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Ocupação de UTIs volta a subir na região
e Rio Preto atinge 92% da capacidade

SAÚDE EM ALERTA

Médico alerta 
para miocardite 
fulminante em 

bebês com 
Covid-19

Sindicato pede 
na Justiça que 

prefeitura apresente 
proposta de reajuste

Justiça manda indenizar bebê 
queimado durante banho em creche

Divulgação

IPIGUÁ
DER aprovou 
agora em 
maio projeto 
para constru-
ção de anel 
viário que vai 
tirar trânsito 
pesado do 
centro da ci-
dade.
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“Se a gente não conseguir 
reduzir essa transmissão, muito 
provavelmente vamos caminhar 
para uma situação parecida 
com o que aconteceu na segun-
da onda, quando fomos obri-
gados a tomar a medida mais 

extrema, que foi o lockdown. 
Lembrando que o lockdown não 
acaba com a pandemia e sim 
evita que o sistema de saúde 
entre em colapso”, afirmou a 
gerente da vigilância epidemio-
lógica Andreia Negri.      Pág.A5

Vacina da gripe tem baixa 
adesão entre prioritários
A campanha de vacinação 

contra a gripe em grupos 
prioritários segue com baixa 
a adesão em Rio Preto. Até o 
momento, crianças, puérpe-
ras, gestantes, idosos e pro-
fessores estão com a cobertu-

ra inferior a 50%. O maior índice 
está entre os trabalhadores da 
saúde, com 68,9% de adesão. 
A meta de cobertura vacinal do 
Ministério da Saúde é de 90%. 
A campanha teve início no dia 
12 de abril.        Pág.A5

Rio Preto entra em 
campo hoje e só 
vitória interessa

Pág. A4

Buffet´s querem mudar enquadramento para reabir
Há mais de um ano sem atividade permitida, donos dos principais buffet’s infantis de Rio Preto se manifestaram nesta semana e fizeram 
um abaixo-assinado para pedir que sejam enquadrados como restaurantes para poderem reabrir.     Pág.A2

Homem é 
detido no 

terminal por 
atos obscenos

Um homem de 33 anos foi 
detido pela Polícia Militar no 
terminal rodoviário nesta quin-
ta-feira (20), após testemu-
nhas relatarem terem visto ele 
praticando atos obscenos para 
mulheres que estavam no local 
por volta das 17h.  Os policiais 
estavam em patrulhamento 
quando foram informados por 
uma mulher. Abordado, o acu-
sado apresentou estar sob efeito 
de drogas ou álcool.   Pág.A4

O Sindicato dos Servidores in-
gressou na justiça pedindo que a 
Prefeitura de Rio Preto  apresente 
à Câmara Municipal o Projeto de 
Lei para conceder a revisão geral 
dos vencimentos dos servidores 
municipais.   Pág.A3

Avô será 
investigado por 
estupro de neta

Licitação visa 2ª 
fase de reforma da 
Estação Ferroviária
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Ausência de Pauléra 
chama atenção 
do governador 

João Doria

MIRASSOL
Relatório 

mostra que 
a agência 

do Banco do 
Povo já em-

prestou mais 
de 71% do 
crédito pre-

visto este ano 
para fomentar 

atividades 
e pequenos 
negócios na 

cidade. 
Pág.A2
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Pandemia também 
afeta a saúde mental 
e profissionais sofrem 

com rotina online
O tema da pandemia do Covid-19, maior crise sanitária 

do nosso século, que tem mudado o mundo de cabeça para 
baixo desde março de 2020, provocou outros efeitos de saúde 
indesejados, além dos sintomas mais comuns. Estresse, bur-
nout, depressão e outras patologias psiquiátricas aparecem 
como consequência da quarentena estendida, do excesso de 
trabalho (dentro e fora dos hospitais) e das incertezas quanto 
à economia, o medo da doença, entre outros. Sugestões para 
tratamento também não faltam, e vão desde a orientação em 
procurar o especialista médico ou psicólogo, até alternativas 
como meditação e técnicas de mindfulness no trabalho

Em pesquisa da IPSOS, encomendada pelo Fórum Econômi-
co Mundial, a maioria da população brasileira (53%) afirma que 
sua saúde mental piorou neste ano de pandemia, com aumento 
de casos de ansiedade e depressão, e poderia se acrescer crises 
de pânico, esgotamento emocional e estresse pós-traumático.

Em breve pesquisa feita realizada pela Ateliê RH pelo LinkedIn 
sobre o impacto da pandemia sobre a personalidade das pesso-
as, a maioria (78%) respondeu que sua personalidade mudou 
totalmente (52%) ou um pouco (28%).?Entretanto, pesquisa 
realizada pela Hogan Assessments, comparando os resultados 
de milhares de avaliações no mesmo período este ano, com 
resultados pré-pandemia, não encontrou nenhuma?diferença 
estatisticamente significante sobre a personalidade.

Na realidade, estes resultados confirmam o conceito de que 
a personalidade, formada na infância e adolescência, já bem 
consolidada na vida adulta, nos predispõe a ter mais facilidade 
para expressar certos comportamentos e atitudes frente às ou-
tras pessoas e aos problemas e crises com que nos deparamos. 
As pessoas pesquisadas conseguem diferenciais “estou assim, 
mas não sou assim”, ou sejam, o que é nossa personalidade e o 
que são comportamentos temporários decorrentes da situação 
problema. Eventos como a alta demanda emocional gerada pela 
pandemia, com máscaras, álcool em gel, distanciamento social 
e luto de entes queridos, sem dúvida dispararam doenças emo-
cionais, como ansiedade e depressão que, dependendo do grau 
requerem tratamento especializado de psiquiatras e psicólogos.

É o caso de um executivo bem sucedido, avaliado pela 
metodologia Hogan alguns anos pré-pandemia, que apontava 
traços de sua emocionalidade, empatia deficitária, desajus-
tamento social e outros transtornos. A pandemia despertou 
um surto de bipolaridade que destrói sua vida profissional e 
pessoal - o detonador do Covid-19 acionou uma bomba-relógio 
prematuramente.

Rotina online também afeta a saúde mental

Uma pesquisa, realizada pela Universidade de Stanford em 
fevereiro deste ano, revelou a existência de uma “fadiga de 
Zoom”, cujos sintomas são dores de cabeça, depressão e crises 
de ansiedade. O efeito ocorre por conta do excesso de contato 
visual (desconforto e cansaço), olhar o tempo inteiro para a 
própria imagem (baixa autoestima, distração e ansiedade), falta 
de movimentação física (sedentarismo, má circulação, postura 
corporal prejudicada) e excesso de esforço para se fazer enten-
der (estresse, irritabilidade, cansaço físico e mental).

Um exemplo desse caso é de um executivo que conduz 
negociações até bilionárias, e que está há um ano em home-o-
ffice, em sucessão de reuniões de Zoom bem além do horário 
que costumava ter no período presencial e, como resultado, 
desenvolveu uma insônia bem resistente a medicamentos; a 
falta de uma cisão entre o ambiente de trabalho e a casa traz 
efeitos dos quais não temos consciência, mas o corpo tem e 
acaba falando também. O próprio autor deste texto desenvolveu 
uma tenossinovite que já demanda seis meses de fisioterapia 
e medicamentos homeopáticos e alopáticos.

Em contatos por Zoom, com inúmeros clientes da consulto-
ria, encontramos as mesmas reclamações de que o home-office 
trouxe uma liberdade e autonomia individuais para os profissio-
nais conjugarem suas vidas profissional e pessoal. Só que não. 
Em muitas empresas, onde os calendários são compartilhados, 
as agendas são furiosamente invadidas por mais reuniões que 
mal liberam tempo para as necessidades fisiológicas básicas; 
acabou aquele tempo do trajeto de um departamento a outro, 
ou de visitas a clientes em outro bairro ou cidade. É tudo na tela.

A personalidade em jogo

Com exceção das doenças mentais e físicas causadas por 
essa nova realidade de trabalho, é possível entender, com o 
uso de testes de personalidade, como as pessoas lidam com 
a rotina digital.

Pessoas de personalidade mais assertiva, por exemplo, de-
sejosas de chamar atenção e reconhecimento o tempo todo, 
alguns talvez até arrogantes, que acham que estão sempre 
agradando, acima da crítica dos outros, acreditam ser o “Rei 
do Zoom”. Essas pessoas sofrem bem menos do que pessoas 
humildes, introvertidas, autocríticas, perfeccionistas, tímidas, 
necessitadas de aprovação e pertencimento do grupo que se 
sentem impotentes de recusar todas as oito reuniões de Zoom 
durante um dia - não pode dar em outra coisa do que esgo-
tamento emocional, ou síndrome do burnout no conjunto das 
doenças mentais.

Não se propõe uma resposta simples a estas diferenças de 
personalidade que trazem uma bela diversidade no convívio das 
pessoas e produtividade das equipes de trabalho. O tratamento 
de casos já em nível patológico pode requerer medicações com 
acompanhamento psiquiátrico. Por outro lado, em termos de 
ideias de prevenção, entram as inúmeras técnicas citadas como 
mindfulness (cuidado do corpo, alma, mente, respiração, sono, 
alimentação) e gestão do tempo.

Roberto Affonso Santos é diretor da Ateliê RH

ARTIGO Brasileiros deportados 
Chegou nesta sexta-feira (21), no 

Aeroporto de Confins, em Belo Hori-
zonte, o voo fretado pelo governo dos 
Estados Unidos para trazer de volta ao 
Brasil 106 brasileiros deportados. Todos 
teriam sido detidos após entrarem de 
forma ilegal em território norte-ame-
ricano. É o primeiro voo que deporta 
brasileiros desde que Joe Biden assumiu 
a presidência dos EUA.

Desaparecimento
Policiais civis cumprem nesta 

sexta-feira (21) mandados de 
prisão e de busca e apreensão 
contra suspeitos de participar do 
desaparecimento de três meni-
nos, na Baixada Fluminense. Os 
alvos da operação também são 
suspeitos de torturar e expulsar 
um morador e sua família de sua 
casa.

Auxílio Emergencial
Trabalhadores informais nascidos 

em maio recebem nesta sexta-feira 
21 a segunda parcela da nova rodada 
do auxílio emergencial. O benefício 
terá parcelas de R$150 a R$375, 
dependendo da família. O pagamento 
também será feito a inscritos no Ca-
dastro Único de Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) nascidos 
no mesmo mês.

NOTAS

Buffet´s querem mudar 
enquadramento para 

restaurantes e reabrir
Há mais de um ano sem 

atividade permitida, donos 
dos principais buffet’s infantis 
de Rio Preto se manifestaram 
nesta semana e fizeram um 
abaixo-assinado para pedir que 
sejam enquadrados como res-
taurantes para poderem reabrir.

O abaixo-assinado tem 17 
proprietários de buffet’s e foi 
entregue ao Secretário de 
Esportes Fábio Marcondes. 
“Realmente eles me encami-
nharam pela aquela amizade 
que eu tenho com alguns deles, 
mas, como não tem nada a ver 
com a minha pasta, fiz minha 
função como homem público e 
encaminhei para o Secretário 
de Saúde”, explica Marcondes.

Claudia Koga é proprietária 
do Villa Capibum Buffet e Ca-
pibum Buffet, e destaca sua 
indignação por ainda não poder 
trabalhar. “Estamos classifica-
dos como eventos, o que na 
minha opinião é muito errado. 
Nossas festas são pequenas 
onde, a maioria das vezes, 
engloba mais os familiares”, 
ressalta.

A empresária ainda afirma 
que com o fechamento dos 
buffet’s as festas em residên-
cias se tornaram comum e sem 
nenhum cuidado. “As festas 
não pararam de acontecer, só 
mudaram de local. Ao invés 

de fazerem uma festa em um 
ambiente que segue todos os 
protocolos de higiene e distan-
ciamento, fazem em chácaras 
sem nenhuma fiscalização”, 
frisa.

A situação é a mesma para 
Barbara de Oliveira Zenerato, 
proprietária do Buffet Alakazam 
e Buffet Kid Mais. “A nossa 
reivindicação é para que eles 
(Prefeitura) liberem o nosso 
ramo. A gente não vê sentido de 
um restaurante ou um bar poder 
funcionar e a gente não. O nosso 
caso é uma confraternização 
privada, aonde vai apenas as 
pessoas conhecidas e próximas 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

2ª FEIRA

INFANTIL

da família” comenta.
Barbara ainda relata que, 

no caso dos buffet’s tem a re-
cepcionista medindo a febre e 
álcool em gel na porta aplicado 
pela funcionária. “Além disso, 
fazemos a higienização de todos 
os brinquedos. Os monitores 
ficam em cada brinquedo, higie-
niza quando entra e sai alguma 
criança ou algum adulto. A gente 
entende a situação da saúde, o 
perigo que pode causar, mas, ou 
fecha todo o comércio ou libera 
pra todo mundo com regras. A 
gente está quieto faz mais de um 
ano e esperando a nossa chance 
de poder voltar. E aí quando um 

O abaixo-assinado tem 17 proprietários de buffet’s

pode e o outro não, a gente se 
vê injustiçado”, conclui.

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto se manifestou através 
de nota dizendo que “o Comitê 
Gestor de Enfrentamento do 
Coronavirus esclarece que a 
abertura de buffets para festas e 
eventos depende de uma modi-
ficação no Plano São Paulo, que 
normatiza o funcionamento de 
atividades econômicas em geral. 
Esclarece ainda que na atual 
fase do Plano de São Paulo esta 
atividade ainda não está liberada 
para o funcionamento, mesmo 
com restrições que valem para 
outros setores”, explica.

Divulgação

MIRASSOL
Em 5 meses,  Banco do Povo empresta
 71% do crédito previsto para todo ano

Somente nos primeiros cin-
co meses deste ano, o Banco 
do Povo em Mirassol já liberou 
mais de R$ 550 mil em cré-
ditos para empreendedores, 
cerca de 71,5% do valor de R$ 
769.069,66 disponibilizados ao 
longo de todo o ano de 2021.

Para as agentes de crédito, 
Paula Viscardi e Gabriela Vendra-
mini, os números revelam o perfil 
do empreendedor no Município. 
“A procura pelo crédito faz parte 

também de uma parceria com o 
Sebrae e a Prefeitura de Miras-
sol, para fomentar o empreen-
dedorismo durante a pandemia. 
Quem nos procura, já passaram 
por cursos certificados e voltados 
para a área do empreendedoris-
mo”, disse Paula.

“Os dados comparativos de-
monstram o cumprimento desse 
papel e do perfil do empresariado 
em Mirassol, que tem clareza 
quanto à importância do crédito 
e vem à sua procura”, acrescen-
tou Gabriela.

Com juros bem menores, o 
Banco do Povo Paulista - um pro-
grama de microcrédito produtivo 
do Governo do Estado de São 
Paulo realizado em parceria com 
a Prefeitura de Mirassol - vem 
atendendo centenas de empre-
endedores com o objetivo de 
promover a geração de emprego 
e renda, por meio da concessão 
de microcrédito para o desenvol-
vimento econômico do município.

O Programa destina-se a 
empreendedores formais ou in-
formais, ou seja, mesmo quem 

não tem empresa aberta pode 
ser beneficiado pelo programa. 
Os juros são os menores do 
mercado e variam de 0,35% a 
1% ao mês.

O prazo para concessão e 
valor do empréstimo depende 
da análise de crédito. O Banco 
do Povo não realiza empréstimo 
pessoal. O atendimento presen-
cial é realizado de segunda à 
sexta-feira das 8h às 16 horas, 
no Paço Municipal, localizado na 
rua Quintino Bocaiúva, nº 2138, 
no Centro de Mirassol.

Da REDAÇÃO 

Acirp reúne hotelaria para discutir retomada econômica

A Acirp (Associação Comer-
cial e Empresarial de Rio Preto) 
vai promover o 1° Encontro de 
Hotelaria na próxima segunda-
-feira (25).

O encontro vai acontecer 
de forma online, das 14h às 
16h, e terá a participação dos 
especialistas Fernando Baracho 
Martinelli, que vai falar sobre os 
diferentes tipos de gestão de 
meio de hospedagens; Henri-

que Bezerra sobre gestão sus-
tentável na hotelaria e Andrea 
Silvestre com o tema ‘seja você 
sua inspiração’.

O objetivo do encontro, que 
será realizado pela Acirp em 
parceria com o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) e Senac 
(Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial), é apresentar 
conteúdos que ajudem a classe 
de hotéis em uma retomada 
econômica.

