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Receita arrecada R$ 657 mi 
em abril na região de Rio Preto

COFRES DA UNIÃO

Procon vai 
notificar 

distribuidores 
de combustível

Parceria lança 
novo bairro 

planejado na 
região norte
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Jacaré perde 
outra e risco de  
rebaixamento  

continua
O Rio Preto sofreu sua segun-

da derrota consecutiva na Série 
A3 do Campeonato Paulista 
nesta quinta-feira (20). Fora de 
casa, o Jacaré acabou sendo su-
perado pelo Capivariano por dois 
a um e não afastou o risco de 
rebaixamento na competição. 
No sábado (22), o Jacaré rece-
be o Batatais em um confronto 
direto contra o rebaixamento. Já 
o Capivariano visita o Desportivo 
Brasil.    Pág.A6

Olímpia 
perde derbi 
regional em 
Votuporanga

TJ nega segunda 
liminar para suspender 
gratificações na Câmara

Pág. A3

O Votuporanguense levou 
a melhor no clássico regional 
contra o Olímpia nesta quin-
ta-feira (20) por um a zero. O 
resultado deixa o CAV como 
um dos líderes da Série A3 
do Campeonato Paulista. Já 
o Galo Azul fica mais distante 
do G-8 e segue com risco de 
rebaixamento. Na próxima 
rodada neste sábado (22), 
o Olímpia recebe o Linense 
querendo a  vitória.  Pág.A6

A arrecadação da Delegacia 
da Receita Federal de Rio Preto 
foi, em abril, de R$ 647,6 mi-
lhões, sendo R$407,8 milhões 
de arrecadação fazendária e 
R$249,8 milhões de previden-
ciária. Comparando com abril 
de 2020, onde a arrecadação 
total foi de R$375, 4 milhões, 
houve uma alta de 64%. Das 16 
delegacias administradas pela 
Receita Federal, Rio Preto está 
em 13° lugar no estado. Pág.A2

QUASE PRONTO  Estrutura do novo Shopping Azul entra na fase final e sorteio de lojas vai 
acontecer no próximo domigo;expectativa de reeabertura é para junho.   Pág.A2

Aparelho estimula musculatura de pacientes graves com Covid
A Funfarme, que abrange o Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade, adquiriu  um equipamento de estimulação neuromuscular para 
ser usado pacientes graves na UTI Covid. Desde o início da pandemia a Funfarme já atendeu 5.436 pacientes com Covid-19.          Pág.A5
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Governador 
demonstra 

respeito durante 
visita ao prefeito

Dois homens são baleados 
em avenida de Rio Preto

Pág. A4

Caminhonete furtada em MG 
é recuperada na BR 153

Pág. A4

PARLAMENTO 
Primeira reunião da 
Região Metropoli-
tana ontem na Câ-
mara de Rio Preto 
discutiu propostas 
e também a inclu-
são do município 
de Olímpia como 
parte do parlamen-
to regional, em 
projeto que será 
encaminhado à As-
sembleia. 
Pág.A3
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A mais 
impactante 

reforma
A existência dinâmica do 

Espírito é uma realidade. As 
comprovações se sucedem 
na História, para os que, sem 
tabus, as queiram decifrar. No 
entanto, é necessária a liber-
dade mental, isto é, aquela 
que não teme opiniões precon-
ceituosas dos que se escra-
vizam à convenção, inclusive 
no campo da Ciência, em que 
devem preponderar os homens 
que não admitem barreiras à 
sua vocação investigativa. Esta 
é a característica dos grandes 
gênios da Humanidade. Por 
isso que enfrentaram a oposição até mesmo de seus pares, 
como nos casos de Harvey (1578-1657) e Semmelweis 
(1818-1865).

O dia em que a Ciência, impávida, adentrar o Mundo 
dos Espíritos, estará realizada a mais impactante reforma 
desde o surgimento deste planeta.

Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, tem muito 
a ensinar não apenas aos pequeninos, como também aos 
sábios da Terra, que deverão buscar o exemplo de Nico-
demos, para exercitar a humildade do doutor do Sinédrio, 
que ouviu do Divino Educador:

“10 (...) Tu és mestre em Israel e não sabes disso?
“11 Em verdade, em verdade te digo que dizemos o 

que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o 
nosso testemunho.

“12 Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como 
crereis, se vos falar das celestiais?” (Evangelho, segundo 
João, 3:10 a 12).

Por mais que saiba o ser humano, nunca será o bastan-
te, porque evoluir é ininterruptamente aprender e amar de 
acordo com a Lei Divina, até que as criaturas absorvam, 
como num processo de osmose, a Verdade de um Deus 
que é Amor e igualmente Justiça, porquanto se terá tornado 
um com Ele.

“Disse Jesus que aquilo que ao homem parece impos-
sível, para Deus não o é” (Evangelho, segundo Mateus, 
19:26).

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

ARTIGO Brasil e China
Tereza Cristina, ministra da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento, 
afirmou nesta quinta-feira (20) que 
o Brasil e a China compartilham o 
desafio de dar qualidade de vida 
àqueles que vivem no campo, for-
talecendo os pilares da agricultura 
sustentável.

Insatisfação 
A confiança do empresário brasileiro 

caiu em maio em relação ao mês anterior. 
O Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio (Icec) teve redução de 1,2%, 
atingindo 91,3 pontos. Assim, o índice 
aparece na zona de insatisfação (abaixo 
de 100 pontos) pela segunda vez con-
secutiva.

Estoque das indústrias
O estoque das indústrias retomou 

em abril e voltou a ficar próximo do 
planejado, após atingir nível crítico no 
segundo semestre do ano passado. O 
índice de estoques encerrou em abril 
em 49,6 pontos, de acordo com a pes-
quisa Sondagem Industrial, divulgada 
nesta quinta-feira (20).

NOTAS

Receita Federal arrecada mais de  
R$ 657 mi na região de Rio Preto
A arrecadação da Delega-

cia da Receita Federal de Rio 
Preto foi, em abril de 2021, 
no valor de R$ 647,6 mi-
lhões, sendo R$407,8 milhões 
de arrecadação fazendária e 
R$249,8 milhões de arreca-
dação previdenciária. Com-
parando com abril de 2020, 
onde a arrecadação total foi 
de R$375, 4 milhões, houve 
uma alta de 64,09%.

Mesmo com a alta signifi-
cativa de um ano para o outro, 
das 16 delegacias administra-
das pela Receita Federal, Rio 
Preto está em 13° lugar, na 
frente apenas de Presidente 
Prudente (14°); Franca (15°) e 
Araçatuba (16° e última posi-
ção). Em primeiro lugar temos 
Osasco com arrecadação de 
R$3.690,8 bilhões; em segun-
do Campinas com R$2.286,1 
bilhões e Santo André em ter-
ceiro com R$1.881,7 bilhões.

No estado de São Paulo, 
das receitas administradas 
pela Receita Federal atingiu, 
em abril de 2021, o valor 
de R$ 63 bilhões, registran-
do acréscimo real (IPCA) de 
38,76% em relação a abril 
de 2020, quando foram arre-
cadados R$ 42,5 bilhões no 

estado.
Dos R$ 63,0 bilhões, R$ 

48,9 bilhões correspondem à 
arrecadação fazendária e R$ 
14,1 bilhões, à arrecadação 
previdenciária. A arrecada-
ção do estado respondeu 
por 44,08% da arrecadação 
nacional de receitas adminis-
tradas.

Em todo o País, foram arre-
cadados R$ 142,9 bilhões em 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

EM ABRIL

receitas administradas pela 
RFB, acréscimo real (IPCA) de 
43,41% em relação ao mesmo 
mês de 2020, quando foram 
arrecadados R$ 93,3 bilhões.

Acumulado - No pe-
ríodo acumulado de janeiro a 
abril de 2021, a arrecadação 
da Receita Federal no estado 
de São Paulo alcançou o valor 
de R$ 257,8 bilhões, repre-

Delegacia da Receita Federal de Rio Preto arrecadou R$ 657 mi na região em abril

sentando um acréscimo pelo 
IPCA de 12,78% em relação 
ao mesmo período de 2020, 
quando foram arrecadados 
no estado R$ 216,4 bilhões.

Já o acumulado nacional 
chegou a R$ 574,0 bilhões, 
registrando acréscimo real 
(IPCA) de 13,94% frente aos 
R$ 476,8 bilhões arrecada-
dos no mesmo período de 
2020.

Divulgação

EDSON BAFFI NOVO LOCAL
Obra de Shopping Azul 
entra na fase final e 
fará sorteio domingo

As obras de adequação 
do Shopping Azul na praça 
Jornalista Leonardo Gomes, 
em frente ao Terminal Urbano 
de Rio Preto, entram na fase 
final. Segundo João Willian, 
presidente da associação que 
os representa, cerca de 90% 
já estão concluídas.

“A montagem das lojas já 
está quase pronta, termina 
no máximo no começo da 
semana que vem. O que falta 
finalizar é a questão elétrica. 
Os funcionários da Emurb 
estão passando os fios e 
instalando os disjuntores”, 
explica Willian.

No domingo (23) haverá 

um sorteio entre os permis-
sionários, para cada um saber 
onde será o seu ponto comer-
cial. “Depois destes processos 
concluídos só vai ficar faltando 
o toldo de fechamento das 
lojas e a previsão é que a 
gente finalize na primeira se-
mana de junho. Feito isso, já 
estaremos prontos para inau-
gurar”, conclui o presidente da 
Associação.

Por nota, a Prefeitura infor-
mou através da Emurb (Em-
presa Municipal de Urbaniza-
ção), que “está fazendo uma 
parte da instalação elétrica e 
a previsão é que termine até 
o meio da semana que vem”, 
diz Rodrigo Juliano, presidente 
da Emurb.

Andressa ZAFALON

Obra de Shopping Azul entra na fase final 

Guilherme BATISTA

Região norte de Rio Preto ganha 
bairro planejado com 768 casas

A movimentação econô-
mica do mercado imobiliário 
rio-pretense segue aquecida 
neste segundo trimestre. E 
dessa vez famílias que sonham 
com a casa própria poderão ter 
acesso a moradias na região 
que mais se desenvolve na ci-
dade. A Pacaembu Construtora 
anuncia um novo investimento 
em Rio Preto, em parceria com 
a Caixa, a EMCOP (Empresa 
Municipal de Construções 
Populares) e a Prefeitura, o 
residencial ‘Vida Nova Edson 
Baffi’.

