitadas as empresas: CONSTROESTE CONSTRUTORA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA (apresentou Balanço Patrimonial 
em desacordo com que preconiza o artigo 1078 do Código 
Civil e o art. 31 da LF 8666/93); ENGESCAV ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES EIRELI (apresentou Balanço Patrimonial 
em desacordo com que preconiza o artigo 1078 do Código 
Civil e o art. 31 da LF 8666/93); EK EXPRESSO EM SOLU-
ÇÕES EMPRESARIAIS E ENGENHARIA LTDA (não aten-
deu aos itens 5.3.6 e 5.6.1 do edital); ELLIPSE PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI (não atendeu aos itens 5.3.3, 
5.3.6 e 5.5.4 cc. 5.7 do edital) e VPN SOLUTION PROVIDER 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP (apresentou 
Certidão Negativa de Falência, Concordata ou recupera-
ção judicial - subitem 5.5.4 do edital - em desacordo com o  
item 5.7 do edital). Decorrido o prazo recursal ”in albis” fi ca 
designado o dia 28/MAIO/2021 às 08:30 hs., para a sessão 
de abertura das propostas fi nanceiras. O inteiro teor desta 
decisão se acha encartada nos autos do processo a disposi-
ção dos interessados.  Publique-se para ciência. 

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

PORTARIA Nº 013 / 2021
DE 19 DE MAIO DE 2021.
Altera estrutura da Comissão de Licitação na modalidade 
Pregão da EMURB, e dá outras providências.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, usando das suas atri-
buições legais como Diretor-Presidente da Emurb, e
Considerando, a necessidade de alteração na estrutura 
atual da Comissão de Licitação na modalidade pregão da 
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto 
- EMURB,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, para exercerem a função de pregoeiro (a) 
da EMURB:
Marcelo Alves de Souza
Patrícia Aragão Marcello
Parágrafo único Quando um dos servidores mencionados 
no "caput" estiver exercendo a função de pregoeiro, o outro 
poderá integrar a equipe de apoio de que trata o artigo 2° 
desta Portaria.
Art. 2º - Nomear, para exercer funções como equipe de 
apoio:
Estevão Gabriel Apparecido Borges
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Art. 3º - Nomear, como suplentes da equipe de apoio:
Augusto Felipe da Silva Nunes
Gibran Belasques Costa
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário, em especial 
a Portaria n° 002/2021 - EMURB.
São José do Rio Preto, 19 de maio de 2021.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
 

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

PORTARIA N.º 35.275 DE 19 DE MAIO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, MATHEUS HENRIQUE 
ANDREU CAVALARO para substituir o(a) servidor(a) HEN-
RIQUE FERRAZ DA SILVA – ocupante da gratifi cação por 
função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 24/05/2021 a 02/06/2021.
PORTARIA N.º 35.276 DE 19 DE MAIO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, CAROLINE MOREIRA SCA-
TOLIN SANTOS para substituir o(a) servidor(a) ROGERIO 
ALVES – ocupante da gratifi cação por função – CHEFIA DE 
SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 
05/90, enquanto durar seu período de férias, de 17/05/2021 
a 26/05/2021.
PORTARIA N.º 35.277 DE 19 DE MAIO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, EDNA FELIX DE CAR-
VALHO DA SILVA para substituir o(a) servidor(a) EDSON 
ANTONIO ROMAGNOLI – ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 24/05/2021 a 02/06/2021.
PORTARIA N.º 35.278 DE 19 DE MAIO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, LEYSON VIRGINIO DOS 
SANTOS para substituir o(a) servidor(a) REGINA SAYURI 
OKA QUITAKAVA – ocupante da função de confi ança gratifi -
cada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, de 07/06/2021 a 21/06/2021.
PORTARIA N.º 35.279 DE 19 DE MAIO DE 2021
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1025920-79.2020.8.26.0576, do Anexo do Jui-
zado Especial da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 29.032 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos 
do(a) servidor(a) WEBER MUNHOZ RAMIRES, Dentista, 
onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, 
leia-se “retroagindo os efeitos desta a 11/03/2015”.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 10/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 12/2021
Objeto: Aquisição de componentes para sistemas de contro-
le de nível de água para acionamento e proteção de bom-
bas.
Contratada: ANDERSON ALBERTO ROSATI ME.
Ordem de Fornecimento nº 82/2021, recebida em 
10.05.2021. Valor: R$7.900,00.
Prazo de entrega: 45 dias. LOTE 02 - Itens: 02 e 03.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 10/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 12/2021
Objeto: Aquisição de componentes para sistemas de contro-
le de nível de água para acionamento e proteção de bom-
bas.
Contratada: PRESSGAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 83/2021, recebida em 
14.05.2021. Valor: R$55.998,60.
Prazo de entrega: 45 dias. LOTE 03 - Itens: 04 e 05.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 10/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2020 
– PROCESSO 13/2020
Contratada: JP MIOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS EIRELI.
Objeto: Reajuste na Locação de Imóvel Comercial na Aveni-
da Lino José de Seixas, n. 151 – Jardim Seixas.
Valor mensal do Aluguel: R$ 21.730,00. Valor anual: R$ 
260.760,00 Valor Total do Contrato: R$1.287.810,00.
Data de assinatura: 18.05.2021.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 55/2020 – PROCESSO 77/2020
Contratada: QUEST COMERCIO E SERVIÇOS PARA SA-
NEAMENTO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 11.06.2021. 
Data da autorização: 18.05.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 37/2021, 
Processo SICOM 3151/2021 objetivando a Aquisição de 
bomba submersível com pedestal para a Estação Elevatória 
de Esgoto Compacta – Maria Júlia, utilizada no bombeamen-
to de águas servidas e esgoto. Prazo de Entrega: 30 dias. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02.06.2021, às 
08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 13.05.2021 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Esgoto.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 38/2021, 
Processo SICOM 3160/2021 objetivando o Registro de 
preços para contratação de serviços de retirada e instalação 
de bombeadores tipo submerso em poços exploratórios do 
Aquífero Guarani. Vigência da Ata: 12 meses. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 01.06.2021, às 08h30 e 
abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no portal de compras.
S. J. Rio Preto, 18.05.2021 – Jaqueline Freitas Reis - Geren-
te de Operação e Manutenção – Água.
S. J. Rio Preto 19.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
EXTRATO 

