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Rio Preto terá voos para Garulhos 
e Cuiabá, anuncia nova companhia

TRANSPORTE AÉREO

Divulgação

Variante de 
Manaus passa a 
ser predominante 

na região 

PPI renegocia R$ 8,8 mi e 
pode ser prorrogado até junho

Divulgação

Divulgação Guilherme BATISTA

Se na divulgação de abril 
a mais comum era a P2 (va-
riante do Rio de Janeiro) com 
58,8%, neste mês de maio 
passou a ser a P1 (variante de 
Manaus) com 96,5%. Pág.A5

Ocupação de UTIs 
sobe para 88% e 
chegada do frio 
preocupa mais
A ocupação de leitos de 

UTI na região de São José do 
Rio Preto voltou a registrar um 
aumento nesta terça-feira (25). 
Segundo o Seade a taxa passou 
de 87,4% para 88,2%.  Pág.A5

Foragido fica 
solto porque 

CPP não recebe 
preso à noite
Ele foi levado para a 

Central de Flagrantes, 
onde os policiais entra-
ram em contato com o 
centro para informar a 
captura, ainda se vo-
luntariaram a leva-lo de 
volta para a CPP, porém 
foram informados por um 
agente penitenciário de 
que o centro não poderia 
recebe-lo durante à noite 
e ele foi solto.   Pág.A4

Cobrança de 
dívida termina 

com comerciante 
ameaçado

Um comerciante de 49 
anos procurou a Central 
de Flagrantes para infor-
mar que um homem lhe 
ameaçou com um facão 
enquanto ele estava em 
um estabelecimento na 
Avenida Murchid Homsi. 
O agressor é filho de uma 
conhecida que está há 
sete anos devendo uma 
quantia de dinheiro para 
a vítima.       Pág.A4

A Itapemirim Transportes 
Aéreos (ITA), companhia do 
Grupo Itapemirim, informou 
que vai começar a operar 
em São José do Rio Preto a 
partir do dia 1 de maio de 
2022. A companhia terá voos 
diretos para São Paulo-Guaru-
lhos e também para Cuiabá.
Já é possível comprar as pas-
sagens pelo site https://www.
voeita.com.br/. Uma passa-
gem para adulto com destino 
em Guarulhos está em R$ 
208,23 e para Cuiabá está 
em R$ 328,23.  Pág.A2

22 cidades da 
região entram em 
pacote de verbas 

para turismo
O Governador João Doria 

autorizou a assinatura de con-
vênios com 140 Municípios de 
Interesse Turístico (MITs) no va-
lor de R$ 50,4 milhões A região 
de Rio Preto está em primeiro 
lugar, com mais cidades be-
neficiadas. São 22 totalizando 
R$7,9 milhões só para esta 
região. Em segundo lugar vem 
a região de Campinas, com 21 
municípios e em terceiro Soro-
caba, com 14.  Pág.A2

Pág. A3

Representação ao MP pede 
extensão de prazo de concurso

Pág. A3 Pág. A3

Comportamento 
inadequado pode 

levar à estaca 
zero

GLAUCOMA
Pessoas com 

histórico de 
glaucoma na 

família têm 
dez vezes mais 

chances de 
desenvolver a 

doença, dizem 
especialistas. 

Pág.A5

Itapemirim, nova companhia aérea, anuncia que incluiu Rio Preto na linha de voos a partir de 2022

Nogueira, virologista

Centro de Detenção

CÂMARA
Maioria dos ve-
readores apro-
vou ontem mu-
dança no horário 
das sessões às 
15h definitiva-
mente mesmo 
sob protesto de 
populares.
Pág.A3
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"As escolas nunca 
mais serão as 

mesmas"
Depois de mais de um 

ano trocando o giz pelo 
mouse e o uniforme por 
um avatar, está claro que 
as escolas não serão mais 
as mesmas. Os territórios 
educativos não são mais 
demarcados por fronteiras 
físicas (na verdade não 
existe mais fronteira algu-
ma!)

Em qualquer cenário 
que a educação se desen-
volva - escolas públicas 
ou privadas, pequenas ou 
grandes, da periferia ou de 
bairros nobres -, professores e alunos não as veem 
com o mesmo olhar de meses atrás e, mesmo com 
a retomada das aulas presenciais (ainda indefinida), 
educando e educadores não aceitarão dar um passo 
atrás.

Os últimos meses foram muito duros, um desa-
fio imenso para os professores que tiveram que se 
adaptar a um novo jeito de ensinar, sem tempo para 
se preparar e fazer uma transição minimamente 
adequada. Foi igualmente difícil para milhares de 
estudantes brasileiros sem acesso à internet, sem 
um computador, muitas vezes com apenas um apa-
relho celular sendo compartilhado para as diversas 
necessidades de toda uma família... essa realidade 
balançou as estruturas da escola.

De repente, todos os atores no processo educa-
cional se viram envolvidos e amparados pela tecno-
logia! E essa consciência que despertou de dentro 
para fora dos muros da escola é irreversível! Hoje, 
professores, estudantes e gestores têm outra visão 
do processo de aprendizagem.

Sim, eles querem o contato, o abraço e a convi-
vência das salas de aula, mas aquele professor que 
foi para frente de uma câmera e reinventou sua aula 
e o aluno que teve autonomia para estudar, ainda 
que a duras penas, ao retornar para a escola não 
serão os mesmos que a deixaram a meses atrás.

E é nesse contexto que tradição e inovação pre-
cisarão se equilibrar. As tecnologias educacionais 
deixaram de ser coadjuvantes, agora elas são indis-
pensáveis. Não se trata apenas de fornecer compu-
tadores, smartphones e conexão à internet. Esses 
elementos são uma parte do caminho a seguir, mas 
não são o fim.

A escola já viu que os alunos sabem manejar as 
ferramentas tecnológicas. Hoje falamos do que a 
escola precisa fazer para que esses instrumentos 
sejam atrativos para crianças e jovens; só assim será 
possível despertá-los para a busca do conhecimento 
e engajá-los no processo de aprendizagem. Cabe à 
escola iniciá-los na programação, orientá-los a se-
lecionar conteúdos e aproveitar tudo que a internet 
tem a oferecer de melhor: games, apps, realidade 
virtual, inteligência artificial etc.

Mesmo no primeiro contato com celular, ou qual-
quer outra solução digital, crianças e jovens são 
surpreendentes! Essa geração já nasceu com “chip” 
e agora a escola precisa ativar o dispositivo dentro 
de cada um ao mesmo tempo em que assume que 
a sala de aula não é mais o único local que o aluno 
tem para buscar informações e conhecimentos.

A aula híbrida é apenas uma das formas disponí-
veis para vivenciar a tecnologia na educação: híbrida, 
remota, semipresencial, presencial, a distância, não 
importa qual a modalidade, ignorar as tecnologias 
educacionais é dar força a um “vírus” que pode deixar 
os alunos em extrema desvantagem.

Mesmo com todas as mudanças que ocorreram 
década após década, a escola é a instituição que, 
a despeito de muitas outras, se mantém através do 
tempo. Por isso, nada mais inspirador do que, neste 
momento, ela se abrir para o novo e adotar uma nova 
jornada de aprendizagem, agregando tecnologias 
educacionais inovadoras, mas, principalmente, que 
estejam em sintonia com os interesses dos jovens 
de hoje.

Plataformas adaptativas, robótica, linguagem de 
programação entre muitas outras, são grandes alia-
das de um ensino mais personalizado, porque cada 
aluno é único, e é assim que ele espera ser visto.

Cilvia Moraes Ribeiro Dos Santos é analista de 
Projetos na unidade de Tecnologia Educacional 
da Positivo Tecnologia .

ARTIGO Bolsa Família
A ministra-chefe da Se-

cretaria de Governo, Flávia 
Arruda, disse nesta segunda-
-feira (24) que propostas de 
mudanças no Bolsa Família 
devem ser apresentadas nos 
próximos meses, com aumen-
to de valor e de número de 
beneficiários.

Eletrobras
A Câmara dos Deputados debateu nesta 

segunda-feira (24), os impactos da desestati-
zação da Eletrobras. O debate ocorreu após a 
aprovação da Medida Provisória 1.031/21, que 
viabiliza a privatização da estatal. Especialistas 
no setor elétrico e na Eletrobras alertaram para 
riscos da capitalização da estatal de energia, 
entre os quais, o aumento das tarifas e a falta 
de pesquisa no setor.

Inflação
O Índice Nacional de Preços ao Con-

sumidor Amplo 15 (IPCA-15), conhecido 
como prévia da inflação, apresentou em 
maio alta de 0,44%. O índice ficou abai-
xo da taxa de abril (0,60%) e acumula 
alta de 3,27% no ano. Nos últimos 12 
meses, a variação está em 7,27%, acima 
dos 6,17% registrados nos 12 meses 
anteriores.

NOTAS

Aérea anuncia voos para 
Guarulhos e Cuiabá

A Itapemirim Transportes 
Aéreos (ITA), companhia do 
Grupo Itapemirim, informou que 
vai começar a operar em São 
José do Rio Preto a partir do dia 
1 de maio de 2022. A compa-
nhia terá voos diretos para São 
Paulo-Guarulhos e também para 
Cuiabá.

Já é possível comprar as 
passagens pelo site https://www.
voeita.com.br/. Uma passagem 
para adulto com destino em 
Guarulhos está em R$ 208,23 
e para Cuiabá está em R$ 
328,23.

Em âmbito nacional, o voo 
inaugural acontecerá no dia 29 
de junho de 2021, entre os ae-
roportos de Guarulhos e Brasília, 
com renda revertida para insti-
tuições beneficentes. Até junho 
de 2022, a ITA atenderá além 
de Rio Preto outros 34 destinos 
pelo Brasil.

Os voos da ITA serão realiza-
dos por aeronaves Airbus A320, 

com capacidade para transpor-
tar até 162 passageiros. São 18 
assentos a menos em relação à 
configuração máxima do mode-
lo. As aeronaves da ITA foram 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

ANO QUE VEM

customizadas e reconfiguradas 
para possibilitar mais espaço 
entre as poltronas.