Para participar ou obter 
mais informações, basta entrar 
em contato pelo telefone (17) 

3214-9433. A transmissão 
será pelo canal oficial da Acirp 
no YouTube.

Andressa ZAFALON
Arquivo DHOJE
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Edinho torna igreja 
atividade essencial

O Prefeito Edinho Araújo 
sancionou a lei que torna 
igrejas e templos de qualquer 
culto como atividades es-
senciais durante situação de 
calamidade ou pandemia. O 
edital está publicado na edi-
ção de hoje do Diário Oficial 
do Município (Jornal DHoje).

O Projeto é da vereadora 
Karina Caroline e foi aprovado 
pela Câmara. A vereadora 

alega que “os templos religio-
sos possuem características 
de auxílio para famílias em 
vulnerabilidade”, explica.

No início do ano, quando 
o Estado ficou na fase verme-
lha e em lockdown, as igrejas 
foram obrigadas a fechar. 
Em Rio Preto houve mani-
festação pedindo o retorno 
na época. O STF (Supremo 
Tribunal Federal) interviu e 
autorizou a reabertura na 
ocasião.

Andressa ZAFALON

LEI SANCIONADA

Justiça manda indenizar 
bebê queimado durante 

banho em creche
O caso aconteceu em maio 

de 2017, quando um bebê de 
um ano, que frequentava uma 
creche municipal de Rio Preto, 
foi tomar banho no período da 
manhã e sofreu queimaduras 
na pele em decorrência da 
água quente.

De acordo com informações 
do advogado que cuida do 
caso, Evandro Tofalo, haviam 
três pessoas responsáveis pela 
sala que o bebê frequentava e 
quem teria dado o banho na 
criança foi a estagiária.

No primeiro momento, se-
gundo o advogado, todos os 
funcionários tentaram omitir 
o ocorrido, no entanto o bebê 

foi hospitalizado para maiores 
cuidados e os pais da criança 
pediram providências.

Uma sindicância foi aberta 
e, mesmo com os depoimentos 
dos funcionários afirmando que 
o chuveiro estava com problema 
e água realmente estava quen-
te, nada aconteceu administra-
tivamente.

Os pais então resolveram 
procurar a Justiça e foi quando 
a ação foi distribuída no Juizado 
Especial da Fazenda Pública, 
em 30 de outubro de 2017.

Foi julgada procedente em 
primeira instancia no dia 6 de 
novembro de 2019, condenan-
do a Prefeitura ao pagamento 
de R$10.000,00 pelos danos 
morais. A Prefeitura recorreu 
ao Colégio Recursal em 13 de 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

INFRAESTRUTURA

DER aprova anel viário para desafogar 
trânsito no centro de Ipiguá

No final de fevereiro deste 
ano a Prefeitura de Ipiguá 
apresentou o projeto do anel 
viário ao DER (Departamento 
de Estradas e Rodagens), que 
foi aprovado agora no mês de 
maio.

O Anel Viário terá início em 
uma rotatória que será constru-
ída na Rodovia Délcio Custódio 
da Silva (SP-427), no trecho 
que liga Ipiguá à Mirassolândia, 
desviando assim o trânsito para 
a Rodovia Vicinal Antônio Gon-
çalves do Carmo, trecho que 
liga Ipiguá à BR 153.

Ipiguá sofre com tráfego de 
caminhões na rua principal e 
a luta para a construção deste 
anel viário vem desde 2009, 
na primeira gestão do atual 
prefeito Efraim Garcia Lopes. 
Na ocasião ele não pode dar 

continuidade ao projeto porque 
não se reelegeu em 2013, com 
isso, a idealização da obra ficou 
parada por oito anos de outras 
gestões e foi retomada em 
2021 quando Efraim voltou à 
Prefeitura da cidade.

“O Anel Viário é um sonho 
antigo de todos os munícipes 
de Ipiguá e é uma questão de 
logística que se faz necessária 
devido ao grande fluxo de veí-
culos que cruzam a cidade de 
Sul a Norte causando grande 
transtorno e danos materiais e 
psicológicos”, destaca o Pre-
feito.

Além disso, o Prefeito tam-
bém protocolou na última sema-
na junto ao Governo do Estado 
o pedido do trevo que, por ficar 
em uma rodovia estadual, a 
obra é de responsabilidade do 
DER. “Agora estamos só depen-
dendo deles (DER)”, finalizou.

Andressa ZAFALON

Sindicato pede na Justiça que prefeitura 
apresente proposta de reajuste salarial

O Sindicato dos Servido-
res Municipais ingressou na 
justiça com um mandado de 
injunção contra a Prefeitura 
de Rio Preto cobrando o 
prefeito Edinho Araújo que, 
até a presente data, ainda 
não encaminhou à Câma-
ra Municipal o Projeto de 
Lei para conceder a revisão 
geral dos vencimentos dos 
servidores municipais. A ação 
foi protocolada na noite de 
quarta-feira (19).

“O Sindicato protocolou 
a pauta de reivindicações 
no dia 5 de fevereiro e até o 
momento nenhuma resposta 
ou reunião para debater a 

pauta aconteceu. Entre as 
reivindicações a reposição 
inflacionária do período é um 

basa no art. 37, inciso X, 
também da Carta Magna, que 
confere aos servidores públi-
cos o direito à revisão geral e 
anual de suas remuneraççoes, 
sempre na mesma data e sem 
distinção de índices, mediante 
a edição de lei específica, de 
iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo.

Faz parte do pedido que 
seja julgada procedente a 
presente ação e que seja re-
conhecida a omissão do Poder 
Executivo no que diz respeito a 
revisão anual dos vencimentos 
dos servidores municipais, que 
a municipalidade encaminhe 
um projeto de lei a Câmara 
para a revisão do IPCA-E de 
2021.

Da REDAÇÃO 

dos itens solicitados”, explica 
a assessoria.

O pedido judicial se em-
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SERVIDORES

R$ 10 MIL

Sindicato pede na Justiça que prefeitura apresente 
proposta de reajuste salarial

novembro do mesmo ano e no 
dia 4 de abril de 2021 os Juízes 
do Colégio Recursal, por unani-
midade, confirmaram a senten-
ça, mantendo a condenação do 
município pelos danos morais.

O Acórdão foi publicado na 
quarta-feira (19) e com prazo de 
15 dias úteis para o município 

recorrer para o STF (Supremo 
Tribunal Federal).

O DHoje questionou a Pre-
feitura de Rio Preto que, por 
nota, informou que “a Procu-
radoria Geral do Município irá 
analisar a decisão do processo, 
verificar se cabe recurso e, se 
for o caso, recorrer”.

Divulgação

Ausência sentida
Circula informação no meio político de que o governador 

João Doria (PSDB) sentiu a ausência de Paulo Pauléra (PP) 
no encontro promovido na Prefeitura, terça-feira, para assinar 
documentos autorizando recuperação de estradas vicinais e de 
construção de casas populares na região. Pauléra se encontrava 
na Câmara, portanto, ignorou a presença do tucano que estava 
a poucos metros de distância. Em 2018, o vereador concedeu 
o título de cidadão honorário rio-pretense ao então prefeito da 
Capital, João Doria, e também atuou na campanha dele para 
govenador no mesmo ano. Quando o então candidato chegava 
ao aeroporto, o vereador estava na linha de frente para recepcio-
ná-lo. Segundo um interlocutor, o vereador não estaria satisfeito 
com o desempenho do governador e também por não ter tido o 
reconhecimento e empenho dedicado à campanha do tucano 
em Rio Preto. Na foto, Doria recebe o título do vereador Pauléra. 

Prévia
O presidente do PSDB, 

Manoel Gonçalves, defen-
de prévia para escolher o 
candidato do partido para 
governador. Gonçalves diz 
que o governador no exercício 
do mandato tem o direito de 
disputar a reeleição. “Entendo 
que deva ser com os votos de 
todos os filiados”, diz. “A pré-
via é uma forma democrática 
para escolher um candidato”, 
acrescenta. João Dora, diz 
ele, passou por todas as pré-
vias para disputar as eleições.  

Sinal vermelho 
Após período de estagnação no índice de casos de covid-19 

no Estado por causa das medidas restritivas, o número está cres-
cente devido a flexibilização. Se continuar evoluindo, em breve, o 
governo estadual e os municípios terão que adotar novas medidas 
restritivas. Segundo informação da Secretaria da Saúde, Rio 
Preto segue a mesma tendência: 92% de ocupação de leitos de 
UTIs e 72% de enfermaria. O índice, no entanto, cresceu abrup-
tamente, 293 casos acumulados nos últimos cinco dias. Se os 
casos aumentam, mais gente vai precisar de internação. Como 
a vacina chega a conta-gotas e a flexibilização contribui para a 
propagação do vírus, a tendência é de aumento. A equipe da área 
da saúde de combate à pandemia, sob comando do secretário 
Aldenis Borim (foto), continua em alerta e se for necessário o 
sinal vermelho será acionado. 

Dúvida 
Qual a Região Metropolita-

na de São José do Rio Preto 
está valendo: o projeto que o 
governador João Doria assinou 
e encaminhou à Assembleia, 
nesta semana, ou aquele do 
chamado Parlamento Regional 
Metropolitano, capitaneado 
pelo vereador Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) ou ainda o 
do deputado emedebista Ita-
mar Borges? O primeiro está 
sendo debatido desde 1993. 
A criança nasceu bonita e todo 
mundo quer ser o papai. 

Mais uma 
Manoel Gonçalves disse 

que João Doria passou por 
todas as prévias: para disputar 
a Prefeitura de São Paulo e o 
cargo de governador. Agora, 
para representar o partido na 
disputa pela Presidência da 
República, em 2022, Doria 
terá que enfrentar mais uma 
prévia. Para tanto, deverá 
enfrentar o governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, e o senador cearense 
Tasso Jereissati. Nesta prévia, 
o futuro dele é imprevisível! 

Legado  
A missa de sétimo dia pela 

morte do saudoso prefeito 
Bruno Covas foi celebrada 
ontem no sistema remoto. 
O ex-governador Geraldo Al-
ckmin postou vídeo na rede 
social enaltecendo o legado 
do saudoso prefeito. “Eu quero 
destacar o legado do querido 
Bruno Covas: de amor a vida 
até fim; legado de amor ao 
povo, e legado de princípios 
éticos de valores herdados do 
seu avô, nosso querido saudo-
so governador Mário Covas”.

Bater asas
A informação que chega 

da Capital é de que Geraldo 
Alckmin vai deixar o PSDB no 
começo de junho. O tucano 
deverá bater asas em direção 
do PSD, partido comando 
pelo ex-prefeito de São Paulo, 
Gilberto Kassab. Se concreti-
zar a saída, Alckmin abre as 
portas para o vice-governador 
Rodrigo Garcia, que se filiou 
recentemente ao PSDB. Isso 
se for confirmada a renúncia 
de João Doria para disputar à 
Presidência da República. 

Incerto
A comissão externa da Câ-

mara Federal, que acompanha 
o enfrentamento à Covid-19, 
acendeu o sinal amarelo te-
mendo que não haverá vaci-
nas por causa de atrasos na 
entrega do IFA (Insumo Far-
macêutico Ativo) para produzir 
imunizantes. As vacinas estão 
garantidas até 3 de julho, com 
a entrega de 30 milhões de do-
ses da Astrazeneca e 5 milhões 
da Coronavac. Ainda serão 
recebidos 12 milhões de doses 
da vacina da Pfizer em junho.

Foi julgada procedente em primeira 
instancia no dia 6 de novembro de 2019, 
condenando a Prefeitura ao pagamento 

de R$10.000,00 pelos danos morais

“

”

Aberta licitação para 
reforma da Ferroviária

A Prefeitura de Rio Pre-
to abriu processo licita-
tório para a reforma e 
revitalização da Estação 
Ferroviária da cidade no 
que diz respeito a sua 2ª 
etapa.

O valor estima para 
essa obra que tem como 
objeto a contratação não 
somente da mão de obra 

como também dos mate-
riais está estimada em R$ 
2.152.540,33 e o prazo 
de execução da obra é de 
150 dias.

A abertura do envelope 
com as propostas aconte-
ce no dia 26 de junho às 
8h30.

O edital está publicado 
na edição de hoje do Di-
ário Oficial do Município 
(Jornal DHoje).

Da REDAÇÃO 
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Homem é detido no terminal por 
atos obscenos contra mulheres
Um homem de 33 anos 

foi detido pela Polícia Militar 
no terminal rodoviário nesta 
quinta-feira (20), após teste-
munhas relatarem terem visto 
ele praticando atos obscenos 
para mulheres que estavam no 
local por volta das 17h.  

Os policiais estavam em 
patrulhamento quando foram 
informados por uma mulher de 
que um homem estava dentro 
do terminal mostrando seu ór-
gão genital e encostando nas 
pessoas. 

O suspeito estaria vestindo 
uma bermuda branca e uma 
máscara branca. No local, os 
policiais encontraram uma 

segunda testemunha, um moto-
rista de ônibus de 52 anos, que 
informou ter visto um homem 
magro de estatura baixa, tra-
jando bermuda cinza e máscara 
branca e seguindo as mulheres 
com o órgão sexual à mostra, 
mas negou ter visto o suspeito 
encostar em qualquer pessoa. 

O suspeito foi encontrado 
e abordado pela polícia. Ele 
demonstrava estar sob efeito 
de álcool ou drogas e em re-
vista pessoal nada de ilícito foi 
encontrado. 

Questionado sobre o ocor-
rido o acusado disse estar em 
uma “saidinha” do Centro de 
Progressão Penitenciária (CPP) 
e que não estava em seu estado 
normal, por isso não conseguia 
lembrar de ter realizado tais 

Da REDAÇÃO 
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Homem é detido no 
terminal por atos 
obscenos contra 
mulheres

atos obscenos. 
Ele foi levado para a Cen-

tral de Flagrantes onde após 
seu depoimento o boletim foi 
registrado como ato obsceno e 
encaminhado para a Delegacia 
de Defesa da Mulher, que inves-
tigará melhor o caso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

EM CANAVIAL

A Polícia Federal, em con-
junto com a Polícia Militar e 
Polícia Rodoviária Estadual, 
realizou a apreensão de 93 kg 
de cocaína e 70 kg de pasta 
base, após abordagem reali-
zada na região de Paraguaçu 
Paulista, nesta quinta-feira 
(20).

O entorpecente foi localiza-
do no interior de um helicóp-
tero. O piloto, até o presente 
momento, não foi localizado, 
sendo certo que as buscas 
continuam nas imediações 
do local.

A ocorrência foi apresen-
tada na Delegacia de Polícia 
Federal em Marília/SP, onde 
a investigação seguirá para 
identificação dos responsáveis 
por tráfico de entorpecentes, 
em toda a sua extensão.

PF apreende 
helicóptero com 163 

quilos de cocaína
 e pasta base

Da REDAÇÃO
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FUTEBOL
Olímpia pega Linense hoje e 

vitória pode afastar risco de cair

O Olímpia recebe neste 
sábado (22) o Linense pela 
penúltima rodada da Série A3 
do Campeonato Paulista. Essa 
será a última partida do Galo 
Azul em seu estádio e uma 
vitória pode livrar a equipe do 
risco de rebaixamento para a 
Segunda Divisão.

O Alviceleste não vence há 
quatro jogos, tendo sofrido três 
derrotas e um empate. O último 
revés foi contra o Votuporan-
guense por um a zero nesta 
quinta-feira (20). “Fizemos um 
grande jogo, muito equilibrado. 
Agora temos um compromisso 
muito difícil em casa, mas o 
momento é de acreditar e apos-
tar todas as fichas nesse jogo”, 

declarou o técnico Marcelo Dias 
após o confronto.

O Olímpia tem quatro pontos 
de vantagem para o Batatais, 
primeiro time na zona de rebai-
xamento. Se o Fantasma perder 
ou empatar com o Rio Preto, 
o Galo Azul entra em campo 

já sem risco de cair. Se houver 
vitória do Batatais, o Olímpia 
consegue se livrar da degola 
vencendo o Linense.

O zagueiro Luiz Henrique 
volta a ser opção após cumprir 
suspensão no último jogo. O 
goleiro Arthur e o meia Edson 
Pio, que retornaram na rodada 
passada, devem seguir no time 
titular.

Vinicius LIMA 

Rio Preto e Batatais fazem “final” 
contra o rebaixamento na A3 

A penúltima rodada da Série 
A3 do Campeonato Paulista 
terá um duelo decisivo na luta 
contra o descenso. Neste sába-
do (22), o Rio Preto recebe o 
Batatais em uma disputa direta 
para evitar a queda.