O novo bairro planejado da 
construtora na cidade ficará 
na região norte, próximo ao 
residencial Vida Nova Dignida-
de, um dos empreendimentos 
que somam as mais de 12 
mil moradias já concluídas e 
comercializadas pela empresa 
na cidade.

Serão investidos R$ 88 
milhões na construção do pro-
jeto que, seguindo o padrão 
de residenciais que ajudou a 
Pacaembu a fazer história em 
Rio Preto, terá casas financia-
das para famílias com renda de 
a partir de R$ 1.900,00 e os 

benefícios do programa Casa 
Verde e Amarela, do Governo 
Federal. Aproximadamente 
dois mil empregos, entre dire-
tos e indiretos, devem ser ge-
rados ao longo da construção.

O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo falou sobre as 
novas unidades habitacionais 
na cidade, conquistas tão 
fundamentais para continuar 
mantendo o município refe-
rência em tantos segmentos.

“Cidade dinâmica exige um 
governo dinâmico, que esteja 
próximo das pessoas e que co-
loque a população em primeiro 
lugar. Por isso, parcerias como 
essa com a Pacaembu são tão 
importantes para a cidade, 
já que temos através desses 
empreendimentos geração de 
empregos, crescimento eco-
nômico e qualidade de vida”, 
completou Edinho Araújo.

O nome do residencial, 
Edson Baffi, é uma home-
nagem do poder público ao 
respeitado repórter fotográfico 
que registrou milhares de fotos 
que contam a história política 
e social de Rio Preto, falecido 
em 2011.

Serão 768 moradias cons-
truídas em amplos terrenos – a 

Da REPORTAGEM

partir de 200 m2 – não gemi-
nadas e com possibilidade de 
ampliação. Entre as vantagens 
do loteamento aberto estão a 
ausência de taxa de condomínio 
e o fácil acesso pela Avenida 
Valdomiro Lopes da Silva. A 
chegada do residencial à região 
acelera ainda mais a expansão 
da cidade.

Além das casas, o projeto 
conta com lotes comerciais, 
onde empresários poderão 
instalar pequenos negócios 
que atendam aos moradores. A 
infraestrutura conta com siste-

ma de abastecimento de água 
(redes e ramais, reservatório 
de água e poço de captação 
de água), sistema de esgoto, 
drenagem pluvial, rede elétrica 
e de iluminação pública, pavi-
mentação, sinalização viária, 
paisagismo, acessibilidade, ar-
borização urbana, áreas verdes 
e sistema de lazer.

Os imóveis são com dois 
dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço coberta, 
laje e piso cerâmico em todos 
os ambientes, além de quintal 
e espaço para veículo.

Nome do residencial, Edson Baffi, é uma homenagem do 
poder público ao respeitado repórter fotográfico

Divulgação
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TJ nega outra liminar para 
suspender gratificação de 

servidores da Câmara
Pela segunda vez a Justiça 

negou o pedido de liminar feito 
por Warlen Miller, membro do 
MBL (Movimento Brasil Livre) 
de Rio Preto, através de uma 
ação popular. A decisão da 
relatora Luciana Bresciani 
saiu nesta quarta-feira (18). 
O pedido é para a suspensão 
imediata dos pagamentos de 
gratificações por serviço espe-
cial parlamentar.

A ação está no Tribunal de 
Justiça via agravo de instru-
mento após o juiz de primeira 
instância negar o primeiro pe-
dido de liminar do autor. Ainda 
não há sentença de mérito. 
“Indeferida a antecipação da 
tutela recursal pretendida, vez 
que ausentes elementos que 
evidenciem a probabilidade do 
direito. Mostra-se necessária 
a oitiva dos réus para melhor 
elucidação da questão, dado 
o risco de dano inverso que a 
medida pretendida oferece”, 
disse a relatora o Agravo do 
Instrumento.

Esses pagamentos estão 
vinculados ao atendimento 
em reuniões a noite, sábados, 
domingos e feriados, e em 
sessões solenes, ordinárias e 
extraordinárias.

De acordo com a Lei Com-
plementar 156/2002, as gra-
tificações ficaram mantidas 

majorando o percentual para 
35% do salário e, segundo o 
autor da ação, há flagrante de 
ilegalidade e imoralidade no 
pagamento de tal gratificação 
pois o trabalho tem sido de-
sempenhado de forma remota.

O Presidente da Câmara, 
Pedro Roberto, comunicou, 
através de nota oficial, que 
seguiu o que diz a Lei. “Com 
amparo no parecer jurídico e 
ressaltando que, mesmo no 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

REUNIÃO ONTEM

Postos justificam alta dos combustíveis 
e Procon vai notificar distribuidoras

Durante reunião realizada 
no Procon na manhã desta 
quinta-feira (20), que acon-
teceu de forma híbrida (pre-
sencial e online), estavam 
presentes o Diretor do Órgão, 
Jean Dornelas e revendedores 
de combustíveis, onde discu-
tiram a alta nos preços.

Os comerciantes apresen-
taram planilhas de custos e 
notas fiscais com os valores 
pagos às distribuidoras nas 
compras mais recentes. “As 
distribuidoras alegam que hou-
ve uma queda na safra de cana 
neste ano, o que fez reduzir 
a oferta de etanol perante a 
alta demanda. Porém, vamos 
analisar se esse aumento de 
mais de 20% em uma semana 
é proporcional a essa quebra 

da safra”, adiantou Dornelas.
Segundo Dornelas, as distri-

buidoras serão oficiadas nesta 
sexta-feira (21), para apre-
sentarem planilhas de custos 
apontando os preços pagos às 
usinas, no caso do álcool, e às 
refinarias pela gasolina e pelo 
diesel. “As distribuidoras terão 
cinco dias úteis para apresentar 
essas justificativas”, disse.

O diretor regional do Sin-
copetro (Sindicato do Comér-
cio Varejista de Derivados de 
Petróleo), Roberto Uehara, 
levantou ainda a hipótese de 
diferenciação entre os preços 
cobrados pelas distribuidoras 
em cada cidade. “Existem do-
nos de postos de Mirassol, por 
exemplo, vendendo na bomba 
o combustível a um preço in-
ferior ao que nós de Rio Preto 
pagamos às distribuidoras”, 

Da REDAÇÃO

Região Metropolitana terá proposta 
para incluir município de Olímpia

A Câmara de Rio Preto se-
diou, nesta quinta-feira (20), 
a primeira reunião de trabalho 
do Parlamento Regional Me-
tropolitano, com a participação 
de vereadores e presidentes 
de câmaras de dezenas de 
cidades da região, como Ibirá, 
Mirassol, Tanabi, Mirassolân-
dia, Urupês, Guapiaçu, Potiren-
daba, Planalto, José Bonifácio, 
entre outras.

Além dos parlamentares, 
participaram do encontro o pre-
sidente da Assembleia Legisla-
tiva, Carlão Pignatari (PSDB), o 
secretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, o 
deputado estadual licenciado 
Itamar Borges (MDB) e o de-
putado federal Geninho Zuliani.

O presidente da Câmara de 
Rio Preto, vereador Pedro Ro-
berto (Patriota), que também 
preside o Parlamento Regional, 
disse que essa primeira reunião 

serviu para ouvir as demandas 
de cada cidade da região para 
eleger as demandas a serem 
encaminhadas aos governos 
federal e estadual. 

Os vereadores Jean Charles 
(MDB), João Paulo Rillo (Psol), 
Robson Ricci (Republicanos) 

licenciado Itamar Borges, que 
ocupa a Secretaria de Estado da 
Agricultura, reafirmou que será 
apresentada uma emenda ao 
projeto que cria a Região Metro-
politana de Rio Preto para que 
Olímpia seja incluída no projeto 
em tramitação na Alesp e que 
a cidade também possa fazer 
parte do Parlamento Regional.

Demandas regionais 
- Da região, usaram o tempo 
de fala para apresentar suas 
demandas os presidentes e 
vereadores das Câmaras de 
Ibirá, Sônia Belchi, de Miras-
sol, Caco Navarrete, de Tanabi, 
Alexandre Silveira, de Urupês, 
Eliandra Mazali, de Mirassolân-
dia, Regina Costa, de Guapiaçu, 
Alessandro Gilio, de Potirenda-
ba, João Antonio Loureiro, de 
Bálsamo, Leonardo Corte, de 
Planalto, José Roberto Godoi, 
de José Bonigácio, Rafael Pizato 
e Daniele Sotelo, e de Palesti-
na, Sandro Bernardes.

Da REDAÇÃO

e Renato Pupo (PSDB) tam-
bém participaram do encontro 
regional. A próxima reunião 
está marcada para o dia 18 
de junho.

Olímpia - Ao final, de 
maneira remota, o deputado 

Divulgação

PARLAMENTO

JUSTIÇA

Região Metropolitana terá proposta para incluir 
município de Olímpia; primeira reunião ontem

período do lockdown com res-
trições mais rígidas, a Câmara 
ficou apenas uma semana com 
as atividades paralisadas, e nas 
demais fases do enfrentamento 
da Covid-19 permanecemos 
trabalhando respeitando as 
restrições”, declarou.

Primeira liminar - O juiz Adil-
son Araki Ribeiro, de Rio Preto, 
indeferiu o pedido da primeira 
liminar, alegando que discorda 

comentou.
Uehara afirma que a alta 

no preço do etanol também 
impactou no valor cobrado pela 
gasolina. “Por lei, as refinarias 
precisam incluir 25% de etanol 
na gasolina e o resultado é um 
efeito em cascata, aumentando 
os dois combustíveis ao mesmo 
tempo”.

O Diretor do Procon, Jean 
Dornelas, finalizou informando 
que a diferenciação de preço 
em relação à outras cidades 

TJ nega liminar para suspender gratificação de servidores da Câmara de Rio Preto

“do autor popular a respeito de 
se medir apenas em sessão 
presencial e, prima facie, o tra-
balho remoto é mais cansativo e 
produtivo consoante dados até 
do Tribunal de Justiça de SP, que 
representa mais da metade dos 
processos do país. Diante disso, 
não se vislumbra a verossimi-
lhança para concessão a limi-
nar, aguardando assim, a vinda 
das contestações dos réus”, 
afirma o juiz no despacho.