Assim, todas as fileiras de as-
sentos estão dentro dos padrões 

Companhia aérea anuncia que no próximo ano fará voos de Rio Preto para Guarulhos e 
Cuiabá

da categoria A do selo ANAC de 
conforto. Os passageiros terão 
entre 79 cm e 107 cm de espa-
ço, dependendo da localização 
do assento dentro da aeronave.

Divulgação

R$ 50,4 MILHÕES

22 cidades da região entram em 
pacote de verbas para o turismo

O Governador João Doria 
autorizou nesta terça-feira (25) 
a assinatura de convênios com 
140 Municípios de Interesse 
Turístico (MITs) no valor de 
R$ 50,4 milhões. Os recursos 
serão utilizados para obras e 
melhorias de infraestrutura das 
cidades.

“Hoje estamos iniciando 
esse processo numa retomada 
muito importante dos valores 
do turismo, confiantes que gra-
dualmente poderemos retomar 
as atividades econômicas de 
forma segura, respeitando os 
protocolos, a vida e a saúde. É 
fundamental termos sempre o 
sentimento de que sem pesso-
as, não há economia”, afirmou 
o Governador.

Com a autorização, a Se-
cretaria de Turismo e Viagens, 
por meio do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos (Dadetur), 
formalizará os convênios e dará 
início ao processo de liberação 
dos recursos. A novidade é 
que a partir deste ano toda a 
tramitação de documentos será 
digital, pelo SP Sem Papel.

A criação dos MITs tem 
como objetivo ampliar e qualifi-
car a oferta turística do Estado. 
Com exceção das 70 estâncias, 
que têm um regime próprio e 
consolidado por décadas, todos 
os demais 575 municípios pau-
lista estão aptos a se tornarem 
MITs, respeitado o limite atual 
de 140 vagas. Para tanto, de-
vem preencher alguns critérios 
como potencial turístico, ter um 

Conselho Municipal de Turismo, 
serviço médico emergencial, 
infraestrutura básica, plano 
diretor de turismo e atrativos 
turísticos reconhecidos.

Os MITs estão distribuídos 
pelas 16 regiões administra-
tivas do Estado e, com as 70 
cidades classificadas estâncias, 
compõem uma oferta turística 
variada e descentralizada, que 
abrange 1/3 dos municípios 
paulistas.

A região de Rio Preto está 
em primeiro lugar, com mais 
cidades beneficiadas. São 22 
totalizando R$7,9 milhões só 
para esta região. Em segundo 
lugar vem a região de Campi-
nas, com 21 municípios e em 
terceiro Sorocaba, com 14.

Das 22 cidades selecio-
nadas da nossa região estão 

Cardoso, Fernandópolis, Men-
donça, Jales, Mira Estrela, 
Novo Horizonte, Ouroeste, 
Paulo de Faria, Riolândia, Ru-
binéia, Sales, Ubarana, Uchoa, 
Votuporanga, Adolfo, Icém, 
Indiaporã, Palmeira D’Oeste, 
Santa Albertina, Santa Clara 
D’Oeste, Três Fronteiras e Va-
lentim Gentil.

No ano passado, para que 
as 210 cidades turísticas do 
Estado – 70 estâncias e 140 
MITS – estivessem mais bem 
preparadas para a retomada 
das viagens no pós-pandemia, 
foram repassados R$ 223,3 
milhões, com foco na continu-
ação e conclusão das obras em 
andamento. O mesmo princípio 
vem sendo adotado em 2021, 
quando devem ser entregues 
mais de cem obras.

Da REDAÇÃO 

AMANHÃ
Defesa Civil faz treino prático de 

combate a fogo na estiagem

A Defesa Civil do Estado 
de São Paulo realiza nesta 
quinta-feira (27), na região de 
Rio Preto, o segundo treina-
mento prático de campo que 
será feito de forma regionali-
zada a fim de permitir que os 
alunos coloquem em prática 
os conhecimentos obtidos 
na fase virtual. Em razão da 
pandemia, neste ano, a 1ª 
fase do curso foi realizada in-
tegralmente pela plataforma 

de Ensino à Distância.
O curso presencial come-

çou aborda ensinamentos 
relacionados à prevenção de 
queimadas, principalmente na 
época de estiagem, período 
marcado pela falta de chuvas 
e baixa umidade relativa do 
ar, que contribuem para o au-
mento de focos de incêndios.

O treinamento conta com 
a participação do Corpo de 
Bombeiros e capacitará agen-
tes municipais para o comba-
te a incêndio em vegetação 

e dar o suporte necessário 
ao público afetado caso haja 
algum incidente, além de 
promover integração dos ór-
gãos envolvidos neste tipo de 
ocorrência.

Os municípios que cum-
prirem os critérios estabele-
cidos poderão receber kits de 
estiagem, com equipamentos 
mínimos para uma brigada de 
incêndios em cobertura vege-
tal. A fim de cumprir as regras 
de segurança e distancia-
mento social, a participação 

está sendo limitada a dois 
representantes por município 
que tenham concluído, obri-
gatoriamente, a primeira fase 
do curso, em EaD.

Até o momento, 355 
pessoas já participaram da 
Oficina Preparatória para 
Operação Estiagem OPOE/21, 
incluindo agentes de outros 
dois Estados da Federação.

As Oficinas iniciaram em 
maio e estarão disponíveis 
até setembro pelo site www.
ead.defesacivil.sp.gov.br.

Da REDAÇÃO 



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
26 de maio de 2021

DENÚNCIA

MP recebe pedido para 
estender prazo de concurso

O presidente da Câmara de 
Rio Preto, vereador Pedro Ro-
berto Gomes (Patriota), entrou 
nesta terça-feira (25) com re-
presentação junto ao Ministério 
Público de Rio Preto solicitando 
a suspensão do prazo de vali-
dade do concurso público dos 
professores PEB1 01/2018, 
previsto para encerrar-se em 3 
de junho de 2021.

Na representação, o pre-
sidente da Câmara solicita ao 
MP de Rio Preto que avalie a 
recomendação do Conselho 
Nacional do Ministério Público 
(CNMP) que recomenda aos 
MPs nos estados e municípios 
que prorroguem a suspensão de 
prazos dos concursos públicos 
vigentes até 31 de dezembro 
de 2021.

Segundo a assessoria do 

vereador são mais de mil pro-
fessores na lista.

Pedro Roberto vem sendo 
procurado por professores que 
tem esperanças de serem cha-
mados em função da demanda 
escolar, abertura de novas salas 
de aula, construção de núcleos 
escolares e aposentadorias. 
“Se não fosse a pandemia e os 
protocolos sanitários, muitos 
desses professores já teriam 
sido convocados pra posse, 
movimentando a lista de espera. 
Nesse sentido, nós já cobramos 
a Administração, a Educação 
e, agora, queremos o apoio do 
MP nessa questão”, diz Pedro 
Roberto.

O CNMP ressalta ainda que 
o Conselho Nacional de Justiça 
recentemente recomendou que 
os órgãos do Poder Judiciário 
suspendam os prazos de valida-
de dos concursos públicos até 
31 de dezembro de 2021.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

DEFINITIVO

PEB 1

Pedro Roberto, autor da representação

Divulgação

Estaca zero! 
O comportamento de parte da população só muda quando 

são adotadas medidas restritivas, com o objetivo de frear a propa-
gação do vírus. Quando as medidas são flexibilizadas, boa parte 
das pessoas se comporta como se o País já estivesse superado 
a pandemia. É aí que acontece a recaída, com o aumento do 
índice de infecção por covid-19. Rio Preto se encontra neste 
período de ‘tranquilidade’ na visão de muitos incautos. Ribeirão 
Preto, por exemplo, voltou para a fase vermelha, com quase tudo 
fechado, portanto, o momento é de a população rio-pretense 
ficar atenta ao protocolo de segurança. Edinho Araújo (MDB, 
foto), preocupado com a situação, diz que tem conversado dia-
riamente com a equipe da área da saúde. O prefeito, portanto, 
está atento por entender que a qualquer momento tudo pode 
regredir à estaca zero!

Vale tudo 
Até recentemente ninguém 

conhecia o senador Omar Aziz 
(PSD-AM). Só foi o senador 
ser eleito presidente da CPI da 
Covid, o paulista, que nasceu 
em Garça, se tornou alvo de 
críticas na rede social de de-
fensores das ações do Minis-
tério da Saúde no combate à 
covid-19. Para tentar ‘colar’ a 
imagem do senador à esquer-
da, foi postado foto dele com 
os braços entrelaçados com o 
ex-presidente Lula da Silva. É 
o vale tudo!

‘Estrela’ cloroquina
Mais uma vez a cloroquina foi a ‘estrela’ durante o depoimento 

ontem da secretária Mayara Pinheiro (foto), de Gestão do Traba-
lho e da Educação do Ministério da Saúde, à CPI da Covid, que 
investiga a omissão do governo federal no combate à pandemia. 
A secretária foi contestada pelo senador Otto Alencar (PSB-BA), 
que é médico, de que o remédio é antibacteriano e não tem 
eficácia contra o vírus. A médica cearense insistiu de que existe 
estudo ao contrário, portanto, a cloroquina estava estabelecida 
no protocolo oficial de tratamento preventivo contra o coronavírus. 
Para o senador Humberto Costa (PT-PE), a função da médica era 
dar treinamento aos médicos para tratar pacientes acometidos 
por covid-19, e não defender medicamento sem nenhuma efi-
cácia. Mayara, sem formação sobre medicamento, prestou um 
desserviço à Nação.

Tabelinha 
Pelo andar da carruagem, 

indícios apontam que Pedro 
Roberto Gomes (Patriota), 
Renato Pupo (PSDB) e João 
Paulo Rillo (PSOL) vão disputar 
cadeiras na Assembleia nas 
eleições, em 2022. Os verea-
dores, até o momento, atuam 
de forma amigável no plenário 
da Câmara, inclusive, fazendo 
uma ‘leve’ oposição ao gover-
no Edinho Araújo (MDB). A 
parceria, portanto, fica por aí. 
Na hora de brigar pelo voto do 
eleitor, a tabelinha muda. 