O Jacaré ocupa a 14ª po-
sição na classificação com 13 
pontos, sendo o primeiro time 
fora da zona de rebaixamento. 
Já o Fantasma está em 15º 
com nove pontos. Uma vitória 
ou empate basta para garantir 
o esmeraldino na A3. Caso o 
Batatais vença, a equipe ficará 
apenas um ponto atrás do Rio 
Preto e a definição ficará para 
a última rodada.

O técnico João Santos terá 

o desfalque de pelo menos três 
titulares para o jogo. O zagueiro 
Bruno Miguel, o meia Moisés e 
o atacante Ataliba estão sus-
pensos por terceiro cartão ama-
relo. Além disso, o volante Beto 
está no departamento médico 
e é dúvida. A única novidade é 

o retorno do zagueiro Luciano 
Souza, que cumpriu suspensão 
na última rodada.

O Batatais, por sua vez, 
não tem nenhum desfalque e 
ainda contará com o retorno 
do goleiro titular Felipe Ramos. 
A equipe venceu apenas um 
jogo na Série A3 e precisa da 
vitória para se manter viva na 
competição.

Vinicius LIMA 

OLÍMPIA X LINENSE
SÉRIE A3 DO CAMPEONATO 
PAULISTA
DIA: 22/05
HORÁRIO: 17H
LOCAL: ESTÁDIO MARIA TERE-
ZA BREDA – OLÍMPIA
TRANSMISSÃO: MYCUJOO E 
PAULISTÃO PLAY

Ficha técnica

RIO PRETO X BATATAIS
SÉRIE A3 DE CAMPEONATO 
PAULISTA
DIA: 22/05
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO ANÍSIO HAD-
DAD – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
TRANSMISSÃO: MYCUJOO E 
PAULISTÃO PLAY

Ficha técnica

MyCujoo  Muller Merlotto SILVA

EDUARDO DA SILVA AMBROGI, natu-
ral de São Paulo/SP, faleceu aos 54 anos 
de idade. Era solteir to e deixou seu fi lho 
Enrico. Foi sepultado no dia 21/05/2021 
às 14:00, saindo seu féretro do velório da 
Capelas Prever para o cemitério Municipal 
de Bady Bassitt.   

DAISY MARIA RAMOS MONTEIRO, 
natural de Olimpia/SP, faleceu aos 79 
anos de idade. Era casada com Dirceu 
Borges Monteiro Filho e deixou seus fi lhos 
Lucia, Marcelo, Isabel. Foi sepultada no dia 
22/05/2021 às 11:00, saindo seu féretro do 
velório Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.   

IRACEMA PEREIRA DO CARMO, natural 
de Potirendaba/SP, faleceu aos 82 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos Paulo 
Roberto, Luiz Antonio, Jair Francisco. Foi se-
pultada no dia 20/05/2021 às 14:00, saindo 
seu féretro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.  

CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS, 
natural de Jaci/SP, faleceu aos 70 anos de 
idade. Era divorciada e deixou seus fi lhos Fa-
biano Rodrigo, Oswaldo Gordo Neto, Cybelle 
Letícia. Foi sepultada no dia 20/05/2021 às 
13:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.  

WANDERLEI ANTONIO BARBOZA, natu-
ral de Votuporanga/SP, faleceu aos 60 anos 
de idade. Era casado com Antonia Rodrigues 
da Silva Barboza e deixou seus fi lhos Wan-
derlei, Simony, Julio Cesar. Foi sepultado no 
dia 20/05/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Municipal de Votuporanga para o 
cemitério Municipal de Votuporanga.  

LUCAS SANTANA SANTOS, natural de 
São Paulo/SP, faleceu aos 23 anos de idade. 
Era solteiro e deixou sua fi lha Sophia. Foi se-
pultado no dia 19/05/2021 às 17:00, saindo 
seu féretro do velório Engenheiro Schimidt 
para o cemitério de Engenheiro Schimidt.  

LUIZ ANTONIO DE BARROS, natural de 
Mirassol/PE, faleceu aos 84 anos de idade. 
Era casado com Diva Honorio de Barros e 
deixou seus fi lhos Daniela, Simone, Luiz 
Gustavo. Foi sepultado no dia 20/05/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.  

FRANCISCO JOSÉ SEVERO BUENO, 
natural de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 43 anos de idade. Era casado com 
Ana Carolina Dias Soares Bueno e deixou 
seu fi lho João Gabriel. Foi sepultado no dia 
20/05/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Municipal de Ibirá.  

  FALECIMENTOS

Aposentado fica ferido em acidente de moto

Um aposentado de 53 
anos foi levado para o hospital 
inconsciente após um acidente 
de trânsito na última quinta-fei-
ra (20) às 12h40 na Avenida 
Alberto Andaló. 

Policias militares foram 
acionados e ao chegarem ao 

local encontraram uma viatu-
ra do SAMU já atendendo o 
aposentado, já o motoboy de 
45 anos aguardava seu aten-
dimento sentado. 

Em sua versão do ocorrido, 
o condutor disse que estava 
trafegando pela Avenida José 
Munia sentido centro, quando 
no cruzamento com a Aveni-

da Ademar Pereira de Barros 
se deparou com o segundo 
condutor cruzando a rua no 
sinal vermelho e isso causou 
a colisão das motos. 

O aposentado foi levado 
para o Hospital de Base com 
sinais de traumatismo cranio-
encefálico e devido seu estado 
de saúde o seu depoimento 

não foi colhido pela polícia. 
Já o motoboy procurou por 
atendimento médico por meios 
próprios. 

As motos foram entregues 
para amigos dos envolvidos e o 
caso foi registrado como lesão 
corporal culposa na direção de 
veículo automotor. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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Acusado é detido 
após terceiro furto de 
picanha em mercado

A Polícia Militar foi aciona-
da no final da tarde desta quin-
ta-feira (20) até um mercado 
localizado na Rua Silva Jardim, 
onde por volta das 17h40 um 
homem de 35 anos foi detido 
tentando furtar um pacote de 
picanha fatiada. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
ao entrar no mercado o acu-
sado se dirigiu de imediato 
para a geladeira de carnes, 
o que levantou suspeita dos 
funcionários que passaram a 
monitora-lo através das câme-
ras de segurança. 

Neste momento o suspeito 
colocou a peça de carne den-
tro de uma sacola e se dirigiu 
para a saída do estabeleci-
mento, onde foi abordado pelo 
fiscal de piso. 

Ele foi levado para uma sala 
separada, local em que con-
fessou o crime, e em seguida 
a Polícia Militar foi acionada. 

Para os policiais o funcionário 
informou que este seria o ter-
ceiro furto do homem, sendo 
que nos dias 18 e 19 de maio 
ele subtraiu quatro pacotes de 
picanhas fatiadas. 

O homem foi levado para a 
Central de Flagrantes onde ele 
confessou ter tentado furtar o 
mercado na quinta-feira, pois 
estava com fome, mas negou 
os furtos dos dias anteriores. 

Foi instaurado um inquérito 
policial e o homem foi libera-
do. O boletim de ocorrência foi 
registrado como furto e será 
investigado pelo 2º Distrito 
Policial.  

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Avô vai ser investigado por estupro 
após mãe levar filha ao hospital

Uma enfermeira de 30 anos 
do Hospital da Criança e Ma-
ternidade procurou a Central 
de Flagrantes nesta quinta-feira 
(20) para relatar que às 15h44 
uma criança de 2 anos foi levada 
para o hospital reclamando de 
dores em sua região genital. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a menina chegou acompanhada 
de sua mãe, que informou que 
há quatro dias sua filha sente 
dores após o avô paterno da 
criança ter suspostamente in-
serido o dedo em sua vagina. 

Para os policiais a enfermeira 
informou que o médico respon-
sável pela paciente solicitou 
uma avaliação do médico legista 
do IML e que a genitora e a 
vítima permanecem no hospital 
à espera do exame, que consta-
tará se houve conjunção carnal 
ou atos libidinosos. 

A ocorrência foi registrada 
como estupro de vulnerável e o 
avô será investigado. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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de Bady Bassitt.   

natural de Olimpia/SP, faleceu aos 79 
anos de idade. Era casada com Dirceu 
Borges Monteiro Filho e deixou seus fi lhos 
Lucia, Marcelo, Isabel. Foi sepultada no dia 
22/05/2021 às 11:00, saindo seu féretro do 
velório Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.   

de Potirendaba/SP, faleceu aos 82 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos Paulo 
Roberto, Luiz Antonio, Jair Francisco. Foi se-

picanha em mercado

Uma enfermeira de 30 anos do Hospital da Criança e 
Maternidade procurou a Central de Flagrantes para 
denunciar o caso
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Hipertrofia muscular 
promove saúde  e 

previne doenças como 
diabetes e hipertensão 

O treino típico para hipertrofia muscular vem acom-
panhado de inúmeros outros ganhos, as adaptações 
que adquirimos são muito mais complexas do que o 
ganho estético, que representa apenas uma evidência 
de que muitos outros benefícios foram conquistados.

Na prática, se um atleta treina hipertrofiar o corpo 
vai sentir grande diferença positiva na pratica de outros 
esportes. As novas descobertas científicas nos informam 
inclusive, que há vários subtipos de fibras contráteis, 
fibras musculares. E o treino de hipertrofia produz sub-
tipos com maior poder contrátil, o que pode se traduzir 
em maior potência no esporte. 

Um quadro importante para a saúde geral, sobre o 
treino resistido, e a adaptação interna é a sensibilidade 
celular aos diversos agentes. As células musculares se 
tornam muito mais sensíveis aos diversos hormônios e 
mensageiros bioquímicos, o que significa que o meta-
bolismo local é acelerado em muitas vezes e com isso 
haverá uma melhor resposta em todos os estímulos 
dados ao organismo em atividade.

Um exemplo disso é a glicose sanguínea de quem 
treina para hipertrofia, vai conseguir entrar na célula 
muscular para reconstruir o glicogênio muscular sem a 
presença de insulina, este é um exemplo claro de ta-
manha é a sensibilidade ganha com esse tipo de treino.

Esses são apenas alguns exemplos e são fatos já 
concretos para a fisiologia humana. 

O treino típico voltado à hipertrofia é bem diferente 
daquele voltado apenas para ganho de força muscular, 
pois, quando o metabolismo está ativado acontece a 
hipertrofia de forma simples e rápida sem precisar de 
treinos “mirabolantes”. 

O corpo consegue inúmeras outras adaptações in-
ternas adquiridas com esse tipo de treino.

Por trazer tantos benefícios, o treino de hipertrofia 
não é indicado apenas para quem busca estar mais 
forte. 

Atletas de outras modalidades se beneficiam com os 
ganhos físicos e metabólicos adquiridos pelos treinos 
direcionados a hipertrofia muscular.

Ao praticar os treinos típicos da hipertrofia não es-
tarão limitando seu organismo, muito pelo contrário, 
estarão abrindo um caminho com várias possibilidades, 
pois o corpo se prepara e responde mais rápido aos 
estímulos oferecidos. 

Todo treino para hipertrofia máxima precisa passar 
por um processo que explore o catabolismo muscular 
,sabemos que alguns nutrientes como o glicogênio mus-
cular ajuda na lipólise, ou seja, na queima de gordura 
durante a prática de exercício físico; também favorece 
o anabolismo muscular, que é a construção do tecido 
muscular; e evita o catabolismo muscular, que é o uso 
das fibras musculares para a obtenção de energia.

O glicogênio muscular é o elemento que permite 
o bom funcionamento do corpo humano. Originado 
em moléculas de glicose, ele armazena a energia do 
músculo e tem como função central atuar como uma 
reserva energética.

Além de ser importante para a distribuição de ener-
gia, o glicogênio também atua como uma proteção para 
a massa muscular, já que evita a degradação da mesma.

Uma boa nutrição caracterizada por uma combina-
ção rica e estruturada de proteínas e carboidratos é a 
forma mais eficiente de fazer com que a reposição dos 
estoques desse glicogênio seja suficiente — dentro das 
suas necessidades.

A falta de glicogênio causa Fraqueza, cansaço 
extremo e falta de energia durante a atividade física, 
por isso seus hábitos alimentares estão diretamente 
ligados ao desempenho no seu treino, especialmente 
a alimentação pós treino.

Agradeço ao professor, Georges Bezas 
Professor de educação física e fisiologista que por 

meio de uma entrevista, trouxe a explicação sobre a 
fisiologia da hipertrofia muscular.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, 
especialista de coluna vertebral e gestora do proje-
to Low carb nutrição inteligente e evolução pessoa, 
criadora do método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Divulgação

ALERTA

A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI voltou a aumentar 
na região e chegou a 85,8% 
nesta sexta-feira (21). Em Rio 
Preto, o índice está em 92%, 
um aumento de 19% desde o 
dia 06/05.

“Se a gente não conse-
guir reduzir essa transmissão, 
muito provavelmente vamos 
caminhar para uma situação 
parecida com o que aconte-
ceu na segunda onda, quando 
fomos obrigados a tomar a 
medida mais extrema, que foi 
o lockdown. Lembrando que 
o lockdown não acaba com 
a pandemia e sim evita que 
o sistema de saúde entre em 
colapso”, afirmou a gerente 
da vigilância epidemiológica 
Andreia Negri.

A Secretaria de Saúde uma 
mudança no perfil dos interna-
dos, com queda de internações 
nos maiores de 70 anos. Na 
faixa de 70 a 79 anos, esse 
público respondia por 23,8% 

Ocupação de UTIs sobe; 
em Rio Preto chega a 
92% da capacidade

dos internados em janeiro, 
sendo que em abril passou a 
representar 15,4%. Dos 80 a 
89, o percentual caiu de 11,9% 
para 5%. Já nos de 90 anos ou 
mais a diminuição foi de 2,4% 
para 1%.

Por outro lado, as interna-
ções de pessoas de 50 a 59 
anos aumentaram de 45,7% 
no primeiro mês do ano para 
53,8% em abril. “Essa redução 
na faixa de 70 anos pode ser 
muito associada a vacinação 
implementada no município, 
mostrando que a vacinação é 
eficaz e consequentemente irão 
diminuir os índices nas faixas 
etárias conforme eles forem re-
cebendo as vacinas”, Andreia.

Rio Preto conta atualmente 
com 812 pacientes com sín-
drome respiratória aguda grave 
(SRAG), com 410 na UTI e 402 
na enfermaria, sendo que 452 
são residentes de Rio Preto 
e 360 de outros municípios 
da região. Dentre os casos já 
confirmados de Covid-19, são 
659 internações, com 361 em 
UTI e 298 em enfermaria.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Gerente da vigilância epidemiológica Andreia Negri

Divulgação

PANDEMIA Secretaria confirma mais 
dez mortes e 293 casos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta sex-
ta-feira (21) mais dez óbitos por 
Covid-19 no município, sendo 
que cinco foram notificados na 
quarta-feira e os outros cinco 
na quinta-feira. Desde o início 
da pandemia foram registradas 
2.081 mortes, com uma taxa 
de letalidade de 2,8%.

Também foram contabiliza-
dos mais 293 casos da doença, 
sendo 268 foram diagnos-
ticados por exame PCR, 13 
por TR sorológico e 12 por TR 

antígeno. No total, são 72.183 
casos confirmados, com 4.363 
em profissionais da saúde. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 37.420 casos e 
1.159 mortes.

Nas últimas 24 horas, 336 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, to-
talizando 63.903 curados, o 
equivalente a 88,5% dos ca-
sos. A cidade soma 273.833 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 236.274 tes-
tes realizados. O coeficiente de 
incidência é de 15.669 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Vinicius LIMA 

Secretaria confirma mais dez mortes e 293 casos

Divulgação

MENOS DE 50%

Vacinação da gripe tem baixa 
adesão de grupos prioritários

A campanha de vacina-
ção contra a gripe em grupos 
prioritários segue com baixa 
a adesão em Rio Preto. Até o 
momento, crianças, puérperas, 
gestantes, idosos e professores 
estão com a cobertura inferior 
a 50%. O maior índice está 
entre os trabalhadores da saú-
de, com 68,9% de adesão. A 
meta de cobertura vacinal do 
Ministério da Saúde é de 90%.

A campanha teve início no 
dia 12 de abril. Desde então 
foram aplicadas 45.386 doses 
na rede pública e 16.040 na 
rede privada, que pode vacinar 

outros grupos não elencados 
na campanha (sem comorbi-
dades). No total são 61.426 
imunizações realizadas.

“Assim como a Covid-19, a 
gripe é uma doença respiratória 
que pode causar complicações, 
gerando hospitalização e até 
óbitos”, afirmou a gerente de 
imunização de Rio Preto, Mi-
chela Barcelos.