Processo administrativo nº 01/2020 - Inexigibilidade de cha-
mamento público
Com vista à celebração de parceria, a ser executada em 
regime de mútua cooperação, destinada a execução do 
Projeto: Snoezelen e Pediasuit para pessoas com defi ciência 
intelectual e autismo. 
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas 
atribuições e competências, e em atendimento às dispo-
sições do art. 32, 1º da Lei Federal n.º 13.019 de 2014, e 
alterações, bem como da Resolução CNAS n.º 21/2016, e no 
âmbito municipal art. 37, §1º do Decreto 17.708 de 2017 e 
alterações, torna público o EXTRATO da JUSTIFICATIVA DE 
INEXIGIBILIDADE para escolha da Organização da Socie-
dade Civil, que executará em regime de mútua cooperação o 
Projeto acima mencionado.
Tipo de Parceria: Termo de Fomento  
Organização da Sociedade Civil - OSC: Associação Renas-
cer 
Endereço:  Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 – Jardim Soraia    - 
São José do Rio Preto/SP.
Valor da Parceria: até R$ 252.206,57 (duzentos e cinquenta 
e dois mil, duzentos e seis reais e cinquenta e sete centa-
vos), com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente – FMDCA, destinado pelas Empresas 
pertencentes ao Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A. 
Vigência do Termo de Colaboração: 1º de junho de 2.021 a 
31 de maio de 2.022
Gestor da Parceria: Flaviane Medeiros Maia
Objeto: A parceria destina-se a execução do Projeto: Snoe-
zelen e Pediasuit para pessoas com defi ciência intelectual e 
autismo, objetivando contribuir para o desenvolvimento neu-
rológico e a estimulação sensorial com tecnologias especia-
lizadas, de forma a permitir o alcance de maiores e melhores 
resultados em desenvolvimento neuropsicomotor, através 
da aquisição de equipamentos específi cos, que possibili-
tem métodos de reabilitação inovadores, o Snoezelen (sala 
multissensorial) e Pediasuit (intensivo), gratuitamente para 
40 pessoas com defi ciência intelectual e autismo, de 0 a 14 
anos, de São José do Rio Preto, em situação de vulnerabili-
dade e risco.
Situação que caracteriza e motiva a inexigibilidade de cha-
mamento público:
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA participou do Edital Fundos da Infância 
e da Adolescência 2019 – FIA 2019 das empresas per-
tencentes ao Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A., 
oportunidade em que inscreveu a Associação Renascer 
para desenvolver o Projeto “ Snoezelen e Pediasuit”, que foi 
aprovado resultando na liberação do valor de R$ 252.206,57 
(duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e seis reais e 
cinquenta e sete reais).
Razão da escolha da organização da sociedade civil:
A Associação Renascer é uma instituição benefi cente de 
assistência social, com fi ns não econômicos, localizada no 
município, que atende atualmente a 350 crianças, adoles-
centes e adultos com defi ciência intelectual e difi culdades fí-
sicas e outras associadas, do município e 07 cidades da re-
gião, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 
às 17h30.  Desde a sua criação em 1993, a Associação 
Renascer atende gratuitamente pessoas com defi ciências e 
seus familiares, todos em situação de vulnerabilidade social, 
risco pessoal e social, residentes no município e região.
Conclusão:
Mediante o exposto, e em face da inegável relevância 
social do Projeto e da reconhecida expertise da Associação 
Renascer em prestar serviços a crianças, adolescentes e 
adultos com defi ciência intelectual e difi culdades físicas, fi ca 
justifi cado a ausência de realização de chamamento públi-
co.
E por fi m, em conformidade com o § 2º, art. 32 da Lei 
13.019/2014 e § 2º do artigo 37 do Decreto Municipal nº 
17.708/2017 e suas alterações, abre-se o prazo de 05 
(cinco) dias a contar desta publicação para impugnação do 
processo de inexigibilidade de chamamento público.
São José do Rio Preto, 30 de abril de 2.021.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni- CRESS nº 
31.943-Secretária Municipal de Assistência Social