Líder
Paulo Pauléra (PP) se reu-

niu com o prefeito Edinho 
Araújo (MDB), segunda-feira, 
para reivindicar melhorias 
para os distritos de Enge-
nheiro Schmitt e de Talhado 
e também recapeamento para 
os bairros do Castelinho e do 
Jardim do Lago. “Foi um pou-
co de tudo”, diz o morubixaba 
do PP. Aliás, mesmo sem in-
dicação oficial, o progressista 
atua na Câmara como se fos-
se o líder do governo durante 
aos debates das propostas.

Lesado
A Comissão de Transportes 

da Câmara Federal aprovou 
a exigência de cláusula nos 
contratos de concessão de 
rodovias que preveja, em de-
terminadas situações, a sus-
pensão da cobrança de tarifa 
e a liberação da passagem de 
veículos, sem ressarcimento ao 
concessionário. “O consumi-
dor é lesado pela ineficiência 
ocasionada com o retardo e 
demora do atendimento pres-
tado pelas concessionárias”, 
diz Juninho do Pneu (DEM-RJ).

Polarização
A disputa pela Presidência 

da República entre o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) 
e o ex-presidente Lula da Silva 
(PT) está polarizada na rede 
social. Enquanto isso, o pré-
-candidato que deverá repre-
sentar a terceira via continua 
em gestação. Se não houver 
consenso, o quanto antes, 
entre dirigentes partidários 
que defendem candidatura 
de centro para enfrentar os 
morubixabas, quando indicar 
o nome, pode ser tarde.

Reciclagem
O plenário da Câmara apro-

vou na sessão de ontem re-
querimento de congratulação 
à Cooperlagos e a Ares, enti-
dades que atuam na coleta 
de material para reciclagem. 
O autor do requerimento, ve-
reador Pedro Roberto Gomes 
(Patriota), enfatizou que Rio 
Preto necessita avançar nesse 
setor para contribuir com a 
preservação do meio ambiente 
no município. “O Brasil é o 
quarto País que mais produz 
lixo no mundo”, lembrou.  o nome, pode ser tarde. lixo no mundo”, lembrou.  

Vereadores recebem 
reclamações de ônibus 

lotados e convocam secretário

A Frente Parlamentar de 
Combate à Covid-19 rece-
be nesta quarta-feira (26) 
o Secretário de Trânsito, 
Transportes e Segurança, 
Amaury Hernandes, para es-
clarecer sobre as constantes 
reclamações de superlotação 
nos veículos do transporte 
coletivo.

A reunião será nesta quar-
ta-feira (26), com início às 
16h no plenário da Câmara, 

com acesso ao público limi-
tado em 30 lugares, seguin-
do regras do Plano São Paulo 
do Governo do Estado.

Os vereadores entendem 
que essa é uma oportunida-
de definitiva para o Secretá-
rio informar as medidas que 
estão sendo adotadas para 
conter o avanço da Covid-19 
nos ônibus do transporte co-
letivo. “Novamente estamos 
recebendo reclamações de 
superlotação”, afirmou o 
presidente Pedro Roberto.
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SABATINA 

Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança, Amaury 
Hernandes
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DÍVIDAS

O Psol (Partido Socialismo 
e Liberdade) protocolou nesta 
segunda-feira (24) uma repre-
sentação contra o vereador 
Bruno Moura, acusando-o de 
quebra de decoro parlamentar, 
ou seja, ameaça e comporta-
mento violento. O documento 
foi protocolado junto ao Con-
selho de Ética da Câmara que 
tem como presidente o verea-
dor Paulo Paulera.

Trecho do documento ex-
plica que “o vereador Bruno 
Moura proferiu ameaças contra 
o vereador João Paulo Rillo 
dizendo durante a sessão do 
dia 18/05: sobre o histórico 
deste vereador (Rillo), que ele 
tem de empurrar e fazer o que 
ele tem que fazer. Eu tô aqui, 
tenta fazer isso comigo”.

A representação ainda 
complementa dizendo que 
“uma prerrogativa básica da 
função que os vereadores ocu-
pam é a defesa dos interesses 
populares do município. Nesse 
sentido, o parlamento não é 
espaço para proferir ameaças”.

No documento, o Psol deixa 
claro que foi flagrante a falta 
de decoro de Bruno Moura 
que, durante a sessão, “incita 
um comportamento violento e, 
claramente, chama o vereador 
João Paulo Rillo para a briga, o 
que se encara uma verdadeira 
ameaça”, ressalta.

O Psol ainda conclui frisan-
do que o “partido não aceita 
mordaça que querem nos co-
locar, assim como não aceita o 
temos que querem instaurar”.

O vereador Paulo Paulera, 
Presidente do Conselho de 
Ética, disse que o documento 
foi protocolado no gabinete, 
“mas que ainda não tomou 
ciência da denúncia”.

Já o vereador Bruno Moura 
foi questionado pela repor-
tagem e relatou que “tem 
os vídeos que mostra tudo. 
Eu jamais ameacei alguém”, 
finalizou.

Psol representa 
Bruno Moura no 

Conselho de Ética
Andressa ZAFALON

PPI renegocia R$ 8,8 mi e
 pode ser prorrogado

O Programa de Parcelamento 
Individual (PPI) começou a valer 
desde 1 de maio e até sexta-
-feira (21) tinha arrecadado R$ 
8.845.374,32. A adesão para o 
PPI pode ser feita até o dia 31 
deste mês e permite o paga-
mento de dívidas dos munícipes 
com descontos de até 100% nos 
juros e multas.

Serão beneficiados os débi-
tos tributários e não tributários 
apurados, celebrados, rompidos 
e/ou vencidos exclusivamente 
até dia 31 de dezembro de 
2020, estejam inscritos ou não 
em dívida ativa; ajuizados ou não 
e parcelados ou reparcelados.

Até o momento a principal 
arrecadação veio do Auto de In-
fração ISS. Outras arrecadações 
já recebidas pelo município es-
tão ligadas ao Imposto Predial, 
Imposto Territorial, Auto de In-
fração ISS - Acessório - Semfaz 
Lc 178/03, Esc. Fiscal - ISS 

Autolançado, Obras Irregulares, 
Taxa de Licença de Funciona-
mento, Multa Sobre Propriedade 
Urbana, Saldo Remanescente - 
Parcelamento Lei 8404/2001 e 
I.S.S. Autônomo.

Na Sessão Ordinária desta 
terça-feira (25), o projeto de lei 
complementar de prorrogação 
do prazo do PPI foi lido e na 
próxima quinta-feira (27), em 
Sessão Ordinária e Extraordiná-
ria, será votado. Se aprovado, 
estenderá o prazo de adesão 
para até 30 de junho.

Sobre a adesão, se o con-
tribuinte optar pelo pagamento 
à vista, terá 100% de descon-
to dos juros e multas. Para 
pagamentos de 50% à vista, 
feito no primeiro dia útil após 
a consolidação do acordo, com 
o restante parcelado em duas 
vezes mensais consecutivas, o 
desconto é de 70%.

Para descontos de 50% nos 
juros e multas, o contribuinte 
deve optar pelo pagamento 

Andressa ZAFALON de 40% do valor total à vista, 
também devendo ser efetuado o 
pagamento até o primeiro dia útil 
após a consolidação do acordo 
e o restante em cinco parcelas 
subsequentes.

A última opção é para des-
conto de 30% nos juros e mul-
tas, se algum contribuinte par-
celou em um primeiro momento 
e posteriormente resolveu pagar 
as parcelas restantes à vista. 
Vale ressaltar que cada parcela 
não poderá ter valor inferior a 
R$50,00.

Não entram no Programa as 
seguintes dívidas: Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN), multas de trânsito, 
água e esgoto, dívidas de ser-
vidores junto à Administração 
Púbica, multas contratuais e 
valores relacionados à EMCOP 
(Empresa Municipal de Constru-
ções Populares).

A adesão ao PPI poderá ser 
feito através do site da Prefeitu-
ra: www.riopretp.sp.gpv.br

Câmara aprova sessões às 15h

A sessão desta terça-feira 
(25) foi marcada ainda por 
várias discussões e manifes-
tações de munícipes na ga-
leria do Plenário da Câmara.

O motivo das manifesta-
ções foi pelo Projeto de Reso-
lução (PR) do vereador Paulo 
Paulera, que muda definitiva-
mente o horário das sessões 
para às 15h. O Projeto foi dis-
cutido na sessão da semana 
passada, teve sete emendas 
rejeitadas, mas hoje foi apro-
vado com 12 votos a favor e 
quatro contra, em regime de 
urgência. Os votos contrários 
foram dos vereadores Karina 
Caroline, Renato Pupo, João 
Paulo Rillo e Robson Ricci.

Os três últimos vereado-
res, inclusive, apresentaram 
um recurso contra a Comis-

são de Justiça da Casa, solici-
tando a suspensão do projeto. 
Os vereadores solicitaram o 
parecer técnico da Diretoria 
Jurídica da Câmara sobre a 
proposta e o documento foi 
encaminhado para o depar-
tamento.

Na Ordem do Dia havia 
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cinco Projetos de Lei (PL) e 
três foram aprovados. Dentre 
eles, o PL que institui descarte 
correto para máscaras usadas 
contra o Covid-19 e EPI’s 
(Equipamentos de Proteção 
Individual) do vereador Pedro 
Roberto que agora segue para 
sanção ou veto do Prefeito.

Divulgação
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Detento foragido é capturado mas fica solto 
porque CPP não recebe presos à noite

Na madrugada desta terça-
-feira (25), à 1h25, a Polícia 
Militar deteve um detento de 
31 anos do CPP (Centro de 
Detenção Provisória) que não 
voltou não voltou no horário 
estabelecido após uma saidi-
nha temporária. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais estavam em patru-
lhamento pela Avenida Antônio 
Antunes Júnior, quando avista-
ram o reeducando e decidiram 
aborda-lo. Em consulta no 
banco de dados foi constatado 
de que o homem é um detento 
da Centro de Progressão Peni-
tenciária. 

Questionado sobre o ocor-
rido, o reeducando informou 

que estaria em uma saída 
temporária da penitenciária e 
que deveria ter retornado às 
16h da segunda-feira (24) para 
o centro. 