Para as pessoas que são 
contempladas tanto na cam-
panha contra gripe, quanto na 
imunização contra a Covid-19, 
a recomendação é priorizar 
a vacinação da Covid-19. O 
intervalo entre as duas vacinas 
deve ser de no mínimo 14 dias.

A vacinação continua para 
todos os grupos incluídos na 
primeira e segunda etapas, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, nas unidades de saúde 
e demais equipamentos públi-
cos. Os endereços em: www.
riopreto.sp.gov.br/mapavacinas.

Para receber a dose, é ne-
cessário apresentar documento 
de identidade com foto e CPF. 
Os professores e trabalhadores 
da saúde devem apresentar 
ainda documento que compro-
ve a função, enquanto gestan-
tes devem apresentar cartão 
pré-natal. Para as puérperas, é 
necessário apresentar certidão 
de nascimento da criança.

Vinicius LIMA 
Divulgação

MIOCARDITE
Especialista alerta para risco em bebês com Covid

A miocardite fulminante 
é uma manifestação rara da 
Covid-19, mas à qual recém-
-nascidos e crianças estão su-
jeitos. O vírus atinge o coração, 
provocando uma inflamação 
grave, que consome o músculo 
cardíaco, simulando um infarto.

A doença viral na maioria 
das vezes se apresenta com 
pouco ou nenhum sintoma, 
mas as manifestações tardias 
podem ser catastróficas. A 
cardiologista pediátrica Danielle 
Dantas, do Instituto de Molés-
tias Cardiovasculares (IMC) de 
Rio Preto relatou que uma vez 
que um bebê de dois meses 
chegou ao hospital em estado 
de pré-parada cardíaca após 
contrair a Covid-19.

“Para sobreviver, foi ne-
cessário o uso de aparelho 
de ventilação mecânica e de 
medicações para ajudar o co-
ração a bater. Os rins também 
foram afetados, o que deman-
dou a realização de diálise. Ele 
recebeu muitos antibióticos e 
foi submetido a três cirurgias. 
Foram necessários 109 dias 
de internação, numa luta diária 
pela sobrevivência. Felizmen-
te, ele conseguiu sobreviver”, 
afirmou.

A Síndrome Inflamatória 
Multissistêmica Pediátrica (SIM-
-P), condição nova e diretamen-
te ligada ao novo coronavírus, 
acomete 0,6% das crianças. 
“É muito importante que as 
pessoas conheçam os sintomas 
para, se possível, identificá-los 
precocemente, porque existe 
tratamento que, se efetuado 

Vinicius LIMA a tempo, minimiza os riscos”, 
ressaltou a médica.

Os sinais começam a apare-
cer cerca de duas semanas de-
pois de a criança ter a Covid-19 
ou ter tido contato com alguém 
que foi infectado. O quadro 
clássico apresenta febre alta, 
conjuntivite, língua inchada e 
vermelha, lesões vermelhas no 
corpo, diarreia, náusea, vômito 
e mal-estar. “Outros sintomas 
são convulsões, abdome agudo 
e choque cardiogênico”, acres-
centou Danielle.

O grande problema dessa 
síndrome é que, se não iden-
tificada, acomete o coração da 
criança podendo gerar aneuris-
ma na coronária e miocardite, 
levando à morte. “Sinais de 
alerta como febre persistente, 
falta de ar, dificuldade para 
mamar, ruídos ao respirar e 

extremidades roxas (cianose) 
devem ser valorizados”, comen-
tou a cardiologista.

Nas crianças com quadro 
clínico de Covid- 19, especial-
mente em casos mais grave e 
internados no hospital, é reco-
mendada a avaliação da função 
e anatomia cardíaca. Nas crian-
ças maiores e adolescentes que 
praticam atividade física com-
petitiva, o check-up cardiológico 
é essencial antes do retorno às 
atividades habituais.

É muito importante 
que as pessoas 

conheçam os sintomas 
para, se possível, 

identificá-los 

“

”
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VOCÊ ESPERA A PESSOAS AMADURECER ELA VAI LÁ E APODRECE!
Sorria, beba muita água e seja feliz!COM NOVO VISUAL o der-

matologista Dr. Ivan Rollem-
berg requisitado por várias 
celebridades em São Paulo, 
onde tem clínica, está neste 
fi nal de semana em Rio Preto, 
para atender seus pacientes 
em sua clínica, e aproveita 
para rever seus familiares.

O GOLEIRO ANDRÉ 
(Zuba) Antoniassi e Ana Lí-
via Fraiha fi caram noivos com 
uma comemoração entre os 
familiares na vizinha cidade 
Mirassol, no último fi nal de 
semana. Casamento no pró-
ximo ano.  

TOIÇO ESPETO BAR che-
gou com tudo em Rio Preto, 
na Boa Vista, no comando do 
casal Franchesco Capeletti e 
Monize Silva. O espaço está 
sendo ponto de encontro de 
muitos socialites saboreando 
a “panceta” como carro-chefe 
no cardápio.   

CRISTINA CASSEB Ruete 
foi muito cumprimentada pe-
los amigos e familiares no dia 
de ontem, quando assumiu 
idade nova. Parabéns!

DA SERIE “perguntar não 
ofende”: Vocês não acham 
que se as caravelas do Ca-
bral chegassem em 2021 ao 
Brasil, elas passariam direto?

ISADORA, a querida neta 
do médico João Gomes Neti-
nho e Alice Netinho, ganhou 
na última quarta-feira, festi-
nha para comemorar seus 
11 anos, com direito à bolo e 
docinhos.

FEMINICIDIO. A Câmara 
aprovou o PL 1.568/19, que 
aumenta a pena mínima do 
crime de feminicídio e torna 
mais rígida a progressão de 
regime para presos conde-
nados por esse crime. Pelo 
projeto, a pena mínima passa 
de 12 para 15 anos de prisão.

COMCUBINA não tem di-
reito a dividir pensão com viú-
va, decide STF “Concubinato 
é uma relação ilícita”, disse o 
ministro Marco Aurélio, relator 
do caso em julgamento nesta 
semana.

APLAUSOS e aplausos 
para o deputado Estadual 
Itamar Borges, que transferiu 
residência para Rio Preto, 
agora será o novo Secretário 
de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado. A transição 
deve ser concluída, com o 
comando total de Itamar, no 
fi nal deste mês.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

Equipe competente
Não passou batida a comemoração com o 
competente time de Enfermeiros, no seu 
dia comemorativo, no Ateliê da Imagem, 
no bairro Nova Redentora, no comando 
da Dra. Luciana Secches Freitas, dentista 
na área de estética oral, mas também 
é enfermeira e supervisiona a equipe da 
Clínica Ateliê da Imagem, onde atua ao 
lado do Dr. Renato J. Freitas, seu esposo e 
médico cirurgião plástico. Não é qualquer 
lugar que tem 3 enfermeiros graduados e 
4 técnicos de enfermagem tão dedicados.     
@ateliêdaimagem @dr.renatojfreitas.

Fique por Dentro
Com dedicação integral, o curso de 
medicina é o mais exaustivo de todos. 
Muitas horas de estudo, responsabilidade 
de cuidar do próximo e muita pressão. 
O resultado é um número alarmante de 
alunos que entram em sofrimento mental 
e ficam deprimidos. Esta foi a questão que 
elevou os organizadores da 7ª Semana 
da Medicina FACERES a escolher o tema 
“Um Olhar para a Saúde do Estudante”. 
O evento promovido pela VII Gestão do 
Centro Acadêmico Dra. Patrícia Cury será 
totalmente online.

DiáriodoBob
A regra é clara. Promulgada em novembro de 2015, a Lei 

nº 13.188 que da disciplina o direito de resposta ou a retificação 
do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por 
veículo de comunicação social. São consideradas matérias 
dignas da aplicabilidade do direito de resposta, a nota ou no-
tícia divulgada em qualquer meio social, jornal impresso, mídia 
televisiva, blogs, portais de notícias, emissoras de rádio ou con-
gêneres. Contudo, o conteúdo da nota ou notícia que enseja o 
exercício do direito de resposta deve se revestir de tal monta a 
ofender a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, 
a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada 
ou passível de identificação. Mas, é preciso que fique bem claro: 
A resposta deverá ser do mesmo tamanho e com as mesmas 
características da matéria considerada ofensiva, se publicada 
em mídia escrita ou na internet. Na TV ou na rádio, também 
deverá ter a mesma duração, e o alcance territorial obtido pela 
matéria contestada deverá ser repetido para o direito de resposta. 
Depois do preâmbulo, a justificativa. O vereador João Paulo 
Rillo não gostou de algumas linhas que este colunista escreveu 
sem intenção de magoá-lo sobre suas impressões acerca do que 
houve na sessão passada na Câmara Municipal, envolvendo 
o próprio e os vereadores Bruno Moura e Jean Charles. Pediu à 
direção deste jornal o exercício de seu direito de resposta. Nem 
precisava era só pedir ao colunista. Enfim, esse espaço não 
é tribuna, nem palanque, é uma crônica de nossos dias. Não é o 
noticiário, são as impressões de um cidadão. Réu confesso. Se 
o vereador João Paulo se sentiu ofendido, declino aqui minhas 
sinceras desculpas. Não era a intenção magoá-lo, longe de mim 
macular tal imagem e, se assim pareceu, me redimo desde já. 
Ao responder o sentimento de ofendido, o vereador escreve 
como direito de resposta: “Quem fala o que quer...” O colunista 
age com extrema má-fé ao fazer considerações tendenciosas e 
levianas a meu respeito. Não houve bate boca entre mim e o 
vereador Jean Charles, existiu sim, uma forte discordância política, 
típica de regime democrático e parlamentos livres. Bate boca é 
o que ocorre entre Bolsonaro e Dória, duas faces da mesma 
moeda - figuras que, inclusive, tiveram o apoio do colunista nas 
eleições passadas. Quando o colunista diz que “quase sai no 
braço com o colega vereador”, é de uma leviandade sem limites, 
Na verdade, fui intimidado pelo vereador Bruno Moura e fui a 
tribuna responder exatamente o contrário “espere sentado por 
um gesto de agressão física da minha parte, fui formado na 
democracia, não acredito em intimidação física”. Em forma de 
análise política rastaquera, o nobre colunista expõe o seu desejo 
de me ver cassado, dizendo que estou à beira do precipício por 
responder a uma representação no Conselho de Ética articu-
lada pelo governo municipal. A análise não passa de um recado 
velado, servindo de língua de aluguel de um governo antipovo 
e repleto de transações obscuras”. Pra terminar. Provando que, 
em respeito a resposta do vereador, mesmo constando na lei que 
“ a resposta deverá ser do mesmo tamanho e com as mesmas 
características da matéria considerada ofensiva, fiz questão que 
publicar literalmente a sua defesa no mesmo lugar, num Diário 
do Bob exclusivo (a nota que fiz foi de 5 linhas). Por não ter a 
intenção de ofende-lo e também não me sentir ofendido pela 
resposta, convido o vereador em seu HABITAT político. Ponto e 
basta!

Pássaros
Tonny & Kleber, dupla rio-pretense, assina 
letra de música nova de Chitãozinho & Xororó, 
“Pássaros”, que chegou ao streaming, tem 
composição feita em parceria com a dupla 
de Rio Preto. Que legal!

Negócios digitais 
O mercado digital é uma indústria gigantesca 
de oportunidades de negócios e teve um 
crescimento imensurável nesse período de 
pandemia. Euríler Júnior, com apenas 22 
anos, investiu em conhecimento, criou uma 
agência que está entre as maiores no Brasil, 
faturou 40 milhões em menos de 3 anos e 
aposta no potencial do mercado digital para 
criar novos milionários. 

Cursos gratuitos
Professores de todo o Brasil já podem 
se inscrever nos cursos de atualização 
“Repensando o currículo”, on-line e 
gratuitos, oferecidos pela Faculdade de 
Educação e o Núcleo de Pesquisas em 
Novas Arquiteturas Pedagógicas (NAP) 
da Universidade de São Paulo (USP) 
em parceria com o Instituto iungo. 
Essa é a segunda edição da iniciativa e 
serão disponibilizadas quatro opções de 
cursos com carga horária de 120 horas, 
realizados simultaneamente para 100 
professores cada, totalizando 400 vagas.

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)

Generosidade
A Funfarme (Hospital de Base de Rio 
Preto) recebeu dias atrás, uma doação 
de 1 tonelada de alimentos do pessoal do 
Engenho Dom Tapparo – Cachaça Cabaré, no 
comando do empresário Giovanni Tapparo. 
Meus aplausos!  

Nathália Bugano e Estevão Pedroso, cada 
vez mais apaixonados e juntinhos. Foto 

Luizinho Bueno

A empresária Vanessa Nonato Croce e 
Cleodir Croce Junior em pose especial para 

nossa coluna
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: IRLENE A DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS ME
CONTRATO PRE/0034/21
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar o 
atendimento e fi nalizar os chamados listados no prazo de 24 
horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
EMPENHO 7502/21
CONTRATADA: DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS 
HOSPIT EIRELI ME
EMPENHO 8098/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHO 8619/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a quantidade descrita dos itens 
referente ao 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 querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
PRE/0146/20
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar 
reposição dos postos de trabalho e prestar esclarecimentos 
no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do rece-
bimento desta, a quantidade descrita dos itens referente ao 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: REDAN PRODUTOS MEDICOS E HOSPI-
TALARES LTDA
EMPENHO 18315/20
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar 
substituição dos itens solicitados no prazo de 2 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a quanti-
dade descrita dos itens referente ao 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 querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI
EMPENHO 6288/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, 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: AO LICITACOES LTDA

EMPENHOS 5774/21 E 6302/21
Considerando que até o momento não foram 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 jurí-
dicos fundamentos. Assim, notifi camos o representante legal 
da empresa para que efetue o pagamento do boleto no valor 
de R$ 12.375,00 no prazo improrrogável de até 25/06/2021, 
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.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Chamada Pública nº 01/18; Contrato: CHP/0002/18
Contratada: OSC Maquininha do Futuro
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMEL – Fabio F. D. Marcondes
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 33/20 – Contrato: TOP/0007/21
Contratada: Extin Seg Equipamentos de Segurança Contra 
Incendio Ltda Epp
Nos termos do art. 65,  § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 21,83% e suprimido em aproximada-
mente 3,15% ambos do valor inicial do contrato supramen-
cionado. SME – Fabiana Z. Azevedo.
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 19/18 – Contrato: COC/0005/19
Contratada: Noromix Concreto S/A
Nos termos do art. 65,  § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 0,292350016262954% e suprimido em 
aproximadamente 0,292443901618792% ambos do valor 
inicial do contrato supramencionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
6° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 19/18 – Contrato: COC/0005/19
Contratada: Noromix Concreto S/A
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 58/21; Contrato n° DIL/0022/21
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Objeto: prestação de serviços de coleta, transporte, trata-
mento e destinação fi nal dos resíduos sólidos domiciliares 
e comerciais do Município, conforme especifi cações cons-
tantes das especifi cações técnicas e propostas encarta-
das ao processo. Prazo de Vigência: 180 dias. Valor Total: 
R$30.469.800,36 – SMMAU – Katia R. P. Casemiro
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 57/21
Contratada: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Objeto: Aquisição de 1.000 ampolas (1ml) de Vasopressina 
20 U/ml injetável, para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS” no município.Empenho 
9202/2021 - Valor Total: R$23.500,00 – Entrega Imediata - 
SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2021
ATA Nº 0423/21
CONTRATADA: PARISE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de chamadas técnicas de serviços 
emergenciais em fogões industriais, fornos, refrigeradores, 
freezer, lavadoras de roupas e centrais de agua gelada – 
Lote 01 - Valores Unitários – Item 01 - R$80,00; Item 02 
- R$161,50; Item 03 - R$309,00; Item 04 - R$85,00; Item 05 
- R$250,00; Item 06 - R$90,00; Item 07 - R$191,30; Item 08 
- R$191,30; Item 09 - R$410,00; Item 10 - R$120,00; Item 11 
- R$120,00; Item 12 - R$120,00;- Item 13 - R$80,00; Item 14 
- R$410,00;- Item 15 - R$228,70 – SME – Fabiana Zanquetta 
de Azevedo - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021
ATA Nº 0424/21
CONTRATADA: JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene – 
Valor Unitário – Item 02 - R$3,90 – SMAS – Helena Cristina 
Rozales da Silva Marangoni - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021
ATA Nº 0425/21
CONTRATADA: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATI-
VOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene – 
Valores Unitários – Item 01 - R$3,64; Item 09 – R$6,20; Item 
15 – R$42,00; Item 16 – R$6,50; Item 17 – R$3,48; Item 
18 – R$5,71; Item 19 – R$5,87 – SMAS – Helena Cristina 
Rozales da Silva Marangoni - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
CONTRATO Nº TOP/0010/21
CONTRATADA: GREEN OBRAS & SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de 
materiais a execução de recapeamento asfáltico em diver-
sas ruas do Distrito de Talhado - SMO – Israel Cestari Júnior 
- Prazo de vigência: 135 dias – Valor Total R$183.007,30.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
CONTRATO Nº TOP/0011/21
CONTRATADA: GREEN OBRAS & SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de 
materiais a execução de recapeamento asfáltico em diver-
sas ruas do Distrito de Engenheiro Schimitt - SMO – Israel 
Cestari Júnior - Prazo de vigência: 135 dias – Valor Total 
R$743.471,64.
EXTRATO DE CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
CONTRATO Nº CHP/0003/21
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RU-
RAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -COOPERIOPRETO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios de grupos 
formais da agricultura familiar (detentores de DAP JURIDI-
CA), para alimentação Escolar da rede de educação básica 
pública - Valor Total: R$463.716,60 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses. 