Divulgação

e grandes redes também será 
alvo de análise. “É até natural 
que as grandes redes consi-
gam melhores preços junto às 
distribuidoras, pois compram 
mais, porém, é necessário que 
haja proporcionalidade nisso. 
Se essa vantagem for muito 
acentuada, em longo prazo, os 
pequenos revendedores serão 
prejudicados. Já são aproxima-
damente 25 postos fechados 
recentemente em Rio Preto”, 
disse.

Arquivo DHOJE

Deferência ao prefeito
O governador João Doria (PSDB), em visita à cidade nesta 

semana, demonstrou que tem muito respeito pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB). Quem acompanhou o almoço/lanche no gabinete 
do prefeito e o ato oficial no nono andar da Prefeitura, pode 
observar a deferência dispensada pelo tucano ao emedebista. 
Doria deixou claro que a concretização da tão sonhada Região 
Metropolitana de Rio Preto, no que depender dele, será con-
cretizada. O prefeito já reiterou por diversas vezes que a criação 
da Região é um sonho antigo que começou em 1993, quando 
exercia mandato de deputado estadual, com o objetivo de ex-
plorar as vocações e potencialidades de Rio Preto e de cidades 
beligerantes. A proposta deverá ser aprovada pela Assembleia até 
o começo de julho. A Região agradece! Na foto, Doria e Edinho. 

Ganha força
A cloroquina continua ga-

nhando força na CPI da Covid! 
O senador Marcos Rogério 
(DEM-RO) apresentou vídeos 
de governadores, gravados 
no começo da pandemia, que 
defendiam o uso do remédio 
no tratamento preventivo. Até o 
governador João Doria (PSDB) 
apareceu no bojo durante o de-
poimento ontem do ex-ministro 
da Saúde Eduardo Pazuello. 
Mesmo sem aval da ciência, 
muita gente ainda pode ser 
influenciada. Um desserviço!

Tucano na fazenda
Rodrigo Garcia tirou alguns dias de descanso para buscar ener-

gias positivas na sua fazenda, em Tocantins. O vice-governador, 
agora no PSDB, sabe que usufruir da natureza é o ápice para 
qualquer tucano. Em seu post na rede social, enaltece o fato de 
ter nascido e crescido no campo e diz quando pode, se desloca 
para a fazenda com o objetivo de mostrar ao filho João Pedro as 
suas origens. “Sempre que posso escapo para a fazenda para 
olhar o gado, andar a cavalo e fazer um churrasco com a família”, 
pontuou. Ele está cotado para disputar a sucessão do governador 
João Doria (PSDB), porém, até a definição da candidatura tucana 
muita água vai passar sob a ponte. O neotucano, portanto, precisa 
se preparar para o embate que se avizinha. Na foto, Rodrigo ao 
lado do filho João Pedro, observados pelo gado nelore.

Composição 
O presidente do MDB, Pe-

dro Nimer, informou que ainda 
não existe uma definição se 
o partido terá candidato para 
governador, em 2022. Se-
gundo ele, a definição só vai 
ocorrer no ano que vem. “Até 
o momento a direção estadual 
ainda não abordou esse assun-
to”, revelou. O emedebista, no 
entanto, não descarta uma 
composição para apoiar can-
didato de outra sigla. Neste 
caso, tudo conspira para que 
o MDB se agrega ao PSDB.

Focar
O presidente da Comissão 

de Transporte, Bruno Marinho 
(Patriota), disse que o ideal 
seria focar as ações para que 
o governo do Estado construa 
a terceira pista na Washin-
gton Luís entre Rio Preto a 
Mirassol. Se reivindicar a par-
tir de Cedral, como defende 
o presidente do Parlamento 
Regional Metropolitano, Pe-
dro Roberto Gomes (Patriota), 
pode inviabilizar a terceira 
pista. “Quem muito quer, 
pode ficar sem nada”, diz.  

Despejo
Por causa da pandemia 

deputados aprovaram 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 
concluídos. Serão suspensos 
os efeitos de ato ou decisão 
de despejo, desocupação ou 
remoção forçada coletiva de 
imóvel privado ou público, 
urbano ou rural, seja os de 
moradia ou para produção. O 
Senado vai analisar a proposta.

Reunião
Bruno Marinho disse ainda 

que a reivindicação para a 
construção da terceira faixa 
na rodovia Washington Luís 
será entregue pessoalmente 
ao vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), nos próximos 
dias. “A reunião já foi solicita-
da para assessoria do vice-go-
vernador”, revelou. Segundo 
ele, a prioridade é a amplia-
ção da rodovia no trecho entre 
Rio Preto a Mirassol, devido 
ao estrangulamento do trân-
sito em horário de pico.

Natural
Ao ser questionado sobre 

o futuro candidato do PSDB 
para disputar a sucessão do 
governador João Doria, em 
2022, o vereador Renato Pupo 
não titubeou ao declarar que 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia, que se filiou à sigla re-
centemente, deve ser o repre-
sentante no processo eleitoral. 
“Acho que o candidato natural 
do PSDB é o Rodrigo, e torço 
muito para que isso aconte-
ça”, diz. Pupo, portanto, não 
está em cima do muro.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br
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Dois homens são baleados em frente 
à padaria em avenida de Rio Preto

No começo da noite desta 
quarta-feira (19), por volta das 
19h, um homem de 31 anos 
e um jovem de 17 anos foram 
baleados por um desconheci-
do em frente a uma padaria 
localizada na Avenida Monte 
Aprazível. 

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, a Polícia Militar foi 
acionada após uma denúncia 
informando que uma pessoa 
teria sido baleada, e ao chegar 
no endereço notou que eram 
duas vítimas, que já estavam 
sendo atendidas por equipes 
de resgate. 

Foi constatado que o ho-
mem teria sido alvejado por 

diversos tiros que o atingiram 
na região do abdômen e em 
seu braço esquerdo, o estu-
dante também foi atingido por 
vários disparos em seu braço 
esquerdo. 

Em seguida foram aciona-
das uma equipe de perícia e 
uma equipe da Divisão Espe-
cializada de Investigações Cri-
minais (DEIC) que em contato 
com populares, presentes no 
local, foram informados de que 
a primeira vítima estava senta-
da em uma mesa da padaria, 
enquanto a segunda vítima es-
tava em uma barbearia vizinha 
ao estabelecimento. 

Neste momento um des-
conhecido se aproximou da 
panificadora, a pé, e passou a 
atirar contra o homem, sendo 
que consequentemente o ado-

Da REDAÇÃO 
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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Dois homens são baleados em padaria em avenida de Rio Preto

lescente que estava saindo da 
barbearia e se dirigindo para a 
padaria acabou sendo atingido. 

A primeira vítima foi levada 
para o Hospital de Base, que 
em contato com o Jornal DHoje 
informou não poder comentar 
sobre o prontuário de seus pa-
cientes, enquanto a segunda 
vítima foi encaminhada para 
a Santa Casa, que também 
ainda não informou o estado 
de saúde da vítima.

Em contato com o delegado 
Alceu Lima da Divisão Especia-
lizada de Investigações Crimi-
nais foi informado de que até o 
momento nenhum suspeito foi 
localizado e que o caso ainda 
está sendo investigado. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

EM RIO PRETO SOLO SAGRADO
Caminhonete furtada em 

Minas Gerais é recuperada 

Na noite desta quarta-feira 
(19), por volta das 21 horas, 
a Polícia Rodoviária Federal 
recuperou uma caminhonete 
que havia sido furtada em 
Contagem/MG no dia 14 de 
maio deste ano. A abordagem 
ocorreu no km 69 da BR 153, 
em Rio Preto. Um homem de 
30 anos foi preso.

No momento da abordagem 
o condutor apresentou apenas 
o documento de licenciamento 
do veículo, contudo, ele não 
era habilitado e exibiu a car-
teira de trabalho como único 
documento de identificação. 
Ao consultarem a situação do 
veículo no sistema, os policias 

constataram que a caminho-
nete havia sido furtada uma 
semana antes.

O condutor e veículo foram 
apresentados na Central de 
Flagrantes, onde a caminho-
nete foi apreendida para ser 

devolvida ao proprietário. O 
homem responderá pelo crime 
de receptação.

O boletim de ocorrência foi 
registrado como receptação 
e dirigir sem permissão ou 
habilitação.

Da REPORTAGEM

Jovens de 15 anos são
 detidos vendendo cocaína

O caso está 
sendo

investigado
pela Delegacia

de Investigações 
Gerais

Dois adolescentes de 15 
anos foram detidos pela Po-
lícia Militar com 14 porções 
de cocaína e R$140 na última 
quarta-feira (19) às 18h50, 
no bairro Solo Sagrado. 

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, os policiais estavam 
em patrulhamento quando 
observaram os dois jovens 
conversando com uma ter-
ceira pessoa, que estava em 
cima de uma moto, que ao 
notar a presença da viatura 
fugiu do local. 

Na revista, policiais loca-
lizaram com o primeiro me-

nor um microtubo contendo 
cocaína e R$50 e com o 
segundo adolescente estava 
mais R$70. 

Depois os jovens indicaram 
um local próximo de uma 
árvore onde no chão estava 
outra porção. Em seguida 
informaram que havia mais 

drogas escondidas em um ter-
reno desocupado, onde foram 
localizados 12 microtubos e 
mais R$20. 

Os detidos então con-
fessaram a prática de trá-
fico e acrescentaram que 
cada porção seria vendida por 
R$20, sendo todo o dinheiro 
encontrado lucro da comer-
cialização. 

Os envolvidos foram leva-
dos para a Central de Flagran-
tes, local que foram liberados 
na presença das mães. Já 
as drogas e o dinheiro foram 
apreendidos. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM
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Caminhonete furtada em Minas Gerais é recuperada na 
BR 153 com motoristas sem CNH

GCM ACIONADA
Comerciante descumpre medida protetiva e é preso

Um comerciante de 57 
anos foi preso na última 
quarta-feira (19) às 21h30 
por desobedecer a medida 
protetiva registrada por sua 
ex mulher de 64 anos. 

Uma equipe da Guarda 
Civil Municipal estava em 

diligência pelo centro da 
cidade quando foi acionada 
pela solicitação da vítima, 
informando que registrou 
uma medida protetiva a 
desfavor de seu ex marido e 
que ele estaria em frente à 
sua casa gritando e batendo 
no portão. 