Ele foi levado para a Central 
de Flagrantes, onde os policiais 
entraram em contato com o 
centro para informar a captura 
de um foragido, ainda se volun-
tariaram a leva-lo de volta para 
a CPP, porém foram informados 
por um agente penitenciário 
de que o centro não poderia 
recebe-lo. 

Isso porque o detento ainda 
não tinha sido incluso na lista 
de foragidos e porque a entrada 
do preso só seria permitida em 
horário diurno. 

Assim o homem foi liberado 
com o conhecimento e consen-
timento do CPP e o boletim de 
ocorrência foi registrado como 
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SAIDINHA

Detento foragido é 
capturado mas fica 
solto porque CPP não 
recebe presos à noite

outros não criminais. 
O jornal DHoje entrou em 

contato com a Secretária de 
Assistência Penitenciária para 
informar seu posicionamento 
sobre o caso e aguarda um 
retorno.

 (Colaborou – Bruna
MARQUES)

FLAGRANTE

Uma mulher de 43 anos foi 
detida na última segunda-feira 
(24), às 15h40, pela Polícia 
Militar após funcionários de 
um estabelecimento comer-
cial, localizado no bairro Vila 
Imperial, informar que a acu-
sada furtou quatro produtos. 

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, os policiais estavam 
em patrulhamento pela Rua 
General Glicério quando fo-
ram parados por funcionários 
informando que uma mulher 
usando saia branca e camise-
ta preta teria furtado produtos 
da loja e fugido em direção a 
linha férrea. 

A mulher foi encontrada 
sob o viaduto Jordão Reis, 
ela ainda tentou fugir, porém 
foi abordada alguns metros à 
frente. Junto com ela foram 
apreendidos três vidros de 
perfume e uma pomada. 

A representante do es-
tabelecimento explicou aos 
policiais que os funcionários 
acharam suspeitas as movi-
mentações da mulher e por 
isso decidiram conferir as ima-
gens da câmera de segurança, 
que confirmaram o furto dos 
produtos. 

A mulher foi levada para a 
Central de Flagrantes onde foi 
arbitrada uma fiança no valor 
de R$1.100, porém pela falta 
do pagamento ela foi enca-
minhada para a carceragem 
local, onde permanecerá a 
disposição da justiça. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Furto em loja do 
centro termina 
com uma presa
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ENY RODRIGUES DE ARAUJO, 
natural de Nipoã/SP, faleceu aos 69 
anos de idade. Era solteiro e dei-
xou seus fi lhos Andréia, Ederson. 
Foi sepultada no dia 25/05/2021 
às 13:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.    

GAEL ANTONY REZENDE ZA-
NON, natural de São José do Rio 
Preto/SP, faleceu aos 0 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 25/05/2021 às 16:30, 
saindo seu féretro do velório Ercilia 
para o cemitério São João Batista.     

JOSÉ ANTONIO BIZAIO, natural 
de Bady Bassitt/SP, faleceu aos 
70 anos de idade. Era casado 
com Aparecida Augusta de Souza 
Bizaio e deixou seus fi lhos Flavia 
Renata (falecida), Claudia Regina. 
Foi sepultado no dia 25/05/2021 
às 13:30, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Ressurreição.     

  FALECIMENTOS

RESGATE PREJUÍZO

Mulher pede R$ 200 para devolver 
celular perdido e PM é acionada

Policiais militares foram 
acionados às 15h36 desta 
segunda-feira (24) para aten-
der uma ocorrência no bairro 
Jardim Novo Mundo, onde em 
uma praça uma mulher de 21 
anos estaria exigindo dinheiro 
para devolver o celular de uma 
vendedora de 22 anos. 

Ao chegarem no local os 
policias encontraram a mu-
lher que possuía as mesmas 
características citadas na 
denúncia, que ao ser ques-
tionada acabou confirmando 
o ocorrido. 

Assim a mulher e a ven-
dedora, que chegou na praça 
momentos depois, foram leva-
das pra a Central de Flagran-
tes, onde em seu depoimento 
a mulher informou ter compra-
do o celular por R$200 reais 
de uma viciada em drogas, e 
que em seguida um homem 
ligou e disse que sua amiga 
era proprietária do telefone e 
que queria ele de volta. 

A mulher explicou então, 
para o desconhecido, que 
tinha acabado de comprar 
o telefone e que gostaria de 
receber a mesma quantia de 
volta para que não ficasse no 
prejuízo, sendo que o acordo 
foi aceito e o local da entrega 
foi marcado. Porém enquanto 
ela aguardava a dona do ce-
lular, acabou sendo abordada 
pela polícia. 

á a vendedora explicou que 
havia perdido seu celular du-
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rante a manhã da segunda-fei-
ra, próximo ao Plaza Avenida 
Shopping. Para confirmar a 
propriedade, a dona do celular 
desbloqueou o aparelho com 
sua senha pessoal e impres-
são digital. 

Por não se tratar de um 
objeto de crime ninguém foi 
preso, sendo o boletim de 
ocorrência registrado como 
outros não criminais. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Mulher pede R$ 200 para devolver celular perdido e PM 
é acionada
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Imóvel fechado tem relógio 
de luz e fiação furtados

Uma autônoma de 38 anos 
procurou a Central de Fla-
grantes para informar que foi 
íntima de um furto. Segundo 
ela, a sua casa  foi invadida 
no Residencial Macedo Teles 
e o ladrão levou toda a fiação 
e o relógio medidor de energia 
elétrica. 

No depoimento a vítima 
disse que o imóvel funcionava 
como um estabelecimento 
comercial, porém ele já está 
fechado devido a venda do 
ponto, sendo que na segun-
da-feira a autônoma retornou 
ao local, por volta das 12h, 

e notou que o alambrado do 
imóvel estava rompido e que 
as portas apresentavam sinais 
de tentativa de arrombamento. 

Ainda acrescentou que 
o criminoso invadiu o local 
pela janela lateral, onde ele 
quebrou o vidro e arrombou a 
grade de proteção. 

Neste momento a vítima 
acionou a Polícia Militar que a 
orientou a registrar um boletim 
de ocorrência para melhor in-
vestigação dos fatos.  

Na central o caso foi regis-
trado como furto qualificado 
e será investigado pelo 6º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)
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Casa  foi invadida 
no Residencial 
Macedo Teles e o 
ladrão levou toda a 
fiação

COM FACÃO 19 ANOS
Cobrança de 

dívida termina com 
comerciante ameaçado

Um comerciante de 49 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes nesta segunda-feira (24) 
para informar que no domingo 
(23), às 17h30, um homem 
lhe ameaçou com um facão 
enquanto ele estava em um 
estabelecimento na Avenida 
Murchid Homsi. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o agressor é filho de uma 
conhecida que está há sete 
anos devendo uma quantia de 
dinheiro para a vítima. 

Assim na data do domingo, 
o comerciante compareceu 
a um estabelecimento onde 
também se encontrava o filho 
desta conhecida, sendo que 
em certo momento um homem 
que estava na companhia do 
agressor se dirigiu até a vítima 

e disse que o agressor queria 
acertar as contas. 

Em seguida o filho da co-
nhecida deixou o local e em-
barcando em um carro, sendo 
que posteriormente o agressor 
retornou ao estabelecimento 
armado com um facão e partiu 
em direção da vítima, que para 
se defender usou uma cadeira e 
fugiu para um corredor do local. 

Neste momento, populares 
que assistiam o ocorrido con-
seguiram desarmar o agressor, 
que deixou o estabelecimento 
logo em seguida.  Para os po-
liciais o comerciante disse não 
estar ferido. 

O facão utilizado para a 
ameaça foi apresentado na 
central e apreendido para me-
lhor apuração dos fatos. O caso 
foi registrado como ameaça.  
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)
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Jovem é preso com grande 
quantidade de crack e dinheiro

Durante o patrulhamento 
no bairro Renascer nesta 
segunda-feira (24) a Polícia 
Militar prendeu um jovem de 
19 anos, por volta das 16h30, 
que estava na posse de R$ 
540 e 138 porções de crack. 

Segundo as informações 
fornecidas, ao notar a pre-
sença da viatura o acusado 
demonstrou certo nervosismo, 
como se estivesse escon-
dendo algo, e por isso foi 
abordado. Foi realizada uma 
revista pessoal, sendo loca-
lizado R$30 e três pedras de 
crack que o jovem confessou 
estar vendendo cada porção 
por R$10. 

Questionado sobre a pre-
sença de mais entorpecentes 
em sua residência o acusado 
preferiu não comentar, porém 
permitiu que a polícia reali-
zasse uma busca pelo imóvel. 
Assim foi localizada, dentro de 
uma gaveta de um armário da 
cozinha, uma sacola plástica 
que continha R$510 e 134 
porções de crack, já embala-
das para a venda. 

Em seguida foi acionada a 
equipe do canil que localizou 
no colchão do quarto do jovem 
uma última pedra de crack de 

tamanho maior e que ainda 
não estava fragmentada. 

O acusado foi levado para 
a delegacia onde ele foi preso 
em flagrante e encaminhado 
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para uma cela da DEIC, onde 
permanecerá a disposição da 
justiça. 

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Jovem é preso com grande quantidade de crack e dinheiro

Arquivo DHOJE
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A heterogeneidade de estilos musicais vem crescendo signi-
ficativamente e, sem dúvida, existem pessoas mais conservado-
ras, que valorizam e admiram estilos musicais mais tradicionais, 
e aquelas que preferem saborear músicas de estilos alternativos 
e eletrônicos. 

Não se discute isto em si, uma vez que cada pessoa logica-
mente tem direito pleno de escolher e apreciar o estilo musical 
que melhor lhe agradar.

No entanto, existem fortes evidências mostrando que nossa 
capacidade individual de reagir, tanto no âmbito comportamen-
tal como no âmbito fisiológico, a diferentes estilos musicais, é 
revestida de muita imprevisibilidade. 

Algumas pessoas podem ser quase inertes a qualquer 
variedade musical, sem apresentar reações físicas ou mesmo 
sintomas cardiovasculares. Outras pessoas poderão esboçar 
reações extremamente intensas, carregadas de muita emoção 
e sintomas cardiovasculares muito marcantes.