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 014/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO 
DE GERADORES E TRANSFORMADOR DE ENERGIA 
ELÉTRICA NO PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARINA 
SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comissão 
Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão e prolata a classifi cação das propostas: 1º 
Colocado: SUSMAN CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO 
LTDA R$ 790.482,96 . O inteiro teor dessa decisão se acha 
encartada nos autos do processo à disposição dos interes-
sados. Publique-se para ciência e para que surta os devidos 
efeitos legais.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 013/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRA-
TIVA, CENTRO INCUBADOR E CENTRO EMPRESARIAL 
DE EMPRESAS NO PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KA-
RINA SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comis-
são Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão na qual é declarada a desclassifi cação da 
proposta  apresentada pela empresa JLA CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA (não atendeu ao item 6.2.3 do edital). 
Prosseguindo, a Comissão Municipal de Licitações prolata a 
classifi cação das propostas: 1º Colocado: CONSTRUTORA 
ALPHA VITÓRIA LTDA R$ 871.637,77 - 2º Colocado: ELLIP-
SE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 945.548,39 
- 3º Colocado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR-
TICIPAÇÕES LTDA R$ 946.821,26 - 4º Colocado: LGR 
CONSTRUTORA LTDA EPP R$ 989.882,68 . O inteiro teor 
dessa decisão se acha encartada nos autos do processo 
à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e 
para que surta os devidos efeitos legais.



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
22 de maio de 2021

LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE-
CIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO 
PARA O CUMPRIMENTO DE TERMOS DE COMPROMIS-
SO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – TCRAs/CETESB, 
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJE-
TOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DO MEIO AM-
BIENTE E URBANISMO. Valor estimado: R$ 1.589.364,95 – 
Prazo de execução: 730 dias - Data Limite para recebimento 
dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 09/ju-
nho/2021 às 17:00 horas. Data da sessão pública de aber-
tura dos envelopes: 10/junho/2021 às 08:30 horas - Local: 
Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Munici-
pal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 29/JUNHO/2021 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFOR-
MA/REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO (2ª ETAPA), CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO EDI-
TAL – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 
Valor total estimado R$ 2.152.540,33 – Prazo de Execução: 
150 dias - Local de Entrega dos envelopes e da sessão da 
licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Mu-
nicipal, Centro – Diretoria de Compras e Contratos. Outras 
informações no site: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLici-
tacao/Visitante.action  
REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
Concorrência Pública nº 003/2021
Nos termos do item 4.10 do edital e, visando a adequação as 
necessidades da Administração, revogo este procedimento 
licitatório. Jorge Luís de Souza – Sec. Mun. Desenvolvimento 
Econômico e Negócios do Turismo
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 110/2021 – Processo 
1998/2021
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a 
Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada 
on line com início dia 19/04/2021, sendo adjudicados os itens 
às empresas declaradas vencedoras: AGNOS TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS LTDA item 8; BELA BELI STORE LTDA itens 
5, 9 e 15; DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA 
ME item 16; LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI item 11 E 13; 
SISTÉCNICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA itens 2, 3, 10, 12 e 14. O item 6 foi deserto e os itens 
1, 4 e 7 fracassados. 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. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
-  Secretária Municipal de educação.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
45/2021 – PROCESSO Nº 1422/2021
Objeto registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares. Secretaria Municipal da Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 25/05/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio – Pregoeira
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
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 redesignada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 25/05/2021 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 120/2021 – Processo 
11.122/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios (legumes, frutas e verduras) que serão usados 
no consumo e preparo da alimentação do Corpo de Bombei-
ros – Gabinete do Prefeito. Sessão pública realizada on line 
com início dia 23/04/2021, sendo adjudicados os itens às 
empresas declaradas vencedoras: JOÃO GABRIEL POLONI 
MARIN ME (itens 1, 2, 5, 8, 9, 11, 18, 24, 28); MM BRASIL 
ALIMENTOS LTDA (itens 6, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 
23, 26, 30). Os itens 3, 4, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29 e 31 
foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. José Roberto Moreira – Chefe 
de Gabinete.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 145/2021 – Processo 
11.267/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios (refrescos e suco de frutas concentrado) para 
abastecimento do Corpo de Bombeiros – Gabinete do 
Prefeito. Sessão pública realizada on line com início dia 
28/04/2021, sendo adjudicados os itens às empresas decla-
radas vencedoras: CCF NUTRI EIRELI ME (itens 1, 3, 5) e 
MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME (itens 2, 4). Não hou-
ve 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 Roberto Moreira – Chefe 

de Gabinete.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 107/2021 – Processo 
1.976/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de cabos de 
cobre para ampliação e manutenção da iluminação pública 
de vias e praças. Secretaria Municipal de Obras. Sessão 
pública realizada on line com início dia 13/04/2021, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: 
ANDRE BATISTA COMERCIO E SERVIÇOS ME (itens 4, 5, 
6); CONTATOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
ME (itens 1, 9, 10); VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
(itens 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Israel Cestari Júnior – Secreta-
rio Municipal de Obras.
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° 211/2021, processo 11.779/2021, objetivando a registro 
de preços para aquisição de medicamentos/insumos pa-
dronizados na REMUME. Secretaria Municipal 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 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° 220/2021, processo 11.830/2021, objetivando a registro 
de preços para aquisição de medicamentos em atendimento 
a ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 09/06/2021, 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.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 147/2021 – Processo 
11.274/2021
Objeto: Aquisição de notebook em atendimento a Gerência 
de Educação Digital. Secretaria Municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on line com início dia 28/04/2021, 
sendo declarada vencedora a empresa RMG TECNOLOGIA 
INTEGRADO EIRELI (itens 1 e 2). Houve manifestação de 
intenção de recurso pela empresa POSITIVO TECNOLOGIA 
S.A. e MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMÁTI-
CA LTDA. Foram apresentadas as razões recursais pela em-
presa MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMÁTICA 
LTDA. A empresa recorrida apresentou as contra razões. A 
pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão do Pre-
gão. O processo foi encaminhado a Sra. Secretária Municipal 
de Educação que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando 
provimento ao recurso. Celia Candida Faria - Pregoeira.
ADJUDICO o pregão à empresa RMG TECNOLOGIA INTE-
GRADO EIRELI, conforme propostas declaradas vencedoras 
e HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar qualquer irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação. O inteiro teor encontra-
-se a disposição dos interessados no Portal de Compras e 
nos autos do processo.

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021
Atendendo ao disposto no Art.60 da Lei Federal 
10.303/2016, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 012/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 
002/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial “desarmada”, 
sob demanda, para atender as necessidades da EMURB, 
com atuações no Terminal Rodoviário Governador Laudo 
Natel, Terminal Suburbano, sede da EMURB no Parque Se-
torial e na Pedra “Viaduto Jordão Reis”, todos em São José 
do Rio Preto/SP. HOMOLOGO este procedimento licitató-
rio, Pregão Presencial n.º 002/2021 à Empresa GODOY E 
ARAUJO SEGURANÇA PATRIMONIAL, inscrita sob o CNPJ 
nº 17.216.739/0001-38, o Referido objeto no valor Global de 
R$ 1.279.872,00 (Um milhão, duzentos e setenta e nove mil 
e oitocentos e setenta e dois reais).
São José do Rio Preto, 20 de maio de 2021.

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

DECRETO Nº 18.919
DE 21 DE MAIO DE 2021.

Permite o uso de imóvel público municipal em favor da Asso-
ciação de Assistência São Deocleciano para o funcionamen-
to do Projeto Banho Solidário.
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 
deste Município;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica outorgado o uso, sob a forma de permissão, 
nos termos do disposto no artigo 111, § 3º da Lei Orgânica 
deste Município, em favor da Associação de Assistência São 
Deocleciano, uma área de 18 m² (dezoito metros quadrados) 
do imóvel de propriedade do Município de São José do Rio 
Preto, localizado no Parque Setorial - Viaduto Jordão Reis, 
entre a Avenida Philadelpho Gouveia Neto e a Rua João 
Mesquita, para funcionamento do Projeto Banho Solidário 
que visa atender pessoas em situação de rua com banho 
quente com a pretensão de estimular a dignidade e a auto-
estima e minimizar problemas de saúde relacionados a falta 
de condições de higiene dos usuários.
Art. 2º A presente Permissão de Uso é concedida ao Permis-

sionário pelo prazo de 01 (um) ano, prorrogável, sendo que, 
as condições de uso do referido imóvel fi cam estabelecidas 
no Termo de Outorga próprio, integrante deste Decreto, sem 
prejuízo de outras condições que o Município possa vir a 
estabelecer unilateralmente. 
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput não retira 
a precariedade da Permissão de Uso que poderá ser revo-
gada a qualquer tempo na forma estabelecida no Termo de 
Outorga.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 21 de maio de 2021, 
169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
PROF. ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LUÍS 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.

EXTRATO: TERMO DE PERMISSÃO DE USO QUE EN-
TRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO E A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO DEO-
CLECIANO. 
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DE UMA ÁREA DE 18 M² 
(DEZOITO METROS QUADRADOS) DO IMÓVEL DE PRO-
PRIEDADE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA PARQUE 
SETORIAL - VIADUTO JORDÃO REIS, ENTRE A AVENIDA 
PHILADELPHO GOUVEIA NETO E A RUA JOÃO, A TÍTU-
LO PRECÁRIO E GRATUITO, PARA FUNCIONAMENTO 
DO PROJETO BANHO SOLIDÁRIO QUE VISA ATENDER 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA COM BANHO QUENTE 
COM A PRETENSÃO DE ESTIMULAR A DIGNIDADE E A 
AUTOESTIMA E MINIMIZAR PROBLEMAS DE SAÚDE RE-
LACIONADOS A FALTA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE DOS 
USUÁRIOS. A META É OFERECER 240 A 300 BANHOS 
MENSAIS, PROPORCIONANDO O SERVIÇO 3 VEZES NA 
SEMANA NO LOCAL ORA PERMITIDO.
VIGÊNCIA: 01 (UM) ANO, PRORROGÁVEL, A CONTAR DA 
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE PERMISSÃO.
DATA DE ASSINATURA: 21 DE MAIO DE 2021.

DECRETO Nº 18.920
DE 21 DE MAIO DE 2021.

Nomeia membros para a Comissão Municipal de Mecaniza-
ção Agrícola.
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 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão Municipal 
de Mecanização Agrícola, nos termos do Decreto nº 18.253, 
de 28 de fevereiro de 2019, os seguintes membros:
I – Gilberto Martins Lira – Chefe de Divisão da Patrulha 
Agrícola;
II – Paulo Henrique Marques Cardozo – Coordenador Apoio 
e Fomento Agropecuário;
III – Jeferson Vinícius Marascalqui – Subprefeito do Distrito 
de Engenheiro Schmitt;
IV – Ronaldo Adriano de Oliveira – Subprefeito do Distrito de 
Talhado;
V – César Augusto Fernandes – Agente Administrativo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, especialmente 
o Decreto nº 18.322, de 17 de maio de 2019.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 21 de maio de 2021; 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO 
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.733
DE 20 DE MAIO DE 2021.

Reconhece como atividade essencial o funcionamento das 
igrejas e dos templos de qualquer culto em período de cala-
midade pública, pandemia ou outras situações ofi cialmente 
reconhecidas de instabilidade social no Município de São 
José do Rio Preto e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reconhecido como atividade essencial o funcio-
namento de igrejas e de templos de qualquer culto em perí-
odos de calamidade pública, pandemias ou outras situações 
ofi cialmente reconhecidas de instabilidade social no municí-
pio de São José do Rio Preto, sendo vedada a determinação 
de fechamento total de tais locais.
Parágrafo único. Poderá ser realizada a limitação do número 
de pessoas presentes em tais locais, conforme a gravidade 
da situação, devendo ser mantido o atendimento presencial.
Art. 2º O órgão municipal competente fi scalizará os procedi-
mentos de abertura das igrejas e templos de quaisquer cul-
tos seguindo os protocolos de segurança, saúde e higidez 
expedidos pelas autoridades das áreas afetas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 20 de maio 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
Local. 
Autógrafo nº 15.230/2021
Projeto de Lei nº 026/2021
Autoria da propositura: Vereadora Karina Caroline



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
22 de maio de 2021

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
35/2021 – PROCESSO SICOM 3141/2021
Objeto: Aquisição de materiais para análises bacteriológicas 
diárias.
Fica designado o dia 27.05.2021, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 21.05.2021 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 26/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 28/2021
Objeto: Aquisição de peças de reposição para manutenção 
em sistema de aeração difuso dos tanques do sistema de 
lodos ativados da ETE Rio Preto.
Contratada: B&F DIAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Ordem de Fornecimento nº 81/2021, recebida em 
18.05.2021. Valor: R$ 368.388,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 01, 02 e 03.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 21.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME N° 07/2021

Regulamenta os Artigos 21 e 22, da Lei Complementar Nº 
138/2001, que trata da designação para função de Assis-
tente de Direção de Escola da Rede Municipal de Ensino de 
São José do Rio Preto.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pelo Artigo 73, da Lei Orgânica do 
Município: 
RESOLVE: 
Art. 1º A designação e a dispensa do Assistente de Direção 
de Escola são de competência do Secretário Municipal de 
Educação, após o processo de indicação em lista tríplice, 
conforme disposição do artigo 21, da Lei Complementar Nº 
138/2001.
§ 1º A indicação de que trata este artigo será precedida de 
escolha dentre os docentes da Unidade Escolar e homologa-
da pelo Conselho de Escola.
§ 2º Excepcionalmente, não havendo interessado da Uni-
dade Escolar, a indicação poderá recair em profi ssional de 
outra Unidade Escolar.
Art. 2º A unidade escolar contará com a função de Assistente 
de Direção de Escola conforme o módulo de pessoal, nos 
termos do Decreto Municipal Nº 9674, de 18 de junho de 
1998, e do Decreto Municipal Nº 9969, de 13 de novembro 
de 1998.
Art. 3º Para exercer as funções de Assistente de Direção de 
Escola o profi ssional deverá atender aos seguintes requisi-
tos:
I - ter licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em 
Administração Escolar ou Gestão Escolar;
II - ter, no mínimo, 3 (três) anos de exercício no Magistério, 
sendo no mínimo 2 (dois) de docência.
Art. 4º  O procedimento de indicação do Assistente de Dire-
ção de Escola será realizada na Unidade Escolar, mediante: 
a) apresentação de documento comprovando os requisitos 
exigidos para a função; 
b) apresentação do Plano de Trabalho em reunião com os 
docentes da unidade escolar, procedendo a escolha entre os 
pares, com registro em ata específi ca;
c) homologação pelo Conselho de Escola da escolha, com 
registro em ata específi ca. 
Parágrafo único. A documentação do procedimento de 
indicação deverá ser encaminhada para manifestação do 
Supervisor de Ensino, para posterior apreciação e designa-
ção do Assistente de Direção pela Secretária Municipal de 
Educação.
Art. 5º  O exercício da função de Assistente de Direção de 
Escola corresponderá ao cumprimento da carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais, atendendo o horário de fun-
cionamento da unidade escolar. 
Art. 6º  O Assistente de Direção de Escola tem as atribuições 
previstas no Regimento da Unidade Escolar.
Art. 7º  Caberá ao Assistente de Direção de Escola substituir 
o Diretor da unidade escolar em suas ausências e impedi-
mentos.
Art. 8º  A função de Assistente de Direção de Escola com-
portará substituição sempre que o seu ocupante se afastar, 
a qualquer título, por no mínimo 15 (quinze) dias, sendo que 
seguirá o estabelecido no artigo 4º, desta Resolução, quan-
do o período for igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias 
ou por tempo indeterminado.
Art. 9º  Ao fi nal do ano letivo será realizada a avaliação do 
Assistente de Direção de Escola pelo superior imediato, 
homologada pelo Conselho de Escola, e encaminhada ao 
Supervisor de Ensino para manifestação e posterior aprecia-
ção da Secretária Municipal da Educação, dando continuida-
de ou dispensa da função.
Art. 10.  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Educação de São José do Rio Preto, 20 de 
maio de 2021.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretária de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO SME N° 08/2021