 

 

 
      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 05/2021 – SMA 
FICA o candidato abaixo citado, habilitado no CONCURSO PÚBLICO 
- EDITAL N.º 01/2018, para preenchimento do cargo de 
COORDENADOR PEDAGÓGICO, cientificado que terá 30 (trinta) 
dias corridos, a partir da publicação deste edital, para apresentar toda 
documentação exigida conforme relação de documentos adiante 
elencados de forma que a Administração Pública possa examinar a 
prova do preenchimento das condições e posterior nomeação. 
Se o candidato não entregar toda a documentação exigida dentro do 
prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal, localizada na Av. 
Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço Municipal, decairá do 
direito à nomeação. 
 
COORDENADOR PEDAGÓGICO – LC 616/2020 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
59 MIRIAN AIELLO 27/05/2021 15:00 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL NOMEAÇÃO 
CONCURSO - EDITAL 01/2018 
Trazer os documentos na ordem da relação e originais para 
atestar a autenticidade: 
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) - Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia); 
4) Comprovante de endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – 02 cópias das páginas onde constam a 

foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição 
Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima 
folha em branco (de todas as Carteiras de Trabalho) e 
Declarações de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho 
exercidos anteriormente, se houver); 

6) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao 
Banco do Brasil, portando a Carteira de Trabalho; solicitar que 
sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas 
(trazer os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição); 

7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site 
www.tse.jus.br; 

8) Certificado de Reservista (cópia); 
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 

 

 

10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso 
conste pendência no  
resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da 
documentação. 

11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos 
e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam 
cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade 
(cópia); 

12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, 

elencados no Quadro 1 do item 2.1, Capítulo 2 do Edital 
Normativo (Cópia); 

14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada 
no site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) 
para a verificação de acúmulos.  
Os cargos, empregos e funções anteriores que não 
estiverem ativos e que não constem a data da 
Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, trazer a 
publicação da exoneração ou a baixa na Carteira de Trabalho; 

15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a 
devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e 
declarando sob as penas da lei: 

15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 

15.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal em consequência de Processo Administrativo (por 
justa causa ou a bem do serviço público); 

15.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia da 
última Declaração do Imposto de Renda; 

15.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso 
positivo, trazer comprovante; 

15.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) anos;  
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 

(âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes dos Estados onde reside 
e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a 
Certidão de Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidas via Internet:  
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria de Segurança Pública); 

 

 

Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na 
obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão 
competente). 

 
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 

expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos 
Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em 
caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé. 
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio 
Preto - SP:  
Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - 
Certidão de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não 
serão aceitas de Execuções Criminais - Fórum Estadual – 
Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro.  
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br 
- Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – 
Chácara Municipal. 