De forma geral, as emoções evocadas por uma música 
podem influenciar os níveis da pressão arterial, da frequência 
respiratória, do trabalho cardíaco, da frequência cardíaca e das 
variações da frequência cardíaca. 

Além do estilo musical em si, as lembranças que uma música 
produz em nossa mente podem ser determinantes na quantidade 
de sensações e sintomas cardiovasculares que iremos vivenciar.

Aquelas músicas que remetem a um estado de espírito 
mais motivador, geralmente promovem sensação de bem-estar 
e variações da pressão arterial e das frequências cardíaca e 
respiratória que pouco incomodam ou geram desconforto. 

Por outro lado, basta estarmos diante de uma música que 
nos impacta causando depressão, tristeza e angústia, que já 
começamos a apresentar sintomas como sudorese, picos de 
pressão arterial e palpitações.

Para ficar mais fácil de compreender os efeitos dos estilos 
musicais sobre nossa função cardiovascular, vamos considerar 
dois padrões de musicalidade -estimulante ou tranquilizante. 
E vamos confrontar estes dois padrões com algumas variáveis 
funcionais e algumas comorbidades. 

1) Frequências cardíaca e respiratória
A música estimulante correlaciona-se com um aumento sig-

nificativo dos batimentos cardíacos e movimentos respiratórios, 
muitas vezes ultrapassando 100 batimentos por minuto. 

A música tranquilizante exerce um poder consideravelmente 
calmante e, muito raramente, ocorrerão variações significativas 
dos batimentos e incursões respiratórias.

Interessante ressaltar que alguns estudos destacam o efeito 
balanceador de se intercalar ambos os estilos musicais, sendo 
que um estilo acaba atenuando ou intensificando as repercus-
sões cardiovasculares produzidas pelo outro. 

2) Trabalho cardíaco
Algumas funções como a contração do músculo cardíaco, 

o movimento das válvulas e o fluxo sanguíneo no interior das 
artérias coronárias (aquelas que são responsáveis pela irrigação 
e nutrição do músculo cardíaco) representam este conceito 
conhecido como trabalho cardíaco. 

Não existem ainda evidências consistentes quanto a in-
fluência dos estilos musicais nestas funções específicas. No 
entanto, muitos estudos continuam buscando esta elucidação, 
pois isto poderia ser muito efetivo na escolha de uma terapia 
para otimizar o trabalho cardíaco.

3) Doença cardíaca estabelecida 
Naquelas pessoas que estão vivenciando doenças do cora-

ção, como infarto, arritmias, tromboses e problemas estruturais 
de válvulas, a ansiedade é um componente inevitável. Como este 
quadro de ansiedade consiste em um desequilíbrio hormonal e 
liberação profusa de adrenalina, os sintomas cardiovasculares 
tendem a acentuar e, para este contexto, o efeito de um estilo 
musical mais tranquilizante indubitavelmente será mais benéfico, 
principalmente na fase de reabilitação.

No tocante ao alívio de uma dor, o impacto dos dois estilos 
musicais não costuma ser significativo. Em relação a outros 
quesitos, como cicatrização e tempo de hospitalização, este 
efeito é praticamente nulo. 

4) Depressão
Existe uma forte e multifacetada correlação entre depressão 

e as doenças cardiovasculares. Os quadros depressivos podem 
tanto desencadear diferentes doenças cardiovasculares, como 
também podem se originar ao longo do curso destas mesmas 
patologias. 

Algumas evidências revelam que o estilo musical tranquilizan-
te pode ter pouca eficácia no tratamento da depressão isolada; 
no entanto, nos casos de doença cardiovascular associada 
com depressão, este estilo musical poderá ser mais produtivo 
e benéfico.

5) Doença cerebrovascular e demência 
Dentre tantos fatores que corroboram para evolução des-

favorável das doenças cerebrovasculares e demência, está o 
ambiente inflamatório existente no cérebro.

Substâncias inflamatórias conhecidas como citocinas 
inundam nosso tecido cerebral e comprometem as conexões 
responsáveis pela memória, raciocínio e orientação. Sendo 
assim, existem evidências a favor do emprego de músicas 
tranquilizantes como forma de reduzir esta liberação profusa de 
substâncias inflamatórias.

Música como “tratamento” 
Não podemos fechar os olhos para a percepção de que a 

música é um importante gatilho para acentuação de sintomas 
cardiovasculares como também para atenuação dos mesmos. 

O mecanismo de ação de um estilo musical, em relação a 
nossas respostas comportamentais e fisiológicas, consiste em 
sua influência sobre as nossas emoções, principalmente sobre 
a ansiedade.

Embora a preferência por um estilo musical seja algo muito 
pessoal, podemos utilizar as músicas mais tranquilizantes como 
aliadas no controle de nossas funções cardiovasculares, como 
frequência cardíaca e frequência respiratória, como também 
num melhor suporte durante o curso de alguns agravos como 
as arritmias e infarto do coração. 

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

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Sabia que os estilos 

musicais podem influenciar 
na saúde cardiovascular?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIOCORONAVÍRUS

A última atualização do 
relatório de monitoramento 
das variantes da Covid-19 no 
Estado de São Paulo, realizado 
pelo Instituto Adolfo Lutz, reve-
lou uma mudança na predomi-
nância de variantes na região 
de São José do Rio Preto. Se 
na divulgação de abril a mais 
comum era a P2 (variante do 
Rio de Janeiro) com 58,8%, 
neste mês de maio passou a 
ser a P1 (variante de Manaus) 
com 96,5%.

No último mês, a P1 conta-
va com 23,5% de prevalência 
e era a segunda mais comum. 
Segundo o virologista e chefe do 
laboratório da Famerp, Maurício 
Nogueira, as amostras anali-
sadas no município também 
indicam que a variante P1 é a 
dominante em Rio Preto, com 
mais 90% de predominância.

“Tivemos um início sem 
variante nenhuma, nas cepas 
originais. Depois a P2 e a P1. 

Novo estudo mostra que 
variante de Manaus é 

predominante na região

É um fenômeno normal e es-
perado, onde as variantes vão 
trocando,  com uma cepa mais 
nova aparecendo e tirando a 
mais antiga da circulação”, 
explicou o virologista. Ainda de 
acordo com ele, não é possível 
afirmar se a P1 é mais transmis-

sível ou letal.
Além da P1, a região apre-

sentou outras três variantes: 
P2 (2%), B.1.1.7 (0,69%) e 
B.1.1.28 (0,69%). Todas as 
outras regiões do Estado de São 
Paulo também apresentaram 
predominância da variante P1, 

mas Rio Preto foi a que registrou 
o maior índice. Ribeirão Preto 
(88,8%) e a Grande São Paulo 
(87,2%) aparecem na sequên-
cia. Segundo o Instituto Adolfo 
Lutz, foram analisadas 2.225 
amostras, não informando a 
quantidade por região.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

Segundo o virolo-
gista da Famerp, 
Maurício Noguei-
ra, as amostras 
analisadas no 
município tam-
bém indicam que 
a variante P1 é 
a dominante em 
Rio Preto

Guilherme BATISTA

ALERTA

Ocupação de UTI sobe para 88% e frio preocupa
A ocupação de leitos de 

UTI na região de São José do 
Rio Preto voltou a registrar um 
aumento nesta terça-feira (25). 
Segundo o Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Dados 
e Estatísticas) a taxa aumentou 
de 87,4% para 88,2%. Depois 
de apresentar uma queda no 
início do mês, o índice volta 
a ficar próximo do registrado 
nos dias que antecederam o 
lockdown.

A Santa Casa está com 
100% de ocupação nos leitos 
de UTI desde o dia 10 des-
te mês. De março pra cá, o 
hospital não ficou nenhum dia 
com a taxa abaixo de 95%. No 
Hospital de Base, o índice nesta 
terça-feira (25) é de 93,4%, 
com 171 pacientes internados, 
sendo 99 em enfermaria e 171 
em UTI. Alguns pedidos de inter-

nações tem sido recusados por 
conta da alta taxa.

“O HB está há mais de dois 
meses com a taxa de ocupação 
acima de 90%. Estamos ficando 
preocupados, pois o índices não 
param de aumentar e os leitos 
estão praticamente lotados”, 
afirmou a diretora administrativa 
Amália Tieco.

Em Rio Preto a ocupação 
de leitos de UTI é de 94%. O 
município conta atualmente 
com 810 pacientes internados 
com síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 430 na UTI e 
380 na enfermaria, sendo que 
448 são residentes de Rio Preto 
e 362 são de outras cidades 
na região. Dentre os casos já 
confirmados, são 602 interna-
ções, com 363 na UTI e 239 na 
enfermaria.

Um dos fatores que também 
preocupam é a mudança de 
temperatura. Embora o inverno 

comece oficialmente apenas 
no dia 21/06, nesta semana a 
Defesa Civil alertou para uma 
frente fria em Rio Preto que deve 
até durar até esta quarta-feira 
(26).

“As infecções tem um com-
portamento sazonal, mas o frio 
não é o único fator. No inverno, 
as pessoas adotam comporta-
mentos como fechar a janela 

Vinicius LIMA Divulgação

PANDEMIA
Relatório traz mais 319 casos positivos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (25) mais 319 casos 
de Covid-19 no município, 
sendo que 250 foram diag-
nosticados por exame PCR, 
24 por TR sorológico e 45 

por TR antígeno. No total são 
73.219 casos, com 4.378 em 
profissionais da saúde.

Foram confirmados tam-
bém mais seis óbitos, sendo 
que um foi notificado no do-
mingo, um na segunda-feira 
e quatro nesta terça-feira. 
Desde o início da pandemia 

foram contabilizados 2.111 
mortes, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%. Consi-
derando apenas os dados de 
2021 são 38.456 casos e 
1.189 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 298 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da doença, to-

talizando 65.201 curados, o 
equivalente a 89% dos casos. 
A cidade soma 277.849 no-
tificações de pacientes com 
sintomas gripais e 241.494 
testes realizados. O coeficien-
te de incidência é de 15.746 
casos a cada 100 mil habi-
tantes.