Institui as Diretrizes para implementação do Plano de 
Desenvolvimento Individual para os alunos matriculados no 
Ensino Fundamental, modalidade Educação Especial, na 
Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto/SP.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o disposto no artigo 73, da Lei 
Orgânica do Município de São José do Rio Preto, e com 
base na Política Nacional de Educação Especial na Pers-
pectiva da Educação Inclusiva de 2008, considerando: 
- o Artigo 59, inciso I da Lei Federal Nº 9.394/96, Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional, com as alterações;
- o Artigo 205; Artigo 206, inciso I; Artigo 208, inciso III, da 
Constituição Federal de 1988;
- o Capítulo IV, da Lei nº 13.146/15, que Instituiu a Lei Bra-
sileira de Inclusão da Pessoa com Defi ciência - Estatuto da 

Pessoa com Defi ciência;
- a Resolução SME Nº06/2021, de 7 de abril de 2021, que 
instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Edu-
cacional Especializado - AEE na Educação Básica, modali-
dade Educação Especial na Rede Municipal de Ensino.
RESOLVE
Art. 1º  Ficam instituídas as diretrizes municipais para o 
Plano de Desenvolvimento Individual do aluno elaborado 
pelo professor da classe regular (PDI-PR), para os alunos da 
Educação Especial das escolas de Ensino Fundamental da 
Rede Municipal de Ensino.
Parágrafo único.  A Educação Especial é uma modalidade 
transversal a todos os níveis, anos de escolaridade e etapas 
de ensino da Educação Básica, oferecida preferencialmen-
te na rede regular de ensino, para alunos com Defi ciência, 
Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas habilidades/
Superdotação.
Art. 2º  Considera-se público alvo da Educação Especial, 
para efeito do que dispõe a presente resolução, os alunos 
que apresentam:
I - Defi ciência: pessoa com defi ciência é aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental e 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas;
II - Transtorno do Espectro Autista (TEA): pessoa com TEA 
é aquela que apresenta quadro de alterações no desenvol-
vimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações 
sociais, na comunicação ou estereotipias motoras;
III - Altas Habilidades/Superdotação: pessoa com Altas 
Habilidades/Superdotação é aquela que demonstra potencial 
elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou 
combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomo-
tricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em 
áreas de seu interesse.
Art. 3º  Fica assegurado aos alunos público alvo da edu-
cação especial, o direito à matrícula nas classes regulares 
da Educação Básica, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
de acordo as Diretrizes Operacionais da Educação Especial 
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 
Básica. 
Art. 4º  São princípios e objetivos da educação especial/in-
clusiva:
I - direito de acesso ao conhecimento, desde o início de sua 
vida escolar, sem nenhuma forma de negligência, segrega-
ção, violência e discriminação;
II - direito à educação de qualidade, igualitária, equitativa, 
inclusiva e centrada no respeito e na valorização à diversida-
de humana;
III - direito de acesso, permanência e percurso com qualida-
de de ensino e aprendizagem, bem como a continuidade e 
conclusão nos níveis mais elevados de ensino;
IV - direito ao Atendimento Educacional Especializado, assim 
como os demais serviços e recursos de acessibilidade a fi m 
de garantir o acesso ao currículo em condições de igualdade 
com os demais estudantes.
Art. 5º  É garantido ao aluno com defi ciência a realização de 
todas as adaptações e/ou fl exibilizações razoáveis necessá-
rias para garantir o seu pleno acesso ao currículo em condi-
ções de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de 
sua autonomia.
Parágrafo único.  Adaptações razoáveis e fl exibilizações, são 
modifi cações e ajustes necessários e adequados que não 
acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeri-
dos em cada caso, a fi m de assegurar que o aluno com defi -
ciência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições 
e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e 
liberdades fundamentais.
Art. 6º  Ao aluno público alvo da educação especial é as-
segurado  participar de todos os projetos e programas que 
forem realizados na instituição de ensino em que esteja 
matriculado, resguardando-se o direito de frequentar o AEE 
em Sala de Recursos Multifuncionais (SRM).
Art 7º  É direito do aluno com defi ciência ter seu percurso 
escolar, respeitado como todo estudante, sem retrocessos 
nos anos de escolaridade e níveis de ensino, garantindo a 
continuidade de estudos e conclusão.
Art. 8º  O PDI-PR é documento obrigatório para o acompa-
nhamento do desenvolvimento e aprendizagem do aluno 
público alvo da educação especial, devendo ser elaborado:
I -  por todos os atores envolvidos no processo de escolariza-
ção do estudante, sendo o coordenador pedagógico / diretor 
de escola e os demais profi ssionais das unidades escolares, 
responsáveis por articular e garantir a sua construção, com 
acompanhamento do supervisor de ensino;
II - com base no histórico de vida do aluno, avaliação diag-
nóstica pedagógica, planejamento, acompanhamento, avalia-
ção e resultados alcançados.
Art. 9º  O PDI-PR  e o Plano de Desenvolvimento Individual 
do aluno elaborado pelo professor especialista (PDI-PE) 
deverão acompanhar o aluno nos casos de transferência, a 
fi m de subsidiar a continuidade dos trabalhos pedagógicos 
na escola que receberá sua matrícula.
Art. 10.  O PDI-PR seguirá formulário padrão de uso obri-
gatório nas escolas da Rede Municipal de Ensino, devendo 
conter, no mínimo:
     I - Identifi cação:
a)    Nome da escola.
b)    Indicar Ensino Fundamental Anos Iniciais ou Anos Fi-
nais.
c)   Nome do Diretor, Coordenador Pedagógico e Supervisor 
de Ensino.
d)    Nome do professor da classe.
e)   Nome do professor de Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE).
f)    Nome do aluno, data de nascimento, idade, ano/turma, 
período, responsável e grau de parentesco, telefone de con-
tato, defi ciência informada.
    II - Histórico do aluno, tais como:
a) Composição e relação familiar, desenvolvimento 
infantil. 
b) Percurso escolar. 
c) Atendimento clínico/médico e outros profi ssionais, 
uso de medicamentos, entre outros.
d) Frequência em projeto/atividade no contraturno.
    III - Avaliação diagnóstica:
a)    Relações interpessoais.
b)   Relações socioemociais.
    IV - Habilidades psicomotoras e funcionais:
a)    Coordenação motora, habilidades de coordenação mo-
tora ampla e fi na.

b)    Capacidade de percepção.
c)   Aspectos cognitivos.
 V - Desenvolvimento das habilidades comunicativas.
 VI - Linguagem expressiva.
 VII - Desenvolvimento de escrita, leitura, matemática e 
desenho.
 VIII - Justifi cativa de adaptações e fl exibilizações para o 
aluno.
 IX - Especifi cações das adaptações necessárias.
 X - Considerações.
 XI - Quadro descritivo deverá ser feito por bimestre e conter:
a)    Componentes curriculares.
b)    Habilidades Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 
Currículo Paulista (CP).
c)   Objetivos.
d)   Conteúdos.
e)   Desenvolvimento.
f)    Recursos.
g)    Resultados alcançados.
h)    Datado com assinatura do professor da classe regular, 
professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
e do Diretor/Coordenador Pedagógico.
Parágrafo único. A Gerência de Educação Especial fornece-
rá o formulário padrão do PDI-PR que deverá ser utilizado 
pelo professor da classe regular.
Art. 11.  Os professores de classe regular  incumbir-se-ão 
de:
I - assumir o compromisso com a diversidade e com a equa-
lização de oportunidades, privilegiando a colaboração e a 
cooperação de todos os alunos na classe regular;
II - utilizar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o 
Currículo Paulista (CP) no planejamento pedagógico e na 
avaliação dos alunos público alvo da educação especial;
III - construir o Plano de Desenvolvimento Individual do 
aluno em conjunto com o coordenador pedagógico e com a 
colaboração do professor de AEE;
IV - registrar todas as adaptações realizadas para o aluno, 
para o acesso ao currículo;
V - anexar ao plano de ensino anual, a lista de alunos que 
se benefi ciarão do PDI-PR com a justifi cativa da necessida-
de do mesmo;
VI - planejar as ações a cada bimestre e o relatório fi nal 
dos mesmos deverá constar no consolidado bimestral e no 
consolidado fi nal;
VII - arquivar no prontuário do aluno para a continuidade nos 
anos posteriores;
VIII - zelar pela aprendizagem dos alunos públicos da edu-
cação especial.
Parágrafo único.  O processo de ensino e aprendizagem do 
aluno público alvo da educação especial é de responsabili-
dade dos professores da classe regular em colaboração com 
o professor de AEE.
Art. 12.  Os professores de AEE em regime colaborativo, 
contribuirão com o professor da classe regular, para a elabo-
ração do PDI-PR,  a fi m de:
I - atuar na eliminação de barreiras que podem obstruir a 
participação plena e efetiva dos estudantes com defi ciência, 
nas atividades escolares em igualdade de condições com os 
seus pares;
II - atuar na escola como multiplicador do conhecimento 
acerca de metodologias de ensino da Educação Especial, 
tecnologias assistivas e comunicação alternativa;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos público alvo da 
educação especial.
Art. 13.  É garantido ao aluno público alvo da educação 
especial o direito à conclusão dos níveis de ensino por meio 
do percurso/evolução e, nos casos de Altas Habilidades/Su-
perdotação, aceleração.
Art. 14.  É essencial a contribuição da família com infor-
mações sobre o histórico do aluno para a construção do 
PDI-PR.
Art. 15.  O gestor escolar deve arquivar no prontuário do alu-
no o PDI-PR, PDI-PE e as cópias dos documentos/atestados 
dos profi ssionais da área da saúde que atestem a defi ciên-
cia dos alunos.
Parágrafo único.  É facultado à família do aluno fornecer 
laudo ou documento que ateste a defi ciência.
Art. 16.  Os alunos que necessitarem de apoio para desen-
volver atividades da vida diária (locomoção, higiene pessoal 
e alimentação), poderão contar na unidade escolar com pro-
fi ssional de apoio escolar ou estagiário de apoio à inclusão.
Art. 17.  O documento orientador disporá sobre a elaboração 
e aplicabilidade do PDI-PR.
Art. 18.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Secretaria de Educação de São José do Rio Preto, 20 de 
maio de 2021.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretária de Educação
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MAZER LTDA ENCERRADA  

162470 20219801
4 

INDEFERID
O 

HERALDO PEREIRA DE LIMA 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA 

3765310 20212447
3 

INDEFERID
O 

HIDRO METALURGICA VEDA 
LTDA 

692230 20218257
0 

INDEFERID
O 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
JP II EIRELI ME 

3447650 20218572
3 

INDEFERID
O 

ROBERTO CAMARGO DE 
ANDRADE ME 

1345340 20201997
91 

INDEFERID
O 

SOCIEDADE DE EDUCACAO E 
CULTURA DE SAO JOSE DO 
RIO PRETO LTDA 

3240730 20211001
92 

INDEFERID
O 

TECNOLOGIA BANCARIA S/A 7789105 20203090
48 

INDEFERID
O 

VALPAMED SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA 

3275100 20216543
5 

INDEFERID
O 

VRRG DE ARAUJO 
REFRIGERAÇAO LTDA 

3759770 20202810
26 

INDEFERID
O 

 

 São José do Rio Preto, 21 de maio de 2021. 
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / 
Semfaz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 21 de maio de 2021. 

Relação semanal de processos de ARQUIVE-SE: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202111152
5 MRV LXXXV INCORPORAÇÕES LTDA 

Fernanda Nates da Cunha Abud  
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 21 de maio de 2021. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202110634
4 AGROEIXOS LTDA ME 

202111349
0 ASSOCIAÇAO AFAM DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 

202134313 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO 
DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS 

202110458
3 CRISTINA FERREIRA CONFECÇÕES EIRELI ME 

202110633
9 DONA BAUNILHA DOCERIA SÃO JOSE DO RIO PRETO LTDA 

202111080
9 EDSON ANTONIO DA SILVA 

202111173
3 FAUSTO BAGGIO E DOS SANTOS ME 

202128931 GALLO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA ME 

202198662 GERA BENZ RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS EIRELI EPP 

202146652 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA 
202111347

7 J DE O L TEBAR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS 

202110963
5 JOAO UMBERTO FERRARI 

202111973
3 LAERTE JORGE DE MIRANDA JUNIOR 

202110885
0 MAKRO ATACADISTA S/A 

202144848 MARCELO GLAUCIO TOLEDO 
202111079

7 MARIA LUIZA VITOLO MENEGHETTI 

202110829
4 ODAIR PEREIRA DA SILVA 

202110344
2 PARDO, DIAS & CIA LTDA 

202195629 RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 458 LTDA 
202110833

4 RT LAB ENSAIOS TECNICOS LTDA 

2 
 
202196127 TONIELLO VEICULOS LTDA 
202110627

6 VIVIAN AGUIAR BARROS UEHARA 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 21 de maio de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos DEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

  20211142
53 ADEMIR ROGERIO MARANGONI 

20219906
3   ADRIANO PASLAUSKI 

20219409
6   ALBERTO COUTRIM 

20214916
7   ALEX EDUARDO DE FREITAS 

 202195704  ALFREDO CORREA SCHWARTZ 
20211110

55   ALVARO CESAR CORREIA FILHO 

20211037
94   ANA CLARA VIEIRA GABRIEL 

20213790
0   ANA KAROLINE DA SILVA 

 202110185
2  ANA PAULA SILVA SOUZA 

20219302
5   ANDERSON ACOSTA RIBEIRO 

  20219648
8 ANTONIO CARLOS BAFFI 

 202110185
7  ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA 

  

20211147
78 

20211147
67 

ANTONIO DONIZETE DE OLIVEIRA 

20216142
4 202161429  APARECIDO LAERTE PASSERINI 

20219934   ARMENIO DA SILVA ALCANTARA 
2 

 

4 

  20219566
8 ARNALDO CECCONI FILHO 

20211011
91   BEATRIZ DE CAMPOS PINHEIRO 

20211352
6   BRUNO DAS CHAGAS LOPES 

20219669
4   BRUNO FABRICIO ALVES DA SILVA 

20214268
4   BRUNO FAVARO DARIM 

20219675
5   BRUNO RICARDO VITOR 

20211031
18   CALIL TEIXEIRA ESPINDOLA 

20219897
5   CARLA CRISTINA BERNARDO 

20219308
7   CARLOS ADALBERTO ANICETO DE 

LIMA 
20216155

3  20216155
1 CAROLINE GABRIELE MARQUES 

20219415
5   CASSIA REGINA DEBONI 

20215146
1   CID NOGUEIRA FRAGA MOREIRA 

SOBRINHO 
 202199814  CINTIA ALIXAME 

20215271
9   CLAUDEMIR JUSTINO FERREIRA 

20219563
5   CLAUDETE MARIA DOS SANTOS 

 202110177
6  CLEIDE ROBERTA DA SILVA 

 202110745
9  DANIEL DE ANDRADE 

20219327   DANIEL HENRIQUE LEU 

3 
 

2 
20215292

0   DANIEL LOPES DE PAIVA 

20219645
2   DANIELA GRESPI SOARES DE 

MELLO 

 202110179
2  DANILO FERREIRA DE SOUZA 

20215248
7   DANILO GOES AGUILAR VITORINO 

DOS SANTOS 
20219410

0   DANILO JOSE MANTOVAN 

 20218813  DAVI DE SOUZA 
20219351

2   EBER DA SILVA COSTA 

 202199383  EDGAR PEREIRA DA SILVA 
20212770

9   EDILENE APARECIDA PINHEIRO 
GOMES 

20211013
71   EDMILSON LEONEL VILELA 

  20211146
75 EDUARDO FERNANDES GOMES 

 202130032  EDUARDO IVO SCARMAGNANI 
20219326

6   EDVAN ATILAS SALICANO 

20214325
0   ELI DE OLIVEIRA 

20215285
4   EMERSON RICARDO INACIO GOMES 

20211059
50   EVERTON LEANDRO MENEZES 

  20211129
33 FABIO JOSE MENDES 

 202117580  FABIO RENATO DA SILVA 
20219735   FATIMA MARQUES CALDEIRA 
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6 
 202142343  FERNANDA MORENO MUSEGANTE 