18) Após realização da perícia médica, retirar documento no 
SEESMT referente à abertura de conta e dirigir-se ao Banco 
Bradesco, munido também de cópia do RG., CPF e 
comprovante de endereço, para abertura de Conta Salário, 
vinculada ao CNPJ da Prefeitura de S.J.Rio  Preto. Trazer 
cópia do comprovante de abertura da conta constando CPF 
e identificação do CNPJ; 
 

19) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e 
preencher: 

 Formulário de Dados Cadastrais e a Autodeclaração de 
Raça – Trazer no ato de entrega da documentação e 

 Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico 
Admissional, agendado conforme o presente Edital de 
Convocação, juntamente com a cópia da Carteira de 
Vacinação - SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128. 

 
20) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO julgar necessários. 
OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

 Prazo para protocolo da documentação: 
Edital:  05/2021         Publicado: 20/05/2021        Término: 
19/06/2021 

 

 

O atendimento para entrega da documentação para nomeação 
e posse será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337; 

 Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser 
entregues a qualquer momento, dentro do prazo estipulado, 
observado o disposto no item anterior. 

São José do Rio Preto, 19 de maio de 2021. 
ADILSON VEDRONI 

      Secretário Municipal de Administração 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 583/2021

Fica advertido(a): BALTHAZAR JOSE ESTEVES DE ALMEI-
DA, localizado(a) no Endereço: R. PASCHOAL DECRES-
CENZO Nº: 874 Compl.: 900 Bairro: ITAPEMA - JD. Cidade: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15045420 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 215876000 PFJ: 1097119 CPF/CNPJ/
RG: 051593858-00 / 2386632-(SSP), datada em 19/04/2021, 
IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe não cumpriu 
a Notifi cação nº 19924, deixando de realizar as adequações 
ambientais necessárias à prática das suas atividades econô-
micas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, 
nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: Há a necessidade 
da supressão ou poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido 
a risco de queda, comprometimento ou incompatibilidade 
da árvore com a vizinhança. O proprietário deverá executar 
o serviço. CAPITULAÇÃO: Art. 79 da LM nº 13031/2018 e 
Art.1º, 2º e 10º Dec. nº 18301/2019; BASE DE CÁLCULO: 
10 UFM; VALOR: R$ 629,60; OBSERVAÇÃO: REALIZAR 
AS PODAS DAS ÁRVORES. Do exposto, fi ca a empresa AD-
VERTIDA a realizar no prazo de 60 dia(s) a partir do recebi-
mento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem 
que seja atendida à presente, estará sujeita as penalidades 
cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcio-
namento e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NE-
VES, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR BR 39153033 5 BR, acusando “falecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0114/2021

Conforme requerimento denominado “PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO PLANTIO DE ÁRVORE”, Protocolo: 202139327, 
aberto por F R ROLA ACADEMIA, localizado(a) na Av. 
Potirendaba, 3799 – Cidade Jardim - CEP: 15081-000 - São 
José do Rio Preto/SP, emitiu-se o Ofício 0114 IFP/SMAURB, 
em 08 de março de 2021, assinado pelo Inspetor Fiscal de 
Posturas Edson Francisco da Silva Junior. Em atenção ao 
protocolo acima referenciado, informamos o seu indeferimen-
to. Anunciamos que, no que diz respeito a esta Secretaria, o 
requisito “Obrigatoriedade do Plantio de Árvores ou Doação 
de Mudas” já foi prorrogado anteriormente no dia 15/01/2021, 
sendo seu vencimento em 27/10/2021. Publica-se o referido 
Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR BR 39152821 2 BR, acusando “não procurado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Eduardo Dias da Silva -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento 19/01/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 10/05/2021.
São José do Rio Preto, 19 de maio de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Patrícia de Oliveira Mendes -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento 12/04/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Valter)”, na data 05/05/2021.
São José do Rio Preto, 19 de maio de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Ricardo Porfi rio Massoli -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento 07/04/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não existe o 
número”, na data 04/05/2021.
São José do Rio Preto, 19 de maio de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Dorival Galdino dos Santos -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Indenização por Danos 
(div 387), vencimento 10/01/2021 e 10/02/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na 06/05/2021.
São José do Rio Preto, 19 de maio de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Orquidea Negocios Imobiliários LTDA -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de ITBI – Auto de Infração (div 
402), vencimento em 30/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se”, 
na data 28/04/2021.
São José do Rio Preto, 19 de maio de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Roberta Aparecida da Silva -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de IPTU Revis Administra-
tivamente (div 029), exercício de 2016 a 2019, vencimento 
em 26/02/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procura-
do”, na data 10/05/2021.
São José do Rio Preto, 19 de maio de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- R&M Com. De Produtos Alimentícios e Artigos p. Festas 
Ltda EPP-
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa de Comércio (div 
031) vencimento 12/03/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “desconheci-
do”, na data 06/05/2021.
São José do Rio Preto, 19 de maio de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos 