Vinicius LIMA  

DIA NACIONAL
Hoje comemora-se o combate ao glaucoma

Nesta quarta-feira, 26 
de março, é celebrado o Dia 
Nacional de Combate ao 
Glaucoma. Um dos objetivos 
da campanha é conscientizar 
a população sobre a doença 

sencial para preservar a visão.
“Esses fatores de risco 

podem até passar desperce-
bidos em uma consulta de 
rotina, por isso a necessidade 
de procurar profissionais es-
pecializados que vão realizar 
uma série de exames deta-
lhados. A descoberta precoce 
aumenta a chance de se pre-
servar a visão por toda a vida”, 
explicou o oftalmologista de 
Rio Preto Marcelo Mendonça, 
especialista em catarata e 
glaucoma.

O glaucoma é uma doença 
silenciosa. Quando o paciente 
começa a sentir os sintomas, 
parte da visão já foi prejudica-
da e não pode ser recuperada. 
Por isso, existem campanhas 
para conscientizar a popula-
ção para a necessidade das 
consultas de rotinas com 
oftalmologista.

Estima-se que de 1% a 2% 

da população mundial conviva 
com glaucoma. E as proje-
ções não são animadoras: 
111,8 milhões de pessoas 
podem sofrer com a doença 
até 2040. Ou seja, o glauco-
ma deverá causar milhares, 
ou milhões, de casos de ce-
gueira nas próximas décadas.

“Além da genética (paren-
tesco) também são conside-
rados fatores que aumentam 
o risco de glaucoma: a miopia 
(mesmo operada); diabetes e 
afrodescendência. E mesmo 
sem fatores de risco, 2% da 
população terá glaucoma, que 
se não tratado precocemente 
tem grandes chances de levar 
a perda visual irreversível. A 
tecnologia avançou muito. 
Atualmente, podemos fazer 
exames capazes de diagnosti-
car o glaucoma mesmo antes 
do paciente ter sintomas”, 
comentou o oftalmologista.

Da REDAÇÃO 

Divulgação

e ficar em locais fechados, o 
que facilita a transmissão do 
vírus. Neste período muita gente 
também fica acometida por re-
nite e viroses respiratórias, que 
tem sintomas parecidos com a 
Covid-19. A recomendação é 
procurar fazer  o teste para a 
Covid-19 em caso de sintomas”, 
afirmou o infectologista do HB, 
Francisco Inaldo.

e o impacto do histórico fami-
liar. Quem tem pais ou irmãos 
que tiveram glaucoma, possui 
dez vezes mais chances de 
desenvolver a doença, que é 
a principal causa de cegueira 
no mundo. Nestes casos, a 
procura especializada é es-
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Arthur Bresser e sua nova paixão: o netinho Antônio 
Bresser Serrano, filho de Odelmo Serrano e Maria Júlia 

Zocal Bresser

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

FEIJOADA III  

Foi tal o sucesso da primeira 
edição da feijoada realizada 
dia 8 de maio pelo Automóvel 
Clube, que a diretoria já avalia 
a realização de uma nova 
edição. Usando as mesmas 
estratégias de distanciamento 
e limitações de quantidade para 
tranquilizar os sócios, pretende 
marcar outra para o sábado, 5 
de junho.

JUBILEU DE OURO

Com a música composta por 
Xororó e a letra da dupla rio-
pretense Tonny & Kleber na 
ponta da agulha, Chitãoxinho 
e Xororó começam a desenhar 
a comemoração dos 50 anos 
de sua trajetória artística. 
“Pássaros” cantada pela 
primeira vez em abril o programa 
do Faustão, que será incluída, 
com certeza, deverá se tornar 
um clássico como “Evidências”. 
A belíssima música está incluída 
no show que os sertanejos 
pretendiam realizar em 2020 
e foi adiado para 2022. Eles 
querem também, além dos 
rio-pretenses, contar com a 
presença do cantor Barry Gibb, 
o único da banda Bee Gees 
ainda vivo, como em 1993, 
quando a dupla brasileira fez 
uma versão da música Words”, 
que contou com a participação 
de Barry.  

CASA NOVA 

Nos bast idores dos meios 
televisivos, são fortes os zum-
zuns de que Fausto Silva comprou 
uma parte da TV Band. Daí sua 
mudança de armas e bagagens 
para lá. E segundo a press, tem 
opções para começar a trabalhar 
na casa: comandar um programa 
aos domingos, no estilo do 
Domingão; fazer renascer o 
programa estilo “Perdidos na 
Noite”, dos primórdios de sua 
carreira.  

LÁUREA I
O deputado federal Geninho 
Zuliani, do DEM/SP, indicou 
o  Hosp i ta l  da  C r i ança  e 
Maternidade de Rio Preto ao 
Prêmio “Dr. Pinotti – Hospital 
Amigo da Mulher”. A premiação 
é um reconhecimento concedido 
pela Câmara dos Deputados a 
entidades governamentais e não 
governamentais cujos trabalhos 
ou ações merecem especial 
destaque pela promoção do 
acesso e pela qualificação dos 
serviços de Saúde da Mulher.

     Até o dia 10 de junho 
segundo se comenta, estará 
criada a Região Metropolitana 
de Rio Preto.

    Para os fãs de Gal Costa: 
ela fará uma live na próxima 
sexta-feira, dia 28 de maio, às 
20 horas, no Teatro Bradesco, 
com transmissão no Youtube. 

    Alu e Eloisa Ottoboni Rossi 
foram curtir o aniversário dela 
hospedados no chiquérrimo 
Hotel Six Senses Botanique, 
em Campos do Jordão, o 
único six senses do país.

    O deputado estadual Itamar 
Borges assume na terça-
feira, 1º de junho, o trono 
de secretário do Estado da 
Agricultura.

     Odilon Vagner é a atração 
do bar Aperitivo do Automóvel 
Clube neste sábado, na hora 
do almoço. E amanhã é a vez 
do Anizinho.

    Rosy Verdi e o marido, 
Cláudio Pelizari, que estão 
morando em Londres, foram 
passar uns dias no luxuoso 
Gainsborough Bath Spa 
em Bath, com arquitetura 
que lembra as construções 
romanas. 

     Inspira cuidados o estado 
de saúde do querido José 
Vita Medina, hospitalizado 
na Beneficência Portuguesa, 
com Covid. Os amigos fazem 
corrente de oração.

     Após o incêndio no 
piso superior da Estação 
Rodoviária,dia 23 de janeiro, 
o  Shopping Azul poderá ser 
aberto na Praça Leonardo 
Gomes, dia 7 de junho. 

* 

SERTANEJO TOP II

A Billboard justifica que o 
promoter ajudou a popularizar o 
sertanejo no país, descobrindo 
e inicialmente gerenciando 
talentos como Jorge & Mateus 
e Gusttavo Lima. Destaca 
também que ele foi um dos 
responsáveis por impulsionar 
o sucesso internacional do 
DJ Alok.Nesta edição da lista, 
há outros cinco brasileiros: 
Paulo Lima, presidente da 
Universal Music Brasil; Sergio 
Affonso, presidente da Warner 
Music Brasil; Arthur Fitzgibbon, 
presidente da ONErpm no 
Brasil; Marcelo Soares, CEO da 
Som Livre; e Sandra Jimenez, 
diretora do YouTube Music 
Partners na América Latina.

BODAS DE OURO

Para comemorar as Bodas de 
Ouro de seus pais, os filhos 
de Ademir e Paula Medeiros 
mandaram celebrar uma missa 
domingo com direito a almoço 
após, em torno dos familiares 
e plus intimes. 

ISOLAMENTO & 
GASTRONOMIA

Castor e Fátima Verdi que 
durante a pandemia se isolaram 
numa chácara que adquiriram na 
vizinha Bady Bassitt, têm usado 
o local para pequenas reuniões 
com familiares e os plus intimes 
nos finais de semana. Ora eles, 
ora os filhos, ora os amigos 
-talentosos no quesito culinária- 
encostam a barriga no fogão e 
preparam almoço para nunca 
com mais de 15 convidados. E 
la nave va até que os protocolos 
sanitários joguem luz sobre o 
abrandamento do isolamento 
pandêmico. O casal host tem 
extraído tardes deliciosas 
de carinho e convivência. O 
advogado Ricardo Lemos Prado 
de Carvalho, recentemente 
assinou um polvo irretocável. 

FEIJOADA I 
No próximo sábado, dia 29, o 
benemérito advogado Manoel 
das Neves, comanda com 
sua batuta sempre precisa, a 
“Feijoada do Mané”, evento 
beneficente que este ano 
comemora seu 15º aniversário 
com drive thru e live. A adesão 
custa R$ 80,00 e serve duas 
pessoas. A renda total será 
para o Centro Social do Estoril. 
Infoticket: 3201-1550.

SERTANEJO TOP I 

Maior promoter sertanejo do 
Brasil, o CEO do Villa Mix, 
Marcos Araújo, foi escolhido 
uma das cem personalidades 
mais influentes da música no 
mundo. A lista é divulgada 
anua lmente pe la  rev is ta 
especializada Billboard. Os 
nomes são indicados pela 
indúst r ia  e se lec ionados 
pelos editores da publicação. 
Araújo é o primeiro empresário 
do sertanejo a f igurar na 
“Billboard’s International Power 
Players”, que costuma reunir 
executivos de gravadoras, 
editores musicais, gerentes de 
artistas e promotores de shows.

NOVO LIVRO

Ligia Maura Garcia, professora 
da GV, está escrevendo um 
livro sobre os escândalos da 
Lava-Jato. Tem entrevistado 
por videoconferência, várias 
personalidades, y compris, o 
ex-juiz e ex-ministro da Justiça 
Sérgio Moro.

SUCESSO

Com a esticada na fase de 
transição do Plano São Paulo, 
oferecendo horár ios mais 
amplos, o mais privé dos nossos 
clubes, o Harmonia, voltou 
a ter seus cafés da manhã 
aos domingos e fer iados. 
Os associados já estavam 
ávidos por uma oportunidade 
de acrescentar os encantos 
da convivência, desde que, 
respeitando os necessários 
protocolos sanitários.