Ao chegarem no local os 

guardas logo abordaram o 
comerciante que continu-
ava batendo no portão da 
residência. Para os GCMs o 
acusado disse estar ciente 
sobre a medida, mas acredi-
tava que sua ex companheira 
teria retirado a queixa. 

Os guardas entraram em 
contato com a vítima que 

entregou uma cópia da me-
dida protetiva e pelo fato de o 
comerciante ter descumprido 
o registro ele foi levado para 
a Central de Flagrantes e 
preso, devendo ficar à dis-
posição da justiça. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 

GCM ACIONADAGCM ACIONADA

anos foi preso na última 
quarta-feira (19) às 21h30 
por desobedecer a medida 
protetiva registrada por sua 
ex mulher de 64 anos. 

Civil Municipal estava em 

Da 

NA BASE VOTUPORANGA

Motociclista bate em caçamba e morre

Um motociclista de 29 
anos morreu nesta quarta-feira 
(19) em Votuporanga, após 
colidir com uma caçamba lo-
calizada na Rua Aristides Galo 
no bairro Parque Industrial 
Friozi, às 21h37. 

De acordo com as infor-
mações da Polícia Militar, a 
suspeita é que a vítima teria 
perdido o controle de sua 
moto, o que o levou a colidir 
com a caçamba. Assim que 
a viatura chegou ao local o 
motociclista já estava morto 
devido um traumatismo cra-
nioencefálico. 

Ainda foram acionados 
para o local o delegado res-
ponsável, a perícia e, devido o 
óbito, a funerária. O caso ainda 
será investigado pela polícia de 
Votuporanga.   

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Motociclista bate em caçamba e morre em Votuporanga

PRF faz abordagens 
educativas na BR-153

A Polícia Rodoviária Fede-
ral fez nesta quinta-feira (20) 
um evento com abordagens 
educativas em alusão ao 
“Maio Amarelo”.

O evento será das 14h às 
20h na base da Polícia Rodo-
viária Federal de Rio Preto e 
contará com abordagens com 
o foco na conscientização em 

relação à adoção de condutas 
prudentes no trânsito para a 
redução de acidentes.

Os motoristas receberão 
orientações de como prevenir 
acidentes e sobre a impor-
tância dessa prevenção para 
a diminuição nos índices de 
acidentes, além de ganhar 
brindes relacionados ao tema.

Maio Amarelo - O 

Andressa ZAFALON Maio Amarelo é uma cam-
panha de conscientização 
sobre segurança no tránsito, 
cuja primeira edição ocorreu 
em 2014. Foi instaurado 
com base em uma resolução 
da Assembleia-Geral das 
Nações Unidas que definiu 
o período entre 2011 e 
2020 como a “Década de 
Ações para a Segurança no 
Trânsito”.

Divulgação

PRF faz abordagens educativas na BR-153
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Gravidez após a 
Menopausa

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

É possível engravidar após a menopausa?

De forma natural é pouco provável que você 
consiga engravidar. 

A menopausa é constatada quando a mulher 
deixa de menstruar por no mínimo 12 meses, 
o que significa que seus ovários não produzem 
mais os hormônios estrogênio e progesterona, 
essenciais para a produção dos óvulos.

Com os avanços da medicina reprodutiva, 
é possível para uma mulher engravidar após a 
menopausa por meio de técnicas de alta com-
plexidade, como a Fertilização in vitro (FIV). 

É cada vez maior o número de mulheres que 
buscam a maternidade após os 45, 48 anos. 
Idade em que elas se sentem mais maduras, 
realizadas na área profissional e vida financeira 
estável.

Quais as dificuldades e o que levar em 
consideração para uma gravidez tardia?

Saúde da paciente: Cuide  da alimentação, 
não fume, pratique atividades físicas e cultive 
hábitos saudáveis. Você precisa estar bem para 
gerar uma vida em seu corpo!

Doação de óvulos ou ovodoação: Como  
você não ovula mais, a opção é ser receptora 
de óvulos de uma mulher mais jovem, o que 
aumenta as chances de sucesso da FIV. Você 
também pode escolher adotar um embrião 
congelado.

Idade: a Resolução do CFM número 
2168/2017 define 50 anos como idade limi-
te para aplicação das técnicas de reprodução 
assistida. Acima dessa faixa, será necessário 
comprovar a ausência de comorbidades (asso-
ciação entre problemas existentes) da mulher 
e riscos para os descendentes.

É importante estar ciente que nem sempre 
a gravidez acontece na primeira tentativa de 
fertilização assistida, o que pode causar um 
sentimento de frustração. 

Não desanime, nem desista do seu sonho.
Ser mãe após a menopausa é um sonho 

possível!. 

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

Divulgação

RIO PRETO

NO HB E HCM

A Funfarme, que abrange o 
Hospital de Base e Hospital da 
Criança e Maternidade, adqui-
riu  um equipamento de esti-
mulação neuromuscular para 
ser usado pacientes graves na 
UTI Covid. Após funcionários 
passarem por treinamento e 
os protocolos internos serem 
estabelecidos, cinco pacientes 
começaram a utilizar o equipa-
mento. A ideia é ampliar o uso 
do aparelho para todas as UTIs 
Covid e não-Covid do HB.

.“A eletroestimulação nestes 
pacientes, principalmente os 
que estão sedados, intubados 
e imobilizados, é fundamental 
para que não tenham uma di-
minuição importante de massa 
muscular, o que prejudica a 
reabilitação pós-covid”, afirmou 
Lucas Lima Ferreira, fisiotera-
peuta da UTI Covid do HB.

Com o novo equipamento, 
é possível estimular a mus-
culatura de todo corpo com 
choques controlados, fazendo 
com que os músculos se con-
traiam. Para cada conjunto de 
músculos, é necessária uma 
descarga elétrica específica. 
Antes desta aquisição, era 
usada a terapia de mobilização 
passiva.

“A técnica usada ante-
riormente era a chamada 
mobilização passiva, quando 
o fisioterapeuta movimenta 
braços e pernas do paciente. 
Essa técnica não melhora 

Aparelho estimula musculatura 
de pacientes graves com Covid

o atrofismo muscular, mas 
melhora a articulação como 
um todo. Além disso, usamos 
posicionamento funcional, mu-
dando o paciente de posição 
para evitar lesões e, quando 
possível, mobilização fora do 
leito em poltronas ou prancha 
que reclina, para que o doente 
consiga se manter em pé”, 
completou o fisioterapeuta.

Criado pelo fisioterapeuta 
Paulo Eugênio Silva, o RE-
CARE, como é conhecido, foi 
desenvolvido nos últimos 15 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Aparelho estimula musculatura de pacientes graves com Covid
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anos e possui homologação 
da ANVISA. No mundo, exis-
tem equipamentos similares, 
porém nenhum com a mesma 
tecnologia embarcada como 
estímulo de grupos muscula-
res específicos, programação 
da intensidade do estímulo 
elétrico, capacidade de realizar 
exame eletrodiagnóstico, além 
de acesso à internet.

Nesta quinta-feira (20), 
o Hospital de Base registrou 
274 pacientes internados com 
Covid-19, sendo 105 em en-

fermaria e 169 na UTI (92,3% 
de ocupação). Nas últimas 24 
horas foram concedidas 23 
altas e registrados oito óbitos. 
No HCM são nove pacientes 
internados, com seis na enfer-
maria e três na UTI.

Desde o início da pandemia, 
a Funfarme atendeu 5.436 
pacientes com Covid-19, com 
3.828 altas e 1.329 óbitos. O 
mês de março já registrou 408 
internações até o dia 18, uma 
média de cerca de 22 pacien-
tes internados por dia.

Relatório confirma mais 541 casos

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto registrou nesta quinta-feira 
(20) mais 541 casos de Covid-19, 
sendo que 475 foram diagnosti-
cados por exame PCR, 31 por TR 
sorológico e 35 por TR antígeno. 
No total são 71.890 casos, com 
4.359 em profissionais da saúde.

Foram registrados também 

mais sete óbitos pela doença, 
sendo que cinco foram notificados 
na quarta-feira, um na terça e um 
neste quinta. Desde o início da 
pandemia são 2.071 mortes, com 
uma taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 já foram contabilizados 
37.127 casos e 1.149 óbitos.

Nas últimas 24 horas mais 
966 pessoas foram considera-

das recuperadas da Covid-19, 
chegando a 63.537 curados, o 
equivalente a 88,4% dos casos. 
A cidade soma 272.994 notifica-
ções de pacientes com sintomas 
gripais e 235.093 testes realiza-
dos. O coeficiente de incidência é 
de 15.605 casos a cada 100 mil 
habitantes.

A taxa de ocupação em leitos 
de UTI voltou a subir e chegou a 

83,3% na região nesta quinta-fei-
ra. Em Rio Preto são 835 pacien-
tes internados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), com 
421 na UTI e 414 na enfermaria, 
sendo que 464 são residentes de 
Rio Preto e 371 de outros muni-
cípios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 são 
666 pacientes internados, com 
372 na UTI e 294 na enfermaria.

Vinicius LIMA 

RIO PRETO OLÍMPIA
Vacinação para quem 

recebe BPC a partir dos 
45 anos começa hoje

Nesta sexta-feira (21) a 
campanha de vacinação con-
tra a Covid -19 passa a incluir 
os pacientes da faixa etária 
de 45 a 49 anos com comor-
bidades e com deficiência 
permanente que recebem o 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC).

Os postos de vacinação: 
Unidades de saúde não res-
piratórias; Pinheirinho; Polies-
portivo Maria Lúcia; Projeto 
Viva Eldorado; Escolas Silvia 
Covas, Dr. Loft João Bassitt e 
Zilda Natel, todos das 8h às 
14h. A Swift também fará o 
atendimento interno das 8h 
às 17h

Para receber a vacina, é 
necessário apresentar do-
cumento de identidade com 
foto e CPF. Para as pessoas 
com deficiência permanente 
é necessário apresentar o 
comprovante de recebimento 
do BPC, enquanto os pacien-
tes com comorbidades devem 
apresentar atestado médico. 
Os pacientes também devem 
preencher antecipadamente o 
cadastro do Vacina Já, dispo-
nível no Portal www.vacinaja.
sp.gov.br.