A Secretaria Municipal da Fazenda, através da Diretoria da 
Administração Fiscal e Tributária – Departamento de Tributos 
Imobiliários, NOTIFICA o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) 
do(s) lançamento(s) de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – 
revisto, através do(s) pertinente(s) processo(s) administrativo(s) 
instaurado(s) de acordo com a legislação vigente. 
Conforme dispõe o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, 
“presume-se ciente o administrado cinco dias corridos após a 
publicação do Edital no Diário Oficial do Município.” 
A guia para recolhimento dos valores lançados e a segunda via 
da notificação – contendo a base legal e a planilha de cálculo 
do(s) lançamento(s) – poderão ser solicitadas no endereço 
eletrônico: semfaz.dti@riopreto.sp.gov.br (indicando o cadastro 
imobiliário e o número do protocolo), por Whatsapp no contato 
3201-1313 ou ainda nos postos de atendimento municipal junto 
as unidades do PoupaTempo São José do Rio Preto e da 
Prefeitura Regional Norte.  
Após vencimento o valor ficará sujeito aos acréscimos legais. 
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2021 
São José do Rio Preto, 07 de maio de 2021. 

 

 
Luiz Paulo Chagas Rodrigues                                              Gustavo de 

Abreu Ribeiro 
Assistente Administrativo Fazendário                    Auditor Fiscal e 

Tributário Municipal – AFTM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 05 

DE 18 DE MAIO DE 2021.
Inclui membro no Comitê Gestor de Enfrentamento ao Co-
ronavírus (COVID-19) no âmbito da Secretaria de Saúde do 
Município de São José do Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
Considerando a PORTARIA Nº 06 DE 12 DE MARÇO DE 
2020
DETERMINA:
Art. 1º – Fica incluído no Comitê de Enfrentamento ao Coro-
navírus (COVID-19), instituído pela PORTARIA Nº 06 DE 12 
DE MARÇO DE 2020, o seguinte membro:
I.  PAULA CANOVA SODRÉ CASTRO – RG 
27.833.239-0 – ASSESSORA ESPECIAL
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 06

DE 18 DE MAIO DE 2021.

Designa no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde a 
Servidora Diene Heiri Longui Trajano, Assessora Especial, 
como Coordenadora da Implantação do Hospital Municipal.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de outubro de 2011.
DETERMINA:
Art. 1º - Fica designada a servidora Diene Heiri Trajano, 
Assessora Especial, como Coordenadora da Implantação do 
Hospital Municipal da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Coordenação essa que não dispõe de qualquer tipo 
de gratifi cação.
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000161462 01255/50
AGA - CONSULTORIA E 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 
TECNICO CIENTIFICOS LTDA ME

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 2063

2021000073912 00754/21 BENETI CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2057

2020000274393 02603/20
CENTRO DE OFTALMOLOGIA VITA 

VISUM LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2061

2021000114686 01528/21
CENTRO TERAPÊUTICO NOVA VIDA 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2060

2021000108266 00898/21
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

APRENDIZ RIO PRETO SS LTDA ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2062

2020000303401 02703/20
MZP RIO PRETO CASA DE REPOUSO 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2059

2021000075972 00822/21
PREVENT YOU CLINICA DE VACINAS 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2056

2020000308315 02725/20 QUARTIMED HOSPITALAR LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2058

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000045920 00199/21
GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO

2019000408455 02459/19
M W A COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000117621 01507/08 DROGARIA SÃO PAULO S/A
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS

       São José do Rio Preto, 20 de Maio de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

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

EDITAL DE PROTOCOLO  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00432/20 20 UFM AIP-P-H 000086 
TIBURCIO RIBEIRO FERRAZ ME 02862/17 15 UFM AIP-A-N 000386 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

LAR ROSA DE SARON 00844/18 18.072,00 (DEZOITO MIL E 
SETENTA E DOIS REAIS) NRM-S-F 000022 

VAGNER ELESBÃO DE OLIVEIRA 
ME 01814/20 

1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS E 
QUATRO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS) 
NRM-P-H 000013 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00432/20 2021000018959 AIF-P-H 000005 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA 

19/12/2019. ONDE CONSTOU: 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

RIFORMULA FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA ME 00320/19 

1.326,50 (UM MIL, TREZENTOS 
E VINTE E SEIS REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS) 