ALMOÇO I 

Quem chega ao Brasil dia 9 de junho, para uma temporada entre 
nós, é Daniela Arroyo Vitagliano Fleury, que reside no Texas com o 
marido, Fábio Fleury. Celia Arroyo pretende reunir os familiares para 
um churrasco em sua fazenda, Santa Célia, em torno de Danny.  

NO AR

A notícia de que a Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) companhia 
aérea do Grupo Itapemirim, iniciará em maio do ano que vem 
as operações em Rio Preto, deixou muita gente alegre. Suas 
aeronaves são Airbus 320, com capacidade para 162 passageiros, 
e inicialmente terão destinos para Guarulhos, Cuiabá e Porto Velho, 
com despacho grátis de bagagem e marcação de assento sem 
custo adicional. O voo inaugural da empresa, acontece dia 29 de 
junho de Guarulhos para Brasília.Sua malha que estará completa 
a partir de junho de 2022, atenderá 35 destinos. 

ALMOÇO 
Fo i  d a  l a v r a  d a  Am i c c i 
Gastronomia, o almoço servido 
a João Dória e sua equipe no 
gabinete do prefeito Edinho 
Araújo, na tarde em que o 
governador veio assinar o 
projeto de criação da Região 
Metropolitana. O buffet incluía 
quiches e finger foods. 

ALMOÇO II 

Aliás, os arquitetos Braulinho Arroyo Vitagliano Ferraz e Laura 
Silveira Ferraz estão acabando de reformar a capela da Fazenda 
Santa Célia, atrás do shopping Iguatemi, para o batizado de sua 
filha caçula Helena, no dia 26 de junho, oportunidade em que 
recebem também para um almoço. 

FEIJOADA II

Outra feijoada beneficente 
acontece também no sábado, 
dia 29, com drive thru das 11 às 
14 horas na Amicc- Associação 
dos Amigos da Criança com 
Câncer  ou Card iopat ias . 
Adesões (para duas pessoas) 
a R$ 50,00. Infoticket: 2137-
9777 e 99134-3863.

LÁUREA II
Cada deputado ou senador pode 
indicar apenas uma entidade. A 
solenidade de premiação será 
nesta semana, pois no dia 28, 
sexta-feira próxima, se comemora 
o Dia Mundial de Combate à 
Mortalidade Materna. A instituição 
é dedicada a mães e crianças, 
priorizando o atendimento a 
gestantes de alto risco, recém-
nascidos prematuros e tem alto 
nível de excelência.

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

NOMENCLATURA

O ácido humor dos bares, 
agora tem nova nomenclatura 
para designar essas mocinhas 
novas que se propõem a sair 
com homens bem mais velhos. 
Deixou-se de lado o romântico 
“sugar babies” e agora são 
chamadas de “cuidadoras”.

DOUTORADO

Vinicius Curti Cícero, filho de 
José Oscar Cícero e Maria 
Fernanda Curti, embarca dia 
26 de julho para estudos em 
Denver, na Universidade do 
Colorado. Vai fazer doutorado 
em macro economia e por lá 
permanecerá durante cinco 
anos. 

MEETING THE MEAT 

O deputado estadual Arthur do 
Val, o “Mamãe, Falei”(Patriota) 
que esteve em Rio Preto na 
semana passada, foi conhecer 
as carnes do El Toro e de lá 
saiu encantado. Ele e a trupe 
de políticos e assessores que 
o acompanhavam.

O cirurgião dentista João Carlos Felício captado pela 
objetiva deste colunista no Automóvel Clube.

ANIVERSÁRIOS
26, quarta-feira: Sissa Putz, Antônio Carlos Tozzo, Cristiana Cury 
Arantes, Álvaro Estrela, Nilsen Estrela, Maria Luiza Pinto César de 
Freitas, Paschoal Antônio Carrazone, Vincenzina Santagelo, Bruno 
Matera, Marcelo Mansano de Moraes, Tabata Atique. Nasceu o 
colunista César Muanis. 27, quinta-feira: Sérgio Luiz Vendramini 
Fleury, Sônia Oliani Vieira, Elias Mahfuz Neto, Denise Domingos 
Dosualdo, Ana Paula Cherubini, Marislei Bachiega, imortal Samir 
Barcha da ARLEC, Leonardo dos Reis Porcini.

A-6
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No elegante casamento de João Carlos Theodoro e Ana Carla Souza,captei com minha 
objetiva, alguns chiques presentes: o cirurgião plástico Paulo Garcia e a mulher, a mé-

dica,Valeska Garcia, o empresário Florêncio Batista e a mulher, Néia Garcia, e o médico 
Paulo Togni e a mulher, a arquiteta Cláudia Togni. 
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COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
179/2021 – PROCESSO Nº 11.572/2021
Objeto registro de preços para aquisição de máscara com 
reservatório para uso nas unidades de saúde ao combate ao 
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 27/05/2021 às 09:00hs para continuida-
de dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
168/2021 – PROCESSO Nº 11.488/2021
Objeto registro de preços para aquisição de material médico 
(cânulas) para uso nas unidades de saúde ao combate ao 
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 27/05/2021 às 10:30hs para continuida-
de dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
111/2021 – PROCESSO Nº 1999/2021
Objeto registro de preços para aquisição de cadeiras e lon-
garinas. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 27/05/2021 às 14:00hs para continuida-
de dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO – REDESIGNAÇÃO DE DATA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, ht-
tps://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
170/2021, processo 11.531/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de avental descartável para utilização 
nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/06/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO  – REDESIGNAÇÃO DE DATA
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° 185/2021, processo 11.613/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de equipamentos de informáti-
ca para a Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 10/06/2021, às 14:30h. e 
abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO  
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 219/2021, processo 11.824/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de medicamentos para atender 
ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 11/06/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DECISÃO
CONTRATADA: ADÃO MURILO VIEIRA ME
ATA/0860/20
Considerando a defesa encaminhada pela empresa, bem 
como regularização da certidão solicitada, DECIDO: EXTIN-
GUIR as penalidades anteriormente aplicadas de RESCI-
SÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, bem como SUS-
PENSÃO do direito de licitar e o impedimento de contratar 
com a administração pelo prazo de 2 anos.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACO-
ES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 6286/21
Considerando a entrega total do empenho supramenciona-

do, DECIDO: MITIGAR a penalidade anteriormente aplicada 
de multa de 20% do valor referente ao atraso das obriga-
ções contratuais, permanecendo a empresa ADVERTIDA.
COMUNICADO
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHO 2701/21
Considerando indeferimento do prazo de prorrogação de 
entrega. Considerando que até o momento não foi realizada 
a entrega total do empenho. Considerando os princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da 
moralidade administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA 
a decisão anteriormente prolatada, por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos. Assim, notifi camos o representante legal 
da empresa para que efetue o pagamento do boleto no valor 
de R$ 719,60 no prazo improrrogável de até 28/06/2021, 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 IV, sob pena de inscrição do débito em dívida 
ativa do município para futura execução judicial. SMS AL-
DENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 3841/21
Considerando indeferimento do prazo de prorrogação de 
entrega. Considerando que até o momento não foi realizada 
a entrega total do empenho. Considerando os princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da 
moralidade administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA 
a decisão anteriormente prolatada, por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos. Assim, notifi camos o representante legal 
da empresa para que efetue o pagamento do boleto no valor 
de R$ 26.317,20 no prazo improrrogável de até 28/06/2021, 
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 AL-
DENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 8426/21
CONTRATADA: DOCTORMED COMERCIAL EIRELI
EMPENHO 8599/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das 
contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totali-
dade 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 querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA ME
EMPENHOS 13113/20 E 126/21
Considerando que até o momento não foram regularizados 
os atendimentos aos chamados listados, DECIDO: Com fun-
damento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2,  IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 20% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: CV TYRES EIRELI
EMPENHO 7514/21
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 adminis-
trativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  V do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, multa de 30% do valor referen-
te ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do 
contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.

COMUNICADO

CONTRATADA: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR-
TACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
EIRELI
EMPENHO 4180/21
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 entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: R DE F TORRES MOLITERNO EIRELI
EMPENHO 9343/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com 
a cláus. 6ª, item 6.2,  i do contrato, aplico-lhe ao descum-
primento contratual, multa de 0,4% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI 
ME
EMPENHOS 8052/21 E 8054/21
Considerando solicitação para entregas parciais dos em-
penhos supracitados, bem como que a quantidade total 
solicitada com os dois empenhos foi atendida e que poste-
riormente haverá outra entrega com a liquidação do empe-
nho 8052/21, DECIDO: extinguir a penalidade anteriormente 
aplicada de MULTA de 20% do valor referente às obrigações 
contratuais não cumpridas.
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: R D VELANI ELÉTRICA - CNPJ: 
21.329.429/0001-05; EMPENHO: 1467/2021. Após análise 
da solicitação apresentada pela contratada, fi cam indeferi-
dos os pedidos de reajustamento dos preços bem como de 
cancelamento dos itens e NOTIFICO o representante legal 
da contratada, para entregar no prazo de 05 (cinco) dias, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalida-
de do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. - SMEL.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 64/21
Contratada: EMPRO Tecnologia e Informação
Objeto: Prestação de serviços de desenvolvimento de 
software para melhorias e adequações do prontuário eletrô-
nico do paciente próprio do Complexo de Doenças Crônicas 
Transmissíveis -PEP. Fundamento: ART. 24, VIII DA LF 
8666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 63/21
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto-EMURB
Objeto: prestação de serviços de limpeza com fornecimen-
to de equipamentos e produtos de uso/consumo para os 
banheiros do Shopping Azul que estão sendo instalados 
provisoriamente na Praça Leonardo Gomes (Cívica).
Fundamento: ART. 24, VIII DA LF 8666/93. SMDENT. Jorge 
L. de Souza.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021
CONTRATO nº PRE/0062/21
CONTRATADA: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDI-
COS HOSPITALARES LTDA ME 
OBJETO: Aquisição de aparelhos de bipap e cpap – Itens 
1e 2 - SMS – Prazo de vigência: 24 meses. Valor Total: 
R$47.530,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021
ATA Nº 0433/21



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
26 de maio de 2021

CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO 
EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento confecção de impressos diversos 
– Lote 01 - Valores Unitários – Item 01 - R$1,500; Item 02 – 
R$1,950; Lote 02 – Valores Unitários – Item 01 – R$7,800; 
Item 02 – R$3,000; Item 03 – R$2,660; Item 04 – R$1,350; 
Item 05 – R$8,000; Item 06 – R$8,000; Item 07 – R$8,000; 
Item 08 – R$8,000- SMS- Prazo de vigência: 12 meses.   