A estimativa da Secretaria 
Estadual de Saúde é de que 
228 pessoas com deficiência 
sejam vacinadas nesta etapa e 
6.973 pessoas com comorbi-
dades. As vacinas para ambos 
os públicos chegaram ao mu-

nicípio nesta quinta-feira (20).
Com o andamento da va-

cinação na última semana, o 
Comitê Gestor de Enfrentamen-
to ao Coronavírus verificou que 
mais da metade das pessoas 
com comorbidade entre 50 e 
59 anos já foram vacinadas, 
especialmente aquelas de 
maior risco de morte.

Com o objetivo principal 
atendido, A Secretaria da Saú-
de passou a aceitar laudos 
e atestado médicos emitidos 
nos últimos dois anos, além do 
atestado padrão. Os atestados 
deverão conter as informações 
detalhadas da doença alegada, 
dentro das prioridades defini-
das pelo Ministério da Saúde. 
Na rede pública de saúde estão 
sendo utilizados os cadastros 
de pacientes crônicos disponí-
veis e informações médicas do 
prontuário eletrônico.

A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 continua 
para os demais grupos já in-
cluídos anteriormente: Pessoas 
com comorbidades de 50 a 59 
anos; Pessoas com deficiência 
de 50 a 59 anos que recebem 
o BPC; Transplantados imu-
nossuprimidos; Pacientes em 
diálise; Pessoas com síndrome 
de down de 18 a 59 anos; 
Gestantes a partir de 18 anos 
com comorbidades; Puérpe-
ras a partir de 18 anos com 
comorbidades; Trabalhadores 
da educação com 47 anos ou 
mais; Idosos e Trabalhadores 
da saúde (2ª dose).

Vinicius LIMA 

Santa Casa terá R$ 650 mil 
para investir em mais leitos

A Prefeitura de Olímpia e a 
Câmara anunciaram que farão 
um repasse de R$ 650 mil para 
a Santa Casa do município, pos-
sibilitando que o hospital faça 
investimentos. A cidade está 
inserida na região de Barretos, 
que possui 96,6% de ocupação 
nas UTIs para pacientes com 
Covid-19.

O montante é composto 
por R$ 400 mil em recursos da 
Câmara Municipal, referentes 
à antecipação da devolução do 
duodécimo orçamentário da 
Casa de Leis ao Executivo e mais 
R$ 250 mil de recursos próprios 
da Prefeitura, destinados por 
meio de suplementação da se-
cretaria de Saúde.

O ato de entrega simbólica foi 
realizado em um encontro breve 
e restrito no auditório da Santa 
Casa, no fim da tarde desta quar-
ta-feira (19), com a presença do 
prefeito Fernando Cunha; do vice 
e diretor técnico da Santa Casa, 
Dr. Fábio Martinez; do Presiden-
te da Câmara, vereador José 
Roberto Pimenta (Zé Kokão); do 
provedor do hospital, Luiz Alberto 
Zaccarelli; vereadores, secretá-
rios municipais e imprensa.

Os recursos viabilizados serão 
destinados à entidade com a fina-
lidade de adquirir equipamentos 
necessários para a estruturação 

e operação de cinco novos leitos 
de UTI Covid, ampliando desta 
forma a capacidade de atendi-
mento intensivo do hospital. No 
início da pandemia, a Santa Casa 
contava com apenas dois leitos 
de UTI e oito de enfermaria, sen-
do que, com os investimentos, o 
hospital contará com 20 leitos de 
UTI e 25 de enfermaria.

“Para instalar leitos de UTI o 
custo é grande e o hospital não 
tem recursos suficientes para 
bancar isso sozinho. Então, em 
uma iniciativa zelosa do prefeito 
Fernando Cunha, com apoio 
da Câmara, nós estamos aqui 
fazendo essa pactuação para 
implantação de mais cinco leitos 
de UTI, temos a previsão de ter 
tudo pronto até o fim de junho”, 
declarou o provedor Zaccarelli.

Além da estruturação da 
Santa Casa, a Prefeitura informou 
que o município recebeu seis 
novos monitores para a UPA 24 
horas, que são equipamentos 
para leitura dos sinais vitais do 
paciente, indicando em tempo 
real para a equipe médica, atra-
vés das informações na tela e 
de alarmes visuais e sonoros, 
essenciais para o monitoramen-
to. Os aparelhos foram adquiridos 
com recursos próprios e serão 
utilizados juntamente com os 
respiradores da UPA, incluindo 
os doados pelo Projeto “INSPIRE” 
da USP.
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Jacaré perde mais 
uma e fica ameaçado 

por rebaixamento
O Rio Preto sofreu sua 

segunda derrota consecutiva 
na Série A3 do Campeonato 
Paulista nesta quinta-feira 
(20). Fora de casa, o Jacaré 
acabou sendo superado pelo 
Capivariano por dois a um e 
não afastou o risco de rebai-
xamento na competição.

Mesmo fora de casa, o Rio 
Preto começou melhor na par-
tida e criou a primeira oportu-
nidade aos três minutos, com 
Lucas Piauí cobrando falta e o 
goleiro Moisés mandando para 
escanteio. Aos dez minutos, 
Klebinho arriscou de fora da 
área e Moisés espalmou. Kle-
binho teve nova chance sete 
minutos depois, recebendo na 
ponta esquerda, cortando para 
o meio e chutando por cima 
do gol. A melhor oportunidade 
do Capivariano foi aos 42 mi-
nutos, com Correa cobrando 
escanteio fechado e acertando 
a trave.

O Jacaré continuou melhor 
nos primeiros minutos do se-
gundo tempo e quase abriu o 
placar com Thiaguinho, que ar-
rancou pela esquerda e chutou 

Vinicius LIMA 
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para a defesa de Moisés. No 
entanto, a equipe da casa fez 
um a zero aos 12 minutos, com 
Correa cobrando falta para área 
e a bola sobrando para Feliphe 
finalizar com força para o gol.

O esmeraldino tentou res-
ponder logo na sequência 
com um lançamento para 
Thiaguinho, que chutou fraco 
para a defesa do goleiro. Aos 
23 minutos, em cruzamento da 
esquerda, o colombiano Diaz 
apareceu dentro da área para 
finalizar e empatar o jogo. Dois 
minutos depois, Thiaguinho 
quase virou o jogo ao sair na 
cara do gol, mas mais uma vez 
parou na defesa de Moisés.

Aos 33 minutos, Xandão co-
meteu pênalti em Neto Costa. 
O atacante do Capivariano chu-
tou rasteiro no canto esquerdo 
e Lúcio defendeu. No rebote, 
Wallace marcou o segundo 
dos mandantes. O Rio Preto 
pressionou nos minutos finais, 
mas o placar ficou mesmo em 
dois a um.

No sábado (22), o Jacaré 
recebe o Batatais em um 
confronto direto contra o re-
baixamento. Já o Capivariano 
visita o Desportivo Brasil nesta 
penúltima rodada.
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COM OLÍMPIA

Votuporanguense 
vence derbi regional

O Votuporanguense levou 
a melhor no clássico regional 
contra o Olímpia nesta quin-
ta-feira (20) por um a zero. O 
resultado deixa o CAV como 
um dos líderes da Série A3 
do Campeonato Paulista. Já 
o Galo Azul fica mais distante 
do G-8 e segue com risco de 
rebaixamento.

O primeiro tempo foi in-
teiramente dominado pelos 
mandantes. Aos 15 minutos, 
João Marcos pegou na entrada 
da área e chutou forte no tra-
vessão. O atacante do CAV teve 
oportunidade aos 31 minutos, 
dessa vez batendo colocado 
na ponta direita e novamente 
acertando o travessão.

O Votuporanguense chegou 
ao gol aos 42 minutos. Após 
cobrança de escanteio, a bola 
pipocando na área, até Murilo 
mandar de cabeça para o fun-
do da rede. Nos acréscimos, 

foi a vez Felipinho acertar o 
travessão em chute de fora da 
área, na única oportunidade 
do Olímpia.

O segundo tempo foi de 
poucas oportunidades, com os 
mandantes tentando garantir 
o resultado e o Olímpia com 
dificuldades de atacar. Aos 25 
minutos, João Marcos cruzou 
e Gabriel Barcos, dentro da 
pequena área, não conseguiu 
completar, desperdiçando uma 
chance incrível. O Galo Azul 
tentou assustar com Allbert 
fazendo jogada individual, mas 
finalizando por cima do gol. 
Na reta final do jogo, Israel 
avançou pela direita e chutou 
para Arhtur defender a quei-
ma-roupa.

Na próxima rodada neste 
sábado (22), o Olímpia recebe 
o Linense, podendo se livrar do 
risco de queda com uma vitó-
ria. Já o Votuporanguense en-
cara um novo duelo regional, 
dessa vez contra o Barretos.

Vinicius LIMA 
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TOUR VIRTUAL Semana Nacional de Museus 
terá participação de Olímpia

A Estância Turística de 
Olímpia está participando da 
19ª Semana Nacional de 
Museus, que é realizada em 
todo o país. Neste ano, devido 
à pandemia do Coronavírus, 
a ação incentiva as visitas 
virtuais e, para isso, foram 
produzidos vídeos do Museu 
de História e Folclore Maria 
Olímpia e também do Museu 
de Arte Sacra e Diversidade 
Religiosa, que estreiam na 
programação. 

O material, elaborado pela 
secretaria de Turismo e Cultura, 
traz curiosidades, informações 
e explica sobre o acervo expos-
to nos dois museus olimpien-
ses. Assim, é possível conhecer 
um pouco das exposições “Da 
Dor ao Renascimento”, que 
conta com a imagem il Cristo 
Velato, e “Mestres e Anônimos 
do Barroco Luso-Brasileiro”, no 

Museu de Arte Sacra e Diver-
sidade Religiosa, bem como o 
acervo de mais de 3 mil peças 
do Museu do Folclore. 

“Nos alegra muito partici-
par e compartilhar a Semana 
Nacional de Museu, sobretudo 
a possibilidade que a tecnolo-
gia nos trouxe de explorar e 
vivenciar a arte de uma nova 
forma”,diz Priscila Foresti, se-
cretária de Turismo e Cultura da 
Estância Turística de Olímpia.

A Semana Nacional de 
Museus é promovida pelo Con-
selho Internacional de Museus 
(Icom) e Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram) e tem o ob-
jetivo de promover, divulgar e 
valorizar os museus brasileiros 
e intensificar a relação dos 
museus com a sociedade.