NRM-P-C 000019 

 
DEVE CONSTAR: 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

RIFORMULA FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA ME 00320/19 

2.653,00 (DOIS MIL, 
SEISCENTOS E CINQUENTA E 

TRÊS REAIS) 
NRM-P-C 000019 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA 

27/02/2020. DESCONSIDERAR ONDE CONSTOU: 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

RIFORMULA FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA ME 00320/19 

2.761,00 (DOIS MIL, 
SETECENTOS E SESSENTA E 

UM REAIS) 
NRM-P-C 000019 

São José do Rio Preto, 20 de Maio de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
BIANCA PATRICIA DE SOUSA SIQUEIRA 01540/21 AIF-M-L 000181 
CAUE FERNANDO DA SILVA 01542/21 AIF-M-L 000183 
CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL INSTITUTO DHALION 
LTDA 01537/21 AIF-S-F 000183 

G DOS FERNANDES 01536/21 AIF-S-E 000133 
GUSTAVO LUIS DE LIMA 01539/21 AIF-M-L 000180 
JONATAN WALLACE CAVALARI DE SOUZA 01541/21 AIF-M-L 000182 
RIQUELME PEREIRA DOMINGOS 01538/21 AIF-M-L 000179 

Extrato de portaria N °003/2019 CGCM de 10 de Setembro 
de 2019, publicado em diário ofi cial dia 21 de setembro de 
2019, ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 003/2019 
CGCM/SMTTS: onde averiguou-se eventual ilegalidade na 
conduta dos Guardas Civis Municipal: Michel Fellipe De 
Souza Afonso, Paulo Roberto De Souza Affonso e David 
Rodrigues De Lima decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  
com base no art. 233, I, combinado com o artigo 263 am-
bos da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria N °004/2019 CGCM de 28 de agosto 
de 2019, publicado em diário ofi cial dia 05 de outubro de 
2019, da retifi cação do Extrato de Portaria 002/2019 publica-
do em 17 de setembro de 2019, ref. ao Processo Administra-
tivo Disciplinar 004/2019 CGCM/SMTTS: onde averiguou-se 
eventual ilegalidade na conduta do Guarda Civil Municipal: 
Marcio Amantea Martino decidiu-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 TRANS-
PORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

DECLARAÇÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

                                                                                            

 

PORTARIA Nº 6704, DE 14 DE MAIO DE 2020. 

Designa o servidor efetivo, MARCOS AURELIO MINARI, Agente 
Legislativo, para exercer, concomitantemente às suas funções, às 
relativas ao cargo de Agente Parlamentar de Finanças, no período de 
10/05/2021 a 24/05/2021, devido afastamento por férias do servidor 
Valter de Castro, titular do cargo. 

 

VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 007/2021, Processo nº 
7235/2021 objetivando a aquisição de 80 Baterias a base 
de troca para aplicação em  sistema ininterrupto de energia 
“no-break” (UPS) modular já existente e em funcionamento 
no Data Center da contratante, com serviço de substituição, 
suporte técnico  e garantia das baterias a serem fornecidas, 
conforme Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 01/06/2021, 
as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e 
demais informações encontram-se à disposição dos interes-
sados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 20 
de maio de 2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

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

Extrato Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data: 26.04.2021. Horário: 10 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 
15013-000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Presidente: Waldemar Verdi Junior; e Secretário: Marcio Anisio Haddad. Deliberações: (1) tomar conhecimento e 
registrar a renúncia apresentada pelo Sr. Fábio Akira Pianovski Kato, brasileiro, casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens, engenheiro de controle e automação, (RG nº 6.460.632-8/SSP-PR e CPF nº 007.090.569-07), aos 
cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, conforme carta de renúncia arquivada na sede 
da Companhia, tendo deixado de exercer suas funções desde 16/04/2021; (2) eleger o Sr. Libano Miranda Barroso, 
brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, (RG nº M-2.063.971/SSP-MG e CPF nº 
421.016.386-49), atual Diretor Presidente, para, cumulativamente, ocupar o cargo de Diretor Financeiro; e (3) 
eleger o Sr. Bruno Boccolini Alves Costa, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, 
(RG nº 30.886.572-8/SSP-SP e CPF nº 313.079.018-75), para ocupar o cargo de Diretor de Relações com 
Investidores. Registro JUCESP nº. 202.980/21-2, em sessão de 05.05.2021.