20219255
4   FERNANDA MORETI 

20214351
3   FERNANDA REGINA FERRARI 

20219688
2   FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO 

20212878
6   FLAVIO DANIEL DA SILVA 

 202136264  FLORY NUNES DOS SANTOS 
20219762

8   FRANKLIN RODRIGUES DE SOUSA 

20219945
1   GEANY MICAELE DA SILVA 

TRIBUTINO 
20219561

3   GEDER ALVES OLIVEIRA 

  20211122
98 

GERA BENZ RIO PRETO COMERCIO 
DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI 
EPP 

  20211045
96 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS 

 202110532
5  GIOVANA CELILIA BAPTISTA 

 202110602
5  GISELE MARAISA DE SOUZA 

RIBEIRO 
20215284

9   GIULIANO ANTUNES REGATIERI 

20219538
9   GUSTAVO DE FREITAS MARTINO 

 202110480
7  GUSTAVO LOUREIRO DOS SANTOS 

20211106
38   H MAX EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
  20202378 HG 519 EMPREENDIMENTO 

5 
 

53 IMOBILIÁRIO SPE LTDA 

  20212063
8 

HGSB ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPACOES LTDA 

  20211067
44 IDA APPARECIDA LAREDONDA 

  20211067
15 IDA APPARECIDA LAREDONDA 

20212177
0   IGOR DA SILVA LEAL 

20215297
1   ISAAC DOS SANTOS JOAQUIM 

 202110620
8  ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES 

 202110184
7  JEFFERSON DOS SANTOS 

20211119
45   JESSIKA ALINE CECCATO MAGRINI 

  20211025
35 JOAO ANTONIO MACHADO NETO 

20211012
26   JOAO GILBERTO MANSANO 

  20219684
7 JOAO LOPES DE ALMEIDA JUNIOR 

 202196506  JOÃO TEODORO DA SILVA 

  20211146
09 JOSE ANTONIO LOPES 

 202110056
9  JOSE HENRIQUE MICAEL DE LIMA 

MENDONCA 
20211034

97   JOSE PEDRO DA SILVA 

20219696
6   JOSE RAFAEL GONCALVES 

20211001
42   JOSE RENATO CLEMENTE DO 

CARMO 
20219276   JOSILEIDE ALVES DE SOUZA 

6 
 

7 
20219989

5   JULIANA FERNANDA MENDONCA 

 202197331  JUSSARA DE SANTANA MACHADO 

  20211156
53 KAMYLLA SILVA MONTOLI PAIVA 

20219641
8   LAECIO NUNES GONÇALVES 

20211053
32   LAURA OLIVEIRA CASSILHAS 

20213351
1   LEANDRO PAES DE LIMA 

20216153
3   LETICIA DA SILVA CAMARA 

 202110307
5  LIVIA MATIUSSI GARÇON 

NASCIMENTO 
20211248

4   LUCAS ALIMIRO GARCIA 

  

20211139
80 

20211139
77 

LUCIANA MARIA ORLANDO MIGUEL 

 202192954  LUZIA REGINA BATISTA FAQUINI 
20216154

7   MA & JR EMPREENDIMENTOS E 
PARTIÇÕES LTDA 

20219875
5   MARCELO FUNES NAVARRO DA 

CRUZ 
 202199374  MARCOS ANTONIO BARDELA 

 202110803
2  MARCUS VINICIUS GUTIERREZ 

20219747
2   MARIA INES FONSECA DO 

NASCIMENTO 

  20211107
96 MARIA LUIZA VITOLO MENEGHETTI 

 202110839  MARIA NEIDE DA ROCHA SOUZA 
7 

 

6 

 202110726
2  MARIA RITA APARECIDA DE 

CARVALHO 
20214350

8   MARTA VALERIA DE FREITAS 
LACERDA 

  20211160
31 MATEUS LUSUARDI 

20215241
9   MAURO SERGIO MARQUES SILVA 

  20219882
8 MINERVINA ANTUNES KUDO 

20211097
90   MIRELLA CRISTINA ANTUNES DOS 

SANTOS 

  20211013
36 

N R B PASCUTTI 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA ME 

  20211038
79 NATALIN GAROZI NETO 

20219316
4   NATHAN FELIPE RODRIGUES 

MALAVASI 

  202111190
8 NELSON NEVES RIBEIRO 

 202134233 20213423
6 

NEUZA APARECIDA SANTOS 
RODRIGUES 

20214467
8   NILSON REIS QUELUZ SILVA 

20211000
51   OGA CRISTO 

20214183
0   OLIVAR ALVES MENEGILDO 

 202110578
9  OSVALDO LOPES DA COSTA 

20219622
6   PATRICIA VERA DE ASSIS 

  20211145 PAULO EUZEBIO 
8 

 

19 

  20211145
23 PAULO EUZEBIO 

20213051
7   PAULO RICARDO RAMOS DA SILVA 

20219311
2   PEDRO PAULO FERREIRA MACEDO 

20219945
3   PRISCILA APARECIDA CATIRSE 

20211012
40   QG ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

LTDA 
 202196624  RAFAEL MARVIN FERREIRA 

20211666
2   RAIMUNDO NASCIMENTO RIBEIRO 

  20219566
9 RENATA ORLANDINI 

 202110551
5  RENATA SILVIA RIBEIRO 

20219322
9 202193231  RICARDO AUGUSTO SHIMANA 

 202119102  RNI NEGÓCIOS IMONILIÁRIOS S/A 
20219560

9   ROBERTO DONAIRE MARTINS 

  20211092
15 RODOLFO DEL ARCO 

20219981
9   ROGERIO RIBEIRO DOMINGUES 

CORREA 

 202110316
2  RONALDO LUIS FERREIRA 

20215102
7   ROSINALDO GONÇALVES 

  20211146
79 ROSYMEIRE FERNANDES PEDROSO 

20219349
5   SAULO FLORENCIO DOS SANTOS 
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20214667
2   SILVIA HELENA DA COSTA 

  20211144
36 SIMONE FERREIRA GOMES 

  20202452
94 

SJRP IGUATEMI 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

  20211104
03 SUZANA APARECIDA VALENTE 

20215177
2   TACIANY PRADO SILVA 

 202160086  THIAGO CORREA NEVES 
20219568

1   TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES 

20219273
1   TIAGO VIEIRA JORGE GONÇALVES 

  20219938
4 

UNI ONE ADMINISTRACAO DE BENS 
E PARTICIPACOES LTDA 

 202110428
2  VALDINEIA TOMAS DA SILVA LOPES 

20219987
1   VALDOMIRO PEREIRA COUTINHO 

  20211018
1 VANDERLEI PEROSO DE MORAIS 

 202198133  VANESSA RENATA BRIANTI PIMENTA 
20211008

81   VERA LUCIA VEDELAGO 
MAXIMILIANO 

20219939
5   VITOR RENATO VIEIRA MANSANO 

20219485
1   VITOR ROMERO ALMEIDA 

20219565
2   WAGNER DO CARMO ORLANDI 

 202193165  WANDERVAL LUIS PENA 

  202111186
7 

WELLINGTON AUGUSTO FERREIRA 
LUIZ 

10 
 

 202199927  WEVERTON MACIEL DE CARVALHO 
20219325

3   WILLIAM CHEYNE FERNANDES 

  20211156
68 WILLIAM DIEGO ALVES DA COSTA 

 202110005
4  WILLIAN BRUNO DE OLIVEIRA 

20211082
91   WILSON LUIZ ANTONIO 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 21 de maio de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS: 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
202152860   ABNER BORGES DO NASCIMENTO 

  202111193 ADENIR CARLOS BUZZO 
202199135 202199120  AGUINALDO DO AMARAL JUNIOR 
202152975   ALAN JOSE COCOLO TERNERO 
202152976   ALAN JOSE COCOLO TERNERO 
202195950   ALEXANDRE AUGUSTO CABRAL 

 2021105512  ANA JAQUELINY DA SILVA 
2021101126   ANA PAULA DA SILVA BREDA 
20216959 20216962  ANDERSON FRANCISCO 
20216961   ANDERSON FRANCISCO 
202115666   ANDERSON MARCOS LEITE 

2021100564 2021100565  ANDRE LUIS VINHA 
20215365 20215379  ANTONIO ROBERTO DA SILVA 

2021112184   APARECIDA DE FATIMA FERREIRA 
  2020298809 APARECIDA MARIA DA SILVA 

202140742   ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL QUINTA DO GOLFE 

2020292783   ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME 
2021116072   BERTOLINO LEME DO PRADO 
202194808   BISPADO DE RIO PRETO 

 202159843  BOLIVAR ELIAS AYOUB FILHO 
 202196967  BRUNO BISPO SOLE 

2021101175   BRUNO REIS DA SILVA 
202195597   CARLOS ALBERTO CORREA 
202147888   CARLOS ALEXANDRE ARTIOLLI JULCA 

 202194128  CARLOS AUGUSTO BEDIN 

202199325   CARMO E CARMO SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 

202121075   CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
  2020306695 CCS ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA 

2021111699   CESAR AUGUSTO SEICENTO 
202132720   CLAUDIA ABINAGEM MASIERO NAZARETH 
202193703   CLEBER FELICIANO VIEIRA 
2021107912   CLIVANICE GABRIEL DOS REIS 

  2020290011 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO CDHU 

2021111645 202196967  CONCEIÇÃO APARECIDA DO PRADO 
 202133319  CRISTIAN GRAEL ROCHA 

202139900   DAMIAO AGUIAR GOMES 
2021111927   DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 
202112330   DANIEL SERGIO FLAUZINO 

2021105806   DANIELLE CRISTINA QUINTILIANO 
GAMBAROTTO 

  2021107456 DANILO MOTA MARQUES 

2 
 
2021103756   DAVI NOGUEIRA GONCALVES 

 2021103044  DAVID JOSE DOS SANTOS 
202142363   DIEGO HENRIQUE ZAGO 
2021101067 2021101068  DIEGO SOUZA CORREIA 

 2021106100  DIOGENES JOSE MOEDA DIAS 
 2021111778  DIRCEU ANTONIO SIQUEIRA DE BARROS 
 2021110659  DONIZETE FERNANDES 
  2020307336 DONOVAN DA SILVA 
 202117306  DORIVAL HAMILTON FREDERICI 

202159143 202159144  DORIVAL NUNES FILHO 

202157153   DROP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

  202195640 EDMAR GOMES DE MELO 
 202198038 202198042 EDUARDO ZEBELIN DROPPE GODOY 
 202197308  ELAINE CRISTINA LEITE DA SILVA 
 202126047  ELI ELISEU MATURI 

2021106128   ELIANA BARBOSA PRETTE 
 202199459  ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 

2021106973   ELIZANGELA PEREIRA AZEVEDO JOAZEIRO 

2021100255   EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES 
POPULARES EMCOP LTDA 

2021112235   ENERGY BRASIL FRANCHISING LTDA 
 2021103746  ENIVALDO APARECIDO DA SILVA 

2021111079   ESPEDITO CLEMENTO DE SOUZA 
 2021105936  EUCLIS SILVA LIMA 
 202148042 202148044 FABIANA FERREIRA PINTO GUIMARAES 
 2021103469  FABIO DA SILVA MELO 
  202199312 FANOVI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

2021116047   FELIPE RICARDO GONÇALVES 
2021100386   FERNANDA MARCIA DE OLIVEIRA BACHINI 
202194159   FERNANDO BRUNO DE SOUZA 

 2021111221  FERNANDO JOSE RASTEIRA LANZA 
 202146685  FERNANDO MAURO LOOSLI 

202150633   FLAVIA ANDREA FIGUEIRA DIAS 
202197886   FLAVIO RENATO CAROBOLANTE 
202199183   FRANCIELI DE MORAIS MAGALHÃES 

 202142233  GABRIEL FERREIRA DA SILVA NETO 
2021115442   GABRIEL PILLA ALBERTI 
202132181   GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI 
202123917 202123923  GERSON BELLINI 
2021113021   GUILHERME AUGUSTO SIMONE 
2021106813   GUSTAVO LUIZ PAPALI 
2020304813   IVANETE FREIRE COELHO LOPES 
202196588   JAIME DA SILVA COSTA 

 2021100241  JHONATHAN FERREIRA DA SILVA 
202132522 202132518  JOSE CARLOS MARQUES DOS SANTOS 

 2021106500  JOSE CRUZ LEONILDO CASSIN 
 202196748  JULIANA DO NASCIMENTO FERREIRA FERRARI 

202199351   JULIANA FERNANDES PIRES 
 2021116076  JUNIOR CESAR GUSSON 
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 202152941  JUNQUEIRA E CHIDEROLI EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

 202197936  JUVENILÇO ROSALEN 
2021103132   LAIS SEGALA DIAS 
2021114910 2021114911 2021114909 LENISA MARIA GIACON FERREIRA RIZZO 
202143524   LEONARDO SANTAELLA RIZZO 

  20218429 LUAN GUILHERME DE J VIEIRA EIRELI EPP 
202194282   LUCAS LEANDRO CARVALHO FOGAÇA 
202194180  202194184 LUIS CESAR GOSSEN 

 202193109  LUIS FEDERICO SADER PEREIRA 
2021106090   LUIS HENRIQUE PINTO 
2021100573   LUIS OTAVIO MENEGILDO 

 202143328  LUIZ CARLOS FERNANDES 
202151196 
202151132   LUIZ GUSTAVO DE BRITO 

202198362   LUIZ HENRIQUE BRAZ 
2021106106   LYNIKER HENRIK PINTO 
2021102615 
2021102621   M & M CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

EIRELI 
 2021101819  MAIRA ANGELICA CALIO BUENO 

2021109465   MANZANARES CORRETORA DE SEGUROS 
LTDA 

2021106916   MARCELO BUENO DA SILVA 
 202198395  MARCELO CASTREQUINI GALHARDO 

2021106806   MARCELO LUIS SEIMARU 
202199046 202199047  MARCELO SURNOGNE 
2021108061   MARCO AURELIO MINGHETTI MACHADO 
2021105476   MARCUS VINICIUS DE JESUS VITORINO 
202152915 202152918 202152919 MARIA APARECIDA DANIEL DA COSTA 
202152917   MARIA APARECIDA DANIEL DA COSTA 

 202159823  MARIA VILMA FERREIRA DO CARMO MACEDO 
2021107469   MARIANA RISCALI BORTOLAN TEIXEIRA 
202198918   MARILEI AMADEU SABINO 
2021101263   MARINA THOMAZ ARID 
202152406 202152411  MARLENE DA SILVA COSTA 

 2021104949  MARLENE MISSIAS COSTA 
2021113138 2021113139  MARYANA JARDIM DE JESUS 
20215000   MATEUS ALVAREZ ROBERTI 

  202196281 MATHEUS DA SILVA FREITAS 
 2021104785  MAX WANDERSON LOPES GONÇALVES 

202121012   MC100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

 202160877  MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

 202137128  MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

202199397   MICHELE GARCIA BRUNETTI 
  202198830 MINERVINA ANTUNES KUDO 
  202198853 MINERVINA ANTUNES KUDO 
 202195695  MIRIAN SOLANGE VERONA DO VALE TOLEDO 

4 
 

  202137574 MRV LXXXV INCORPORAÇÕES LTDA 
2021100262   MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO 
202147094 202147099 202147042 NANCY DA SILVA CALIL 
2021109569   NATALIA CAROLINA CORREA BORGES 
2021111691   NATANAEL SANTO ZAMBELLE 
2021116975   NATHAN FELIPE RODRIGUES MALAVASI 
2021110661   NUNO MELGACO DE ALMEIDA RAMOS 

 2021100510  OLI3 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME 
2021108934   ORIAS ALVES DE SOUZA NETO 
202153151   ORLANDO ROGERIO ANTONIAZZI AZEVEDO 
2021114199   OTAVIO LEMOS 