Esse ano o tema escolhido 
foi “O futuro dos museus: 
recuperar e reimaginar”, que 
propõe a reflexão sobre o 
futuro dos museus, baseada 

na ideia de que só é possível 
inspirar o futuro se existir um 
compromisso criativo com o 
presente.

Além das visitas virtuais, os 
espaços estão abertos para vi-
sitação presencial. O Museu de 
Arte Sacra e Diversidade Reli-
giosa fica aberto de terça-feira 
a domingo, das 13h às 19h, na 
Rua David de Oliveira, 420. Já 
o Museu do Folclore está aber-
to de terça a sexta-feira, das 
8h às 17h, e aos sábados, das 
9h às 11h, e está localizado 
na Rua David de Oliveira, 89, 
ambos no centro. 

A visitação do público deve 
respeitar todas as medidas 
recomendadas como o distan-
ciamento, controle de capaci-
dade, uso de máscara, entre 
outras regras necessárias para 
garantir a prevenção. As visitas 
virtuais podem ser acessadas 
no site da Prefeitura, www.
olimpia.sp.gov.br.
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ENSINO EM 2022
Estado vai incluir inglês 
no ensino fundamental

A partir de 2022, serão 
ofertadas as disciplinas 
Projeto de Convivência, In-
glês e Tecnologia para 623 
mil alunos de 1° ao 5° ano 
do ensino fundamental. As 
escolas de Ensino Integral 
(PEIs) de Anos Iniciais vão 
oferecer também Projeto 
de Convivência e Inglês.

Criado em 2019 pela 
Seduc-SP para fortalecer 
o desenvolvimento socio-
emocional dos estudantes, 
o programa Inova Educa-
ção já atende 2,5 milhões 
de estudantes do 6º ao 9º 
ano dos ensinos funda-
mental e médio.

Por meio das três dis-
ciplinas - Projeto de Vida, 
Eletiva e Tecnologia -, o 
Inova Educação promove 
o desenvolvimento pleno 
das habilidades cognitivas 
e socioemocionais dos es-
tudantes, por meio de um 
ambiente inovador de cria-

ção, de compartilhamento 
de ideias e soluções tec-
nológicas que melhoram 
a rotina escolar, além de 
permitir uma maior cone-
xão entre professores, alu-
nos e outros integrantes 
da comunidade escolar.

“É levar a experiência 
das escolas de ensino in-
tegral para toda a rede. O 
Inova nos permite oferecer 
temas que complemen-
tam a base escolar, como 
gestão de tempo, organi-
zação pessoal, compro-
misso com a comunidade, 
perspectivas para o futuro, 
empreendedorismo, edu-
cação financeira, robóti-
ca e programação. São 
itens importantes para o 
desenvolvimento integral 
dos nossos alunos, além 
de fortalecer vínculos e 
contribuir diretamente na 
redução da evasão esco-
lar”, analisou o Secretário 
da Educação, Rossieli 
Soares.
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Mapeamento sobre socioemocional vai 
atingir 250 mil servidores da Educação

O Governo de São Paulo, 
por meio da Secretaria da 
Educação (Seduc-SP), anun-
ciou nesta quinta-feira (20) 
que vai realizar um mapea-
mento inédito sobre o desen-
volvimento socioemocional 
com os 250 mil servidores 
da Secretaria da Educação, 
em parceria com o Instituto 
Ayrton Senna (IAS). O objeti-
vo é preparar e formar cada 
vez melhor os profissionais 
da rede estadual paulista 
para as novas demandas 
educacionais.

O estudo trará informa-
ções de autoavaliação sobre 
personalidade, prática profis-
sional e qualidades instrucio-
nais, além de temas relacio-
nados à organização, foco, 
persistência, assertividade e 
respeito, e será desenvolvido 
por meio de parceria entre a 
Seduc-SP, o IAS e a Escola 
de Formação e Aperfeiçoa-
mento dos Profissionais da 

Educação do Estado (Efape).
“A ação visa coletar novas 

informações para melhorar o 
alinhamento de instrumentos 
pedagógicos. Vamos contar 
com dados fundamentais 
para definir ações, otimizar 
o trabalho e oferecer novas 
possibilidades para melhorar 
o nível educacional em todos 
os aspectos”, afirmou o Go-
vernador João Doria.

A coleta de dados ocor-
rerá por meio de uma plata-
forma de pesquisa online, no 
período entre esta quinta-fei-
ra (20) e 10 de junho, que 
poderá ser acessada a partir 
do portal da Efape.

“A ciência mostra que as 
competências socioemo-
cionais têm impactos muito 
relevantes tanto na vida 
presente do aluno em sua 
aprendizagem, quanto na sua 
vida futura. As informações 
estão relacionadas às carac-
terísticas individuais, que se 
manifestam nas formas de 
sentir, pensar e agir ao se re-

lacionar consigo mesmo, com 
os outros e com as situações 
para estabelecer e atingir 
objetivos”, comentou Viviane 
Senna, Presidente do IAS.

Estudantes - Nes-
ta semana, a Seduc-SP e 
o IAS apresentaram dados 
da pesquisa inédita sobre a 
percepção dos estudantes da 
rede pública estadual sobre 
o desenvolvimento socioe-
mocional. O questionário foi 
respondido por 110.198 alu-
nos, em novembro de 2019, 
e trouxe, entre outros pontos, 
informações relacionadas ao 
processo de aprendizagem e 
fatores educacionais, como 
melhoria do desempenho es-
colar, fortalecimento da saúde 
mental e redução dos riscos 
de evasão e violência escolar 
naquele momento específico 
de vida.

Os estudantes do 5° e 9° 
ano do ensino fundamental e 
3ª série do ensino médio se 
autoavaliaram como pouco, 
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medianamente, bastante e 
muito desenvolvidos em 17 
competências - divididas em 
cinco macrocompetências: 
amabilidade, engajamento 
com os outros, abertura ao 
novo, autogestão e resiliência 
emocional.

Prefeituras que manifes-
tarem interesse em realizar o 
Saresp (Sistema de Avaliação 
do Rendimento Escolar do 
Estado de São Paulo) vão 
poder inserir os estudantes 
na próxima pesquisa socioe-
mocional, prevista para o final 
deste ano.

As informações 
estão relacionadas 
às características 
individuais, que se 
manifestam nas 
formas de sentir, 

pensar e agir

“

”
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

5º Termo Aditivo Contratual
Pregãeo eletrônico nº 65/17; Contrato: PRE/0058/17
Contratada: Universidade Patativa do Assaré
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMA – Adilson Vedroni; SME – Fabiana 
Z. Azevedo; SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021
ATA Nº 0420/21
CONTRATADA: R C – MOVEIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de mobiliário hospitalar - Valores 
Unitários – Item 03 - R$6.500,00; Item 05 - R$11.700,00 – 
SMS –- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2021
ATA Nº 0421/21
CONTRATADA: BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI 
NUNES ME
OBJETO: Fornecimento de caixas plásticas e paletes - Valo-
res Unitários – Item 01 - R$32,88; Item 02 - R$45,88;- Item 
03 - R$34,78 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021
ATA Nº 0422/21
CONTRATADA: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODU-
TOS ODONTOLOGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos - Valo-
res Unitários – Item 01 - R$19,00; Item 02 - R$19,00;- Item 
03 - R$19,00;- Item 04 - R$19,00; Item 10 - R$18,00;- Item 
16 - R$18,40;- Item 17 - R$18,40; Item 18 - R$18,40;- Item 
19 - R$18,40;- Item 20 - R$18,70; Item 21 - R$18,70;- Item 
22 - R$19,00;- Item 23 - R$19,00; Item 24 - R$19,00;- Item 
25 - R$18,50;- Item 26 - R$18,40; Item 27 - R$18,50;- Item 
28 - R$18,50 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021
CONTRATO nº PRE/0061/21
CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP
OBJETO: Aquisição de ar condicionado - SMTTS – Amaury 
Hernandes– Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$31.845,00
EXTRATO DE CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
CONTRATO Nº CHP/0002/21
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RU-
RAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -COOPERIOPRETO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios de grupos for-
mais da agricultura familiar(detentores de DAP JURIDICA), 
PARA ALIMENTAÇÃO Escolar da rede de educação básica 
pública - Valor Total: R$560.984,42 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses. 

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 146/2021 – Processo 
11268/2021
Objeto: Aquisição de fone headset para a Secretaria Munici-
pal de Fazenda. Sessão pública realizada on line com início 
dia 28/04/2021, sendo adjudicados o item à empresa decla-
rada vencedora: LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI (item 1). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. José Martinho Wolf Ravazzi 
-  Secretário Municipal de Fazenda.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
86/2021 – PROCESSO Nº 1861/2021
Objeto registro de preços para aquisição de bebedouro de 
galão e purifi cador de água. Secretaria Municipal da Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 24/05/2021 às 09:00hs para continuida-
de dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

127/2021 – PROCESSO Nº 11135/2021
Objeto registro de preços para aquisição de ferragens para 
utilização na ampliação e manutenção da iluminação pública 
de vias e praças. secretaria municipal de obras. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 24/05/2021 às 09:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
143/2021 – PROCESSO Nº 11266/2021
Objeto registro de preços para aquisição de luvas descartá-
veis para as unidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 24/05/2021 às 09:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernan-
des – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 115/2021 – Processo n.º 
11.018/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS 
TERCERIZADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, AGENTE DE 
HIGIENIZAÇÃO E TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO DE 
EDIFICAÇÕES EM ATENDIMENTO AO SHOPPING PRE-
FEITO ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (HB). SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO NEG. TURISMO.
Sessão pública realizada on line no dia 10/05/2021, sendo 
adjudicado o item à empresa vencedora: MV SERVIÇOS 
LTDA - ME (item 1), conforme proposta declarada vencedora. 
Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa 
SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA 
EIRELI. Não houve apresentação das contrarrazões. A pre-
goeira manteve a decisão prolatada na sessão, submetendo 
à autoridade superior, Sr. Secretário Municipal do Desenvol-
vimento Econômico, que ratifi cou as decisões da pregoeira 
e negou provimento a intenção de recurso da empresa. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Adriana Tápparo – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Jorge Luis de Souza - Secretá-
rio Municipal do Desenvolvimento Econômico.
AVISO : REDESIGNAÇÃO DE DATA
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 aquisição de 
Switch e Acess Point para atender as demandas da instala-
ção na nova Sede da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico. Fica redesignada a data de recebimento 
das propostas para o dia  08/06/2021, às 14:00h. e abertura 
a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, 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° 
221/2021, processo 11.861/2021, objetivando a registro de 
preços para aquisição de ovos de galinha em atendimento as 
Unidades Escolares da rede Municipal de ensino e demais 
órgãos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/06/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, 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° 
216/2021, processo 11.788/2021, objetivando a aquisição de 
insumos(aplicador cateter, bomba de insulina e outros) para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/06/2021, 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° 202/2021, processo 11.704/2021, objetivando a contrata-

ção de empresa para fornecimentos de postos de trabalho 
terceirizados de atendimento ao público e encaminhamento 
de ligações telefônicas. Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. 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.

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

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
009/2019
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: META PÚBLICA-CONSULTORIA E ASSES-
SORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
OBJETO: Empresa Especializada para prestação de ser-
viços de consultoria e assessoria para as áreas adminis-
trativas, planejamento orçamentário, execução contábil e 
fi nanceira.
VALOR MENSAL: R$ 7.339,69 (Sete mil e trezentos e trinta 
e nove reais e sessenta e nove centavos).
VALOR 12 MESES: R$ 88.076,28 (Oitenta e oito mil e seten-
ta e seis reais e vinte e oito centavos
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 12 (doze)meses, iniciando-se em 05 de junho 
de 2021 e seu fi nal em 04 de junho de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 17 de maio de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 009/2019; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto - SP, 17 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 35.280 DE 20 DE MAIO DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ELAINE 
CRISTINA LAZARO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 19 de maio 
de 2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.916
DE 20 DE MAIO DE 2021.

Altera o Decreto nº 17.901/17, que nomeia membros para 
compor o Conselho do Parque Tecnológico de São José do 
Rio Preto – CONPARTEC.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A :
Art. 1º A alínea “c” do inciso III do art. 1º do Decreto nº 
17.901, de 05 de dezembro de 2017, que nomeia membros 
para compor o Conselho do Parque Tecnológico de São 
José do Rio Preto – CONPARTEC, passa a vigorar alterada 
com a seguinte redação:
“Art. 1º - ...

...

III – Representantes do Segmento Empresarial de São José 
do Rio Preto:

...

c) Representante da Associação Comercial e Empre-
sarial de São José do Rio Preto - ACIRP:
KELVIN KAISER – Titular
GILBERTO PEREZ MARIANO - Suplente” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 20 de maio de 2021, 

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:
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A-8 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
21 de maio de 2021

169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registro no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa local.

DECRETO Nº 18.917
DE 20 DE MAIO DE 2021.

   Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384 de 19 de 
dezembro de 2020,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 334.684,04 
(Trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro 
reais e quatro centavos), para reforço das dotações orça-
mentárias a seguir descritas:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 38 R$ 10.800,00
Programa 02 – Suporte administrativo
01.008.14.422.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 383 R$ 323.884,04
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.1010.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 87.000,00 
(Oitenta e sete mil reais), para reforço de dotações orçamen-
tárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 438 R$ 75.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 344 R$ 12.000,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade 
07.001.18.542.0020.2066.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 3º decorrem das anulações parciais de 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 443 R$ 75.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2037.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 116 R$ 12.000,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade 
07.001.18.542.0020.2066.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 20 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.918
DE 20 DE MAIO DE 2021.

Declara luto ofi cial de três dias no Município de São José 
do Rio Preto em virtude do falecimento do pastor titular da 
Primeira Igreja Batista de Rio Preto, Pr. Edevaldo Soldeira 
Rodrigues.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e;
Considerando o falecimento do pastor titular da Primeira 
Igreja Batista de Rio Preto, Pr. Edevaldo Soldeira Rodrigues, 
nesta data;  
Considerando toda a sua trajetória, Pr. Edevaldo era pastor 
da PIB nesta cidade há dezesseis anos;
Considerando a admiração que a sociedade rio-pretense 
sente por tão estimada personalidade, e a imorredoura me-
mória de sua presença;
Considerando os relevantes serviços prestados a este Muni-
cípio; e
Considerando o interesse público local;
D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica declarado neste Município Luto Ofi cial, por 03 
(três) dias, em virtude do falecimento do Pr. EDEVALDO 
SOLDEIRA RODRIGUES.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassit”, 20 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUIS ROBERTO THIESI

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

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE CONTRATO 23/2021 – CONCORRÊNCIA 
05/2020 – PROC. nº 81/2020
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA
Objeto: Ampliação de prédio do almoxarifado do SeMAE, 
localizado na Rodovia Délcio Custódio da Silva (km 4,5) no 
município de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços, conforme descrito 
no Anexo 1 – Memorial Descritivo”.
valor de R$ 5.243.053,85 Prazo: 14 meses Assinatura: 
20.05.2020 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 
01/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de areia e brita.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2021 – Pedido 01.
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 80/2021 de 04.05.2021 recebida 
em 14.05.2021. 
Valor de R$ 17.516,00  Itens: 3, 4, 5 e 6.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
33/2021 – PROCESSO SICOM 3134/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de outsourcing de impressão, compreendendo a cessão de 
direito de uso de equipamentos e softwares, serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças 
e acessórios, fornecimento dos ambientes de impressão e 
reprografi a e suporte técnico.
Sessão pública realizada on line no dia 13.05.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora LM COMÉRCIO E IMPOR-
TAÇÃO RIO PRETO LTDA ME. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
33/2021 – PROCESSO SICOM 3134/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 19.05.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 35/2021 – PROCESSO SeMAE nº 40/2021 
– PROCESSO SICOM 3141/2021
OBJETO: Aquisição de materiais para análises bacteriológi-
cas diárias.
IMPUGNANTE: QUIMAFLEX CIENTÍFICA LTDA.
Vistos, etc, recebo a impugnação porque tempestiva e con-
siderando a manifestação da gerência gestora do processo, 
NEGO PROVIMENTO ao pedido, mantendo-se o Edital e 
seus Anexos irretocáveis. 
S. J. Rio Preto 20.05.2021 – Jaqueline Freitas Reis Gerente 
de Operação e Manutenção – Água
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público. # CREDOR Nº 0369611 – Construtora Ele-
vação Ltda - Valor: R$ 803.060,43 - Motivo: Tendo em vista a 
liberação do recurso federal. Publicada por afi xação no local 
de costume, e pela imprensa local. João Marcelino Ruiz – 
Gerente Adm. e Financeiro - José Roberto Biroli – Diretor de 
Gestão - Nicanor Batista Junior – Superintendente.
S. J. Rio Preto 20.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O INSTITU-
TO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 03 – IMPRESSORAS HP (PATRIMÔNIOS: 
256638, 256639 e 256640). PARA SEU USO EXCLUSIVO, 
VEDADO A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCA-
ÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRA-
TUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2019 
E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, SENDO QUE O CE-
DENTE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, REQUERER A 
DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA:   20 DE MAIO DE 2021.

 

 

 
 
 
 
 

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

São José do Rio Preto, 20 de maio de 2021 
Os permissionários relacionados abaixo, ficam devidamente 
COMUNICADOS da existência de débitos em aberto referentes à sua 
respectiva Inscrição Municipal. 

NOME INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL 

NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 148.060/0 152/2021 
ANDREZINA DA SILVA ROCHA 148.034/0 154/2021 

Considerando a existência de débitos em aberto, 
referentes às Inscrições Municipais supracitadas, objeto 
do Comunicado expedido por esta Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, 
e 
Considerando que, transcorrido o prazo de 
regularização, até o presente momento não identificamos 
a quitação dos débitos ou a celebração de acordo de 
parcelamento,  

Ficam V.S.ª devidamente NOTIFICADOS da abertura de processo 
administrativo de SUSPENSÃO do Termo de Permissão de Uso em 
vigência, nos termos do art. 40, I, “b”, do Decreto Municipal n.º 
13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º 18.374/2020. 
Salientamos que a não quitação dos débitos no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados do recebimento da presente notificação, ensejará a 
Cassação dos Termos de Permissão de Uso em vigência, bem como o 
cancelamento da Inscrições Municipais e a lacração dos equipamentos 
utilizados. 
Desde logo, fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e da 
ampla defesa, por meio da apresentação de defesa por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da presente 
notificação. 
Por fim, informamos que a regularização dos débitos poderá ser 
realizada via PoupaTempo ou através do Portal do Cidadão 
(https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/). 

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas 
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Licença de Publicidade Ofício nº 0539/2020
Conforme requerimento denominado “LICENÇA DE PUBLI-
CIDADE”, Protocolo: 2020159793, aberto por LUCIA MARIA 
DIAS ME, localizado(a) na Rua Coronel Spínola de Castro, 
2908 – Centro – CEP: 15015-500 - São José do Rio Preto/
SP, emitiu-se o Ofício 0539 IFP/SMAURB, em 29 de se-
tembro de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas 
Edson Francisco da Silva Junior. Em atenção ao protocolo 
acima referenciado, segundo informação fi scal, informamos 
o seu deferimento. Sendo assim, publica-se o referido Ofí-
cio, 01 (uma) guia original da Notifi cação de nº 5430/2020, 
emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda(Departamento 
de Tributos Mobiliários), que consta do lançamento comple-
mentar do tributo citado, referente ao exercício de 2020, no 
valor de R$ 202,40 (duzentos e dois reais e quarenta cen-
tavos), concernente a Taxa de Licença de Publicidade Não 
Luminosa do ano de 2020, bem como a devida Licença de 
Publicidade confeccionada por esta Inspetoria constando 
das características, quantidade, área e local do anúncio, uma 
vez que o contribuinte, devidamente cientifi cado, não retirou 
fi sicamente os documentos citados.