  2021114515 PAULO EUZEBIO 
2021106786   PAULO ROBERTO DA SILVA 
2021109311   PRISCILA DOS REIS ZAPPAROLLI 

  202196335 
R & M COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 
ME 

 2021107304  R N LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
PROPRIOS LTDA 

2021115767   RAFAEL ANDRE VIEIRA 
 2021110832  RENATO DA SILVA 

2021107125   RENERIO JOSE RAMOS FILHO 
 202195701  RICARDO EURICO DOS SANTOS 
 20219116  RICARDO STELLATI PEREIRA 
  202134425 RINALDO GABRIEL DA SILVA 
 202117771  RITA SOUSA NETA 
  2021112770 RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 449 LTDA 

2021107957   RODRIGO HENRIQUE CATARDO 
 2021104710  ROGERIO MADUREIRA DE ALMEIDA 
  20212763 RONALDO BATISTA DOS SANTOS 
  20212744 RONALDO BATISTA DOS SANTOS 

202154132   RONCATO COMERCIAL DE SUCATA LTDA 
2021116052   ROSEMEIRE BEZERRA 
2021107809   ROSENICE ALVES DOS SANTOS PACHECO 

 2020306677  SANDRO APARECIDO OTTONI RODRIGUES 
2021108014  2021108015 SANDRO RENATO BARBOZA DE OLIVEIRA 
2021107427   SEBASTIÃO LUIS RIBEIRO 
2021108799   SIDALVA BATISTA DOS SANTOS 
202196512   SIDNEI DE MORAIS LEME 

 202145492  SIMONE ARAUJO HOLANDA 
 2021114420  SIONEIA DE LOURDES TREVISAN FERRO 

2021109782   SONIA FERREIRA QUINTANILHA GUEDES 
 2021111977  TATIANA DUARTE MACEDO ZANON 

 2021105303  TEGO FRAME CONSTRUCAO E INOVACAO 
LTDA 

 2021105311  TEGO FRAME CONSTRUCAO E INOVACAO 
LTDA 

2020282577   TELMA ANTONIA MARQUES VIEIRA 
202103339   THACIO ALVES COSTA DE ARRUDA 
2021108811   THATIANA CRISTINA PEREIRA 
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2021108337   TIAGO MELINAS PUGGIA 

  2021110550 VAGNER ALVES DE MORAES 
20219815   VALTER SUDARIO BOAVENTURA JUNIOR 

 202159789  VANDECLEIA DE PAULA 
2021101118   VENILDA BERNARDO BOFO 

 202196107  VINICIO MARTINS DO NASCIMENTO 
202195618  202195624 VINICIOS TONELI MORTATI 
2021101477   VINICIUS CRISTAL RODRIGUES 
2021105224  2021105729 VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS 

  202114242 WALDIR CONDESSA LOPES 
2021113782   WILSON JOSE BARBOSA DA CUNHA 

 202114023  ZUROAK DOS SANTOS SEGANTINI 
202114023   ZUROAK DOS SANTOS SEGANTINI 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02884/20 50 UFM AIP-S-E 000062 
HAVAN S/A 00512/21 180 UFM AIP-P-A 000251 

LUVE RESTAURANTE LTDA ME 01502/17 70 UFM AIP-A-LF 
000259 

V M DA SILVA AÇOUGUE ME 01579/17 60 UFM AIP-A-LF 
000260 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O AUTO 

A E K ARANTES ME 01231/17 AIP-A-LF 000255 
DULCE E IRANI BUFFET LTDA 01542/17 AIP-A-LF 000256 
J A DOS SANTOS ATACADO EM EMBALAGENS E ARTIGOS PARA 
FESTAS E DOCES EM GERAL EIRELI ME 01546/17 AIP-A-LF 000257 

MARIA NATALINA RIZZO 25843821803 02074/17 AIP-A-LF 000258 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O AUTO 

CENTRO TERAPEUTICO NOVOS HORIZONTES RIO PRETO LTDA 
ME 01551/21 AIP-S-D 000219 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

APROVE MULTIMARCAS 
COMERCIO DE VEICULOS LTDA 01071/20 

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

CENTAVOS) 
NRM-A-S 000094 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO 00550/16 

5.421,60 (CINCO MIL, 
QUATROCENTOS E VINTE E 

UM REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-S 000097 

LI JIANG BIJUTERIAS E 
PRESENTES ME 01048/20 

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

CENTAVOS) 
NRM-A-S 000092 

LUZIA SOLANGE REGOVICH 02435/20 

8.499,60 (OITO MIL, 
QUATROCENTOS E NOVENTA 
E NOVE REAIS E SESSENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-S 000095 

MULTIFORMULAS RIO PRETO 
LTDA EPP 00536/18 

9.252,00 (NOVE MIL, 
DUZENTOS E CINQUENTA E 

DOIS REAIS) 
NRM-P-A 000074 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ARONALDO HENRIQUE LIMA DE QUEIROZ 01548/21 AIF-P-C 000290 
BEATRIZ DA SILVA VEIGA 01544/21 AIF-P-C 000289 
CAUE RIBEIRO BARBOSA DOS SANTOS 01547/21 AIF-P-C 000291 
CENTRO TERAPEUTICO NOVOS HORIZONTES RIO PRETO LTDA 
ME 01551/21 AIF-S-D 000243 

GIOVANNA SILVA DE ASSIS 01549/21 AIF-P-C 000293 
IVO GARCIA 01545/21 AIF-P-C 000295 
KELVIN DOS SANTOS CAMPOS 0146/21 AIF-P-C 000294 
STHEFANY DA SILVA MORAIS 01550/21 AIF-P-C 000292 

 

 

NUCLEO FARMA COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA EPP 

00799/17 

6.367,20 (SEIS MIL, 
TREZENTOS E SESSENTA E 

SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-P-A 000073 

RVM MODAS LTDA 01050/20 
1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E OITENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-S 000093 

SANTOS RIO PRETO UTILIDADES 
DOMÉSTICAS EIRELI 01849/17 1.285,00 (UM MIL, DUZENTOS E 

OITENTA REAIS) 
NRM-A-LF 

000080 
 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02884/20 2021000014954 AIF-S-H 000232 
DULCE E IRANI BUFFET LTDA 01542/17 2017000224144 AIF-A-F 0015 
HAVAN S/A 00512/21 2021000024661 AIF-P-A 000225  
V M DA SILVA AÇOUGUE ME 01579/17 2017000230731 AIF-I-E 000333 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
MULTIFORMULAS RIO PRETO LTDA EPP 00536/18 2018000342409 AIP-P-W 00056 
NUCLEO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA EPP 00799/17 2019000310736 AIP-P-A 000131 

SANTOS RIO PRETO UTILIDADES 
DOMÉSTICAS EIRELI 01849/17 2018000254266 AIP-A-G 000002 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
A E K ARANTES ME 01231/17 2017000205711 AIF-A-U 006 

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

20/05/2021. ONDE CONSTOU: 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  

 
 
 

DEVE CONSTAR: 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  

 
 
 

São José do Rio Preto, 22 de Maio de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
G DOS FERNANDES 01536/21 AIF-S-E 000133 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
G DOS SANTOS FERNANDES 01536/21 AIF-S-E 000133 

Editais de
PROCLAMAS

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. MARCO ANTONIO PASCHOALETTI ZANGERO-
LAMI e ANA BEATRIZ JUNQUEIRA TARRAF, sendo ELE 
fi lho de WILSON ROBERTO ZANGEROLAMI e de AN-
DRESSA PASCHOALETTI ZANGEROLAMI e ELA fi lha de 
MARCEL TARSO TARRAF e de ADELAIDE JUNQUEIRA 
FRANCO TARRAF;

2. MIQUÉIAS DE JESUS DA SILVA e JULIANA 
FERNANDES NOGUEIRA, sendo ELE fi lho de NATALINO 
DE JESUS DA SILVA e de LUZIA APARECIDA LOPES DA 
SILVA e ELA fi lha de JULIANO DE FREITAS NOGUEIRA e 
de FLAVIA RENATA MONTEIRO FERNANDES NOGUEIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 21/05/2021.



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
22 de maio de 2021

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(Pregão Presencial n.º 004/2017)
SEGUNDO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 016/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 026/2017.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA
OBJETO: Aquisição de solução especializada para atualização 
de infraestrutura e aplicações do banco de dados corporativo 
Oracle, atualmente em uso na Empro, com subscrição e servi-
ços em ambiente “NUVEM”, bem como a prestação serviços de 
instalação, confi guração e migração de dados; e ainda, monito-
ramento e suporte de incidentes. 
VALOR: R$ 202.199,46 (duzentos dois mil, cento e noventa e 
nove reais e quarenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 29 de maio de 2021 a 28 de maio de 2022
DATA ASSINATURA: 12 de maio de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 21 de maio de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licita-
ções e Contratos da EMPRO 
CONTRATO Nº: 010/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: Zênite Informação e Consultoria S.A.
OBJETO: Fornecer orientação por escrito em Licitações e Con-
tratos, na quantidade de até 06 orientações, acesso ao Zênite 
fácil e livro Contratação Built to Suit na Prática e do mais que 
consta da Proposta de Prestação de Produto/Serviço, da CON-
TRATADA, que fi ca fazendo parte integrante deste CONTRATO 
como se nele estivesse escrito, para todos os efeitos legais.
VALOR: R$ 12.575,00 (doze mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais)
VIGÊNCIA: 15 de julho de 2021 a 14 de julho de 2022.
DATA DO CONTRATO: 07 de maio de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 21 de maio de 2021. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(INEXIGIBILIDADE  001/2018)
TERCEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 014/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 034/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Oracle Brasil Sistemas Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de suporte técnico e atualização de licenças de sof-
tware ORACLE (Database Enterprise Edition; Real Application 
Clusters e WebLogic Suite e Internet Developer Suite), confor-
me as especifi cações técnicas do Anexo I e Proposta Comercial 
da CONTRATADA, documentos integrantes do Processo de 
Inexigibilidade em questão.
VIGÊNCIA: 29 de maio de 2021 a 28 de maio de 2022
VALOR: R$ 309.632,49 (trezentos e nove mil, seiscentos e 
trinta e dois reais e quarenta e nove centavos)
DATA ASSINATURA: 11 de maio de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 21 de maio de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(INEXIGIBILIDADE  002/2018)
TERCEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 015/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 041/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Oracle Brasil Sistemas Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de suporte técnico  de hardware (on site e de sof-
tware (remoto), bem como atualização de licença software em 
servidores do Oracle Database X6-2-HÁ (remoto), adquiridos e 
hospedados no Data Center da EMPRO, conforme as especifi -
cações técnicas do Anexo I, do Processo de Inexigibilidade em 
questão e Proposta Comercial da CONTRATADA, que também 
compõe esse acordo.
VIGÊNCIA: 29 de maio de 2021 a 28 de maio de 2022
VALOR: R$ 117.908,88 (dezessete mil, novecentos e oito reais 
e oitenta e oito centavos)
DATA ASSINATURA: 11 de maio de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 21 de maio de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
 

COOPERATIVA REGIONAL AGRO FAMILIAR-REGIONAL RURAL 
CNPJ: 30.409.459/0001-04 – INSC. ESTADUAL 483073218112 

RUA BARIRI, Nº 271, CENTRO, CEP 14960-000, NOVO HORIZONTE-SP 
 
 
O presidente da Cooperativa Regional Agro Familiar – Regional Rural, no uso das atribuições 
conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária que se realizará na sede da Cooperativa, Rua Bariri, nº 271, Centro, 
Cep 14960-000, município de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, no dia 04 de Junho de 
2021, em primeira convocação as 9:00 horas, com presença de 2/3 dos cooperados, em segunda 
convocação as 10:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número 
total de cooperados, as 11:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
 
I – Mudança de Endereço da Seda da Cooperativa 
 

Novo Horizonte, SP, 21 de Maio de 2021 
 

EVANDRO CARLOS CHELI 
Presidente 

CPF: 181.034.088-83 

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCO-
LAR DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Pelo presente edital, fi cam convocados todos os  Auxiliares 
de Administração Escolar, sindicalizados ou não, empregados 
em Instituições de Ensino Superior da rede privada de ensino, 
nos municípios de , base São José do Rio Preto, Adolfo, Bady 
Bassit, Balsamo, Cedral, Guapiaçu, Icem, Ipiguá, Jaci, José 
Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, 
Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Olímpia, 
Onda Verde, Poloni, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchoa, 
União Paulista, Estado de São Paulo, territorial do Sindicato 
dos Auxiliares de Administração Escolar de São José do Rio 
Preto, inscrito no CNPJ sob o nº 02.032.866/0001-00, devi-
damente registrado no CNES do M.T.E, Registro Sindical nº 
46000.011545/2007-27, com sede à Rua José do Carmo Lisboa 
n° 197 - Sala 01, Vila dos Bancários em São José do Rio Preto-
-SP, observando a declaração pública de pandemia em relação 
ao novo Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da 
Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, assim como o Decreto 
Legislativo nº 6, de 2020, o Decreto nº 64.881, de 22 de mar-
ço de 2020 e posteriores atualizações, o artigo 32 da Medida 
Provisória 1.046, de 27 de abril de 2021 e a continuidade das 
recomendações dos órgãos da Saúde, para a Assembleia Geral 
Extraordinária  que se realizará no dia 26 de maio de 2021, às 
15:00 hs, em primeira convocação com o quórum estatutário 
de presentes, ou às 16:00 hs, em segunda convocação, com 
qualquer número de trabalhadores presentes. A assembleia 
convocada nos termos e condições estabelecidas no presente 
edital tem a fi nalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:
A) Análise de eventual contraproposta patronal;
B) Continuidade da Campanha Salarial: mobilização e formas 
de luta; 
C) Deliberação para autorizar eventual instauração de Dissídio 
Coletivo;
São José do Rio Preto-SP, 21 de maio de 2021
Valdecir Zampolla Caetano
Presidente

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCO-
LAR DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SAAE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
Pelo presente edital, fi cam convocados todos os  Auxiliares 
de Administração Escolar, sindicalizados ou não, empregados 
em Instituições de Ensino Superior da rede privada de ensi-
no, nos municípios  de,  São José do Rio Preto, Adolfo, Bady 
Bassit, Balsamo, Cedral, Guapiaçu, Icem, Ipiguá, Jaci, José 
Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, 
Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Olímpia, 
Onda Verde, Poloni, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchoa, 
União Paulista, Estado de São Paulo, territorial do Sindicato 
dos Auxiliares de Administração Escolar de São José do Rio 
Preto, inscrito no CNPJ sob o nº 02.032.866/0001-00, devi-
damente registrado no CNES do M.T.E, Registro Sindical nº  
46000.011545/2007-27, com sede à Rua José do Carmo Lisboa 
n° 197 -Sala 01, Vila dos Bancários, observando a declaração 
pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Co-
vid-19) pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 
de março de 2020, assim como o Decreto Legislativo nº 6, de 
2020, o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 e posterio-
res atualizações, o artigo 5º da Lei 14.010, de 10 de junho de 
2020 c/c o artigo 7º da Lei 14.030, de 28 de julho de 2020 e a 
continuidade das recomendações dos órgãos da Saúde, para 
a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 26 
de maio de 2021, às 15:00 hs, em primeira convocação com o 
quórum estatutário de presentes, ou às 16:00 hs, em segunda 
convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes, 
à Rua José do Carmo Lisboa n° 197 - Sala 01, Vila dos Ban-
cários, São José do Rio Preto-SP.   A assembleia convocada 
nos termos e condições estabelecidas no presente edital tem a 
fi nalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
A) Contribuição assistencial em 2021;
São José do Ro Preto-SP, 21 de maio de 2021
Valdecir Zampolla Caetano
Presidente 

Portaria n.º 3.018, de 20 de maio de 2021.

      “Designa 
servidor como fi scal do Contrato n.º 17/2021.”

  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 Contrato 
n.º 17/2021, que tem por objeto a contratação da empresa 
MARIANA GOMES LAPA DE OLIVEIRA 33578996807, ins-
crita no CNPJ sob o n.º 37.538.026/0001-06, para a pres-
tação de serviços para realização de ofi cinas/atendimentos 
educacionais e culturais para adolescente em cumprimento 
de medidas socioeducativas referenciadas pelo S.C.F.V., a 
Senhora MARA ROZEBEL PEROZIM RODRIGUES, Coorde-
nadora Municipal da Assistência Social, portadora do RG n.º 
6.092.604 e inscrita no CNPF sob o n.º 121.691.018-96.
  Artigo 2.º - São consideradas atribuições do 
fi scal de contrato:
  I – anotar em registro próprio todas as ocor-
rências relacionadas à execução do contrato, determinando 
o que for necessário para a regularização das faltas ou defei-
tos 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 mes-
ma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária