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000057720 00536/20 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000266907 00018/19 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000266914 00019/19 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016046 01544/10 ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000016050 01544/10 ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000016089 01544/10 ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000030277 01577/18
AUED & AUED RESTAURANTE E 

LANCHONETE LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000022450 00078/21
CLÍNICA INTEGRADA MACUL DE 

FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA 
LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000299334 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000089482 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000089498 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000089526 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000092020 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000092022 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000092059 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000112093 00910/21
H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MEDICOS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000118541 00345/09
MARIA BEATRIZ AMARAL DE LIMA 

SANTOS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034606 00150/21 MELAS CAFE LANCHONETE LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000034586 00149/21 MELAS CAFÉ LANCHONETE LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000223141 02220/20 SAPORE S/A
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000270607 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000104762 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

       São José do Rio Preto, 21 de maio de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Extrato de portaria n°001/2020-CGCM de 10 de janeiro de 
2020, publicada em 18 de janeiro de 2020: REF. Exclu-
são de indiciado do Processo Administrativo 001/2020 - o 
secretário da pasta, em despacho, determinou a exclusão 
do Guarda Civil Municipal Marcos José Freitas, matrícula 
60.570 do procedimento em questão.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 20/2021 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 11/2021 
TERCEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2017 
Contratada: Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura – FULBEAS. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 13/2017, que visa a contratação de até 18 
(dezoito) estagiários, nos termos previstos em suas cláusulas SÉTIMA, item 7.1 e QUINTA, item 5.1, 
respectivamente. 
Data da assinatura:  14 de maio de 2021. 
Vigência: 25 de maio de 2021 a 24 de maio de 2022. 
Valor do Aditivo: R$ 10.584,00 (Dez mil quinhentos e oitenta e quatro reais). 
Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Base Legal: Artigo 57, II, da Lei Federal n. 8.666/93. 
São José do Rio Preto, 20 de maio de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 





            









                 
                     

                  

                  
                  

         
                  
 

                 



 

 

 

 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

MARIO NOMIYAMA e VERÔNICA GARCIA PETRINA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, viúvo, nascido em 
Miguelópolis, SP, no dia 10 de outubro de 1947, fi lho de 
KATSUMI NOMIYAMA e de AIKO YOSHIMOTO. Ela, de na-
cionalidade brasileira, aposentada, viúva, nascida em Nova 
Granada, SP, no dia 02 de junho de 1957, fi lha de JOÃO 
GARCIA RUANO e de JOSEFA NUNES RUANO. 

VÍCTOR CÉSAR FERREIRA BORGES DA SILVA e MARIA 
FERNANDA GONÇALVES URBINATI. Ele, de nacionalida-
de brasileira, corretor de imóveis, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 28 de junho de 1991, fi lho de 
LUCíLIO CÉSAR BORGES CORVETA DA SILVA e de MA-
RIA RITA VICENTE FERREIRA DA SILVA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, cirugião dentista, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 07 de abril de 1992, fi lha de 
PAULO CESAR URBINATI e de ROSANA MARA GONÇAL-
VES URBINATI. 

THIAGO ASSAD SUCENA BRANCO e TAYNARA YRIS 
AMORIM SOARES. Ele, de nacionalidade brasileira, enge-
nheiro civil, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 20 de agosto de 1980, fi lho de FRANCISCO SUCE-
NA BRANCO e de ROSECLER ASSAD SUCENA BRANCO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, bacharel em direito, soltei-
ra, nascida em Ilha Solteira, SP, no dia 26 de novembro de 
1985, fi lha de GILMAR BATISTA SOARES e de NELI LINO 
AMORIM SOARES. 

ELIAS PEREIRA ORLOVIC e SAMARA PAULINO MUHA-
MID. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de suporte, 
solteiro, nascido em Barretos, SP, no dia 24 de novembro 
de 1989, fi lho de ANTONIO ORLOVIC JUNIOR e de LINDO-
MAR DA SILVA PEREIRA ORLOVIC. Ela, de nacionalidade 
brasileira, confeiteira, solteira, nascida em Barretos, SP, no 
dia 17 de janeiro de 1989, fi lha de ABDO CARIM MUHAMID 
e de CLAUDIA MARIA PAULINO MUHAMID. 

EVANDRO LUCAS PEREIRA e DRIELE FIRMINO DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de agosto 
de 1988, fi lho de CLAUDIO PEREIRA e de VERA LÚCIA 
BELLUZI PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
fi scal, solteira, nascida em José Bonifácio, SP, no dia 22 de 
abril de 1993, fi lha de LUÍS CARLOS FIRMINO DA SILVA e 
de CLEUSA APARECIDA VIOTTO FIRMINO DA SILVA. 

CARLOS ELOI GONÇALVES e CARINA SILVIA CALDA-
NA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 
de janeiro de 1985, fi lho de JOSE CARLOS GONÇALVES e 
de GERSILENE RENESTO GONÇALVES. Ela, de naciona-
lidade brasileira, diarista, viúva, nascida em Tanabi, SP, no 
dia 17 de julho de 1979, fi lha de JOSÉ CARLOS DA SILVA e 
de VALENTINA CALDANA DA SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 

publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 20 de maio de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. THIAGO CAPELIN DANGIÓ e CAMILA FERRAZ 
FRANCISCO, sendo ELE fi lho de JOSÉ NIVALDO DANGIÓ 
e de VERA LUCIA CAPELIN DANGIÓ e ELA fi lha de CAR-
LOS ANTONIO FRANCISCO e de TEREZINHA DE JESUS 
FERRAZ DA SILVA;

2. ALESSANDRO AUGUSTO MELEGATTI e RO-
BERTA SANTOS DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
VALDECIR MELEGATTI e de SONIA FILOMENA DE ARAU-
JO LIMA MELEGATTI e ELA fi lha de ROBINSON ROBERTO 
DE OLIVEIRA e de SILVANA DOS SANTOS OLIVEIRA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 20/05/2021.

Portaria n.º 3.016, de 20 de maio de 2021.

      “Designa 
servidor como fi scal do Contrato n.º 15/2021.”
  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 Con-
trato n.º 15/2021, que tem por objeto a contratação da 
empresa MIZU RIO PRETO SERVIÇOS DE ANÁLISES 
TÉCNICAS DE ÁGUA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 
30.228.227/0001-50, a para a prestação de serviços de 
análise do lodo, oriundo do desassoreamento das lagoas 
de que compõem a ETE de Cedral, o Senhor RODRIGO 
SIMÕES MOLLINA, Coordenador Municipal do Meio Am-
biente, portador do RG n.º 47.570.817-9 e inscrito no CNPF 
sob o n.º 395.349.548-88.
  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, 20 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

Portaria n.º 3.017, de 20 de maio de 2021.
      “Designa 
servidor como fi scal do Contrato n.º 16/2021.”
  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 16/2021, que tem por objeto a contratação da empre-
sa MARCELO EDUARDO RAMOS OLIVEIRA ME., inscrita 
no CNPJ sob o n.º 22.578.186/0001-01, para a  prestação 
de serviços de biorremediação por bioaumentação, utilizan-
do microorganismos autóctones no sistema de tratamento 
de efl uentes ETE do Município de Cedral-SP. o Senhor 
RODRIGO SIMÕES MOLLINA, Coordenador Municipal do 
Meio Ambiente, portador do RG n.º 47.570.817-9 e inscrito 
no CNPF sob o n.º 395.349.548-88.
  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, 20 de maio 
de 2021; 91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.
                                                                      PAULO RICAR-
DO 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

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 42/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para cons-
trução da Esplanada na Represa Lavínio Lucchesi
Data da realização da Sessão Pública: 10/06/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 20 de maio de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL



SOCIAL Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
21 de maio de 2021

CHANSON D’AMOUR
Nada lhe pertence mais que seus sonhos, disse o pensador Friedrich Nietzsche, cheio de razão. Pois 
o empresário João Carlos Theodoro, dono aqui e em boa parte do nosso estado de uma empresa de 
aparelhos auditivos e presidente do mais privé de nossos clubes, o Harmonia Tênis Clube, e a médica 
Ana Carla Souza, de Jales; ao disparar a um grupo de plus intimes, o convite de seu casamento, fizeram 
os convidados perceberam de que se tratava de um carinho anunciado. A lista de invités, era uma elite 
que respira o belo como a essência da própria vida e estava sendo acionada para testemunhar aquele 
que seria um dos mais chiques acontecimentos dos últimos tempos em nossa cidade. Pequeno, como 
pede o protocolo sanitário nesses tempos de pandemia – não mais de 40 pessoas – o casamento 
deleitou os olhos dos convidados pelo requinte, romantismo e bom gosto, que percebia-se em cada 
detalhe, como uma Chanson d’amour que doma silêncios e enleva o espírito. O lugar escolhido não 
poderia ser melhor: o paradisíaco rancho Santa Fé, de Tufi e Rosa Lemos, amigos dos noivos: um 
projeto impecável da arquiteta Cláudia Togni, todo envidraçado, com avanços de madeira em sua 
estrutura, no estilo das casas do New Mexico na fronteira do Texas, plantado numa clareira entre 
árvores altíssimas que lhe faziam moldura, projetando um terraço ao ar livre onde se distribuíram cinco 
mesas redondas de oito lugares. A ornamentação evidenciava ainda mais a majestosa arquitetura do 
local: um arco primoroso de flores brancas – uma mélange de camélias, rosas, peônias, orquídeas- 
serviu de altar para a benção.Trabalho assinado pelo decorador Luan Arvatti, que compôs com o 
mesmo requinte, o mise-en-place e a mesa de 
doces, obedecendo o tom branco, estimulando 
os presentes a lidar com silêncios quebrados 
pelo farfalhar das árvores e diante da beleza  
dos flower touches em forma de buquês no 
topo dos altos cilindros de vidro. A noiva, 
com seu sorriso magnetizante e seu porte de 
rainha, usava um vestido assinado por Magali 
Zanetti, de saia reta de renda rebordada com 
uma blusa de zibeline de seda pura, com 
decote ombro a ombro e lapela cruzada. A 
competente Gil Bonfá, assinou a assessoria 
e o cerimonial, fazendo tudo deslizar como 
cisne em lago sereno. A Ammici Gastronomia 
assinou o cardápio, um inventário completo do 
que há de melhor na gastronomia, enquanto 
rolava, generosa, a bebida da melhor qualidade: 
os vinhos chilenos, o champanhe e o scotch, 
estimulando os convidados a boas rodas de 
conversa. Três sound makers revezaram-se: o 
DJ Batata, de Jales; a banda G Play e a dupla 
Tato e Júnior, mantendo os piques de animação, 
até altas horas. Festa i-rre-to-cá-vel, dessas 
que acarinham nossa memória cada vez que 
lembramos dela. Sem dúvida, um dos mais 
chiques eventos da atual saison.

A-10

A noiva Ana Carla com sua irmã 
gêmea Ana Cláudia
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