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

ERRATA
Na publicação de 04.02.2021
Onde se lê:
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação Nº 39/2019 - Contrato: DIL/0036/19
CONTRATADA: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José do Rio Preto - EMUR
Leia-se: 
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação Nº 39/2019 - Contrato: DIL/0036/19
CONTRATADA: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José do Rio Preto - EMUR

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

PORTARIA N.º 35.286 DE 25 DE MAIO DE 2021

ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1029804-19.2020.8.26.0576, do Anexo do 
Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de São 
José do Rio Preto, a Portaria nº 29.011 de 19 de junho de 
2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus ven-
cimentos do(a) servidor(a) SUELI APARECIDA PEREIRA, 
Assistente Social, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a 
03/03/2017”.
PORTARIA N.º 35.287 DE 25 DE MAIO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, ANDERSON CLAYTON 
MARINHO GALVAO para substituir o(a) servidor(a) RENATA 
CORREA LEITE DE OLIVEIRA - ocupante da função de 
confi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – 
FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 
05/90, enquanto durar seu período de férias, de 24/05/2021 
a 02/06/2021, e de 07/06/2021 a 16/06/2021.
PORTARIA N.º 931, de 27 de março de 2020
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): MARCELO MORASCO
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
PORTARIA N.º 35.288 DE 25 DE MAIO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, DANIELE GEORGINA PE-
REIRA DOS SANTOS para substituir o(a) servidor(a) EDU-
ARDO MINORU CHIBA – ocupante da função de confi ança 
gratifi cada – GERENTE NÍVEL II – FG.101.3, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de licença prêmio, de 24/05/2021 a 28/05/2021, 
e de 31/05/2021 a 02/06/2021.
PORTARIA N.º 35.289 DE 25 DE MAIO DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ELAINE 
MARIA FRANCO, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da 
Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 
24 de maio de 2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.922
DE 25 DE MAIO DE 2021.

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

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.142.500,00 
(dois milhões, cento e quarenta e dois mil e quinhentos 
reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir 
descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 246 R$ 1.650.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.303.0008.2.014.339032.05 – Material, Bem ou 
Serviço para Distribuição Gratuita
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 239 R$ 492.500,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.302.0008.2.022.339039.05 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de 
arrecadação na rubrica de receita 339, nos termos do que 
dispõe o inciso II do §1º e §3º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), para reforço da dotação orçamentá-
ria a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPOR-
TE E SEGURANÇA
Ficha 552 R$ 400.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segu-
rança
18.002.26.244.0017.2.001.339030.03 – Material de Consu-
mo
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial da dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPOR-
TE E SEGURANÇA
Ficha 554 R$ 400.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segu-

rança
18.002.26.244.0017.2.001.339039.03 - Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 25 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

PORTARIA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PRE-
PATÁRORIO DE APURAÇÃO E INVESTIGAÇÃO (PPAI) 

– 001/21

Dispõe sobre a abertura de procedimento preparatório de 
apuração e investigação (PPAI) nas contratações emprés-
timos consignados, no âmbito da Diretoria do PROCON 
Municipal de São José do Rio Preto.
A Diretoria Executiva do PROCON Municipal de São José do 
Rio Preto resolve:
Art. 1º. Determinar a abertura de Procedimento Preparatório 
de Apuração e Investigação (PPAI), nos termos da PORTA-
RIA NORMATIVA PROCON MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - 001/2021.
Art. 2º O presente Procedimento Preparatório de Apuração 
e Investigação terá como objeto a apuração de eventuais 
irregularidades nas contratações de empréstimos consigna-
dos, considerando o elevado número de reclamações neste 
sentido registradas neste órgão.
§ 1º - Cabe para tanto, requisitar dos fornecedores infor-
mações e realizar oitivas sobre as questões investigadas, 
resguardado o segredo industrial, na forma do disposto no § 
4º do art. 55 da Lei federal nº 8.078, de 1990.
São José do Rio Preto, 10 de maio de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PORTARIA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PRE-
PATÁRORIO DE APURAÇÃO E INVESTIGAÇÃO (PPAI) 

– 002/21

Dispõe sobre a abertura de procedimento preparatório de 
apuração e investigação (PPAI) referente à alta do combustí-
vel, especifi camente o Etanol, durante o mês de Maio/2021, 
no âmbito da Diretoria do PROCON Municipal de São José 
do Rio Preto.
A Diretoria Executiva do PROCON Municipal de São José do 
Rio Preto resolve:
Art. 1º. Determinar a abertura de Procedimento Preparatório 
de Apuração e Investigação (PPAI), nos termos da PORTA-
RIA NORMATIVA PROCON MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - 001/2021.
Art. 2º O presente Procedimento Preparatório de Apuração e 
Investigação terá como objeto a apuração do elevado preço 
do combustível, especifi camente o Etanol, durante o mês de 
Maio/2021, uma vez que não vislumbramos qualquer fator 
que justifi que tamanha elevação nos preços, do produto 
mencionado..
 § 1º - Cabe para tanto, requisitar dos fornecedores infor-
mações e realizar oitivas sobre as questões investigadas 
resguardadas o segredo industrial, na forma do disposto no 
§ 4º do art. 55 da Lei federal nº 8.078, de 1990.
São José do Rio Preto, 24 de maio de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 40/2021, 
Processo SICOM 3164/2021 objetivando a Fornecimento, 
instalação, comissionamento, partida inaugural (Start-up) de 
duas máquinas de ar condicionado piso-teto de 80 mil BTU/h 
na subestação 21.1 da ETE Rio Preto – SeMAE.
Prazo de Entrega: 60 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 09.06.2021, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 24.05.2021 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Esgoto.
EXTRATO DESPACHO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO 
17/2020
CONCORRÊNCIA nº 08/2019 – PROC. nº 144/2019
Contratada: MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA EPP
Objeto: Reajuste de preços, construção de interceptor de 
esgoto na margem esquerda do Córrego Felicidade no Muni-
cípio de São José do Rio Preto, incluindo o fornecimento de 
materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos necessá-
rios à execução dos serviços
Valor do reajuste R$229.048,11    Valor total: R$5.252.032,92 
 Assinatura: 24.05.2021 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE 
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 14/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 16/2021
Objeto: Aquisição de peças sobressalentes (spare parts) 
para o painel de acionamento das peneiras mecanizadas 
HUBER.
Contratada: ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COM-
PONENTES ELETRÔNICOS LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 72/2021, recebida em 
21.05.2021. Valor: R$9.338,00.

Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 06 e 07.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
56/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2019 – PROC. Nº 
99/2019 - Contratada: SANESOLUTI COMÉRCIO DE INS-
TRUMENTAÇÃO E CONTROLE EIRELI. 
Objeto: Prorrogação do prazo de entrega sem alteração de 
valor para aquisição de hidrômetros medidores de vazão 
ultrassônicos R500, a serem instalados no sistema de moni-
toramento de macromedição do SeMAE.
Prazo: até 08.09.2021  Assinatura: 25.05.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 50/2020.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 54.000 
(cinquenta e quatro mil) quilos de polímero catiônico em 
emulsão (líquido) de alto peso molecular/alta carga para 
utilização no sistema de desidratação mecânica de lodos 
da Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio 
Preto).
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2020; DETENTORA 
DA ATA: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA; Valor unitário Registrado: 
Item 1 - R$ 11,55; Prazo de Vigência: 12 meses; Data da As-
sinatura: 20.11.2020; Autoridade que assinou a ATA: Nicanor 
Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 25.05.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 388695 – Engescav Engenharia e Constru-
ções Eireli
Valor: R$ 250.559,61
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
S. J. Rio Preto 25.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.   

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
 

 
 
 
 
 
 
 

EDI
TAL 
DE 

AUT
OS 
DE 

IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

BIBIANO GREGORIN & MATTAR 
LTDA 00600/18 25 

UFM 
AIP-A-LF 
000262 

CENTRO TERAPEUTICO 
RESTAURAÇÃO DIVINA LTDA ME 00840/18 40 

UFM 
AIP-A-LF 
000264 

CRISTIANE FERNANDES DE 
BRITO 00562/18 25 

UFM 
AIP-A-LF 
000261 

DROGARIA SÃO PAULO S/A 00592/18 40 
UFM 

AIP-P-C 
000229 

LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 01799/20 40 
UFM 

AIP-S-F 
000116 

PHYTOCA COSMETICOS LTDA 
ME 00223/18 20 

UFM 
AIP-P-C 
000233 

RESTAURANTE COMA AQUI LTDA 
ME 00242/18 70 

UFM 
AIP-A-LF 
000265 

RIOPRETANO COMERCIO E 
EMPACOTAMENTO DE AÇUCAR 
LTDA ME 

01036/18 
20 

UFM AIP-A-LF 
000263 

RUBENS DE ANDRADE RIO 
PRETO ME 02468/20 20 

UFM 
AIP-S-F 
000117 

SAKR HOTEL RIO PRETO LTDA 02416/17 20 
UFM 

AIP-A-N 
000390 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ADRIANA GOMES DA SILVA 01553/21 AIF-P-A 
000254 

APOLLO SPORTS PRIME ACADEMIA DE 
GINASTICA LTDA ME 01556/21 AIF-P-C 

000297 
DISTRIBUIDORA RIOPRETENSE LTDA 
ME 01552/21 AIF-P-F 

000150 
ESQUEMA ÚNICO EDUCACIONAL DE S J 
R PRETO EIRELI ME 01555/21 AIF-M-L 

000184 
F & F ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E 
GINÁSTICA LTDA 01557/21 AIF-P-C 

000296 

J LUIMAR SUPERMERCADO LTDA EPP 01554/21 AIF-P-A 
000255 

 

 

SOLO FERTIL PRODUTOS 
AGRICOLAS EIRELI 01581/20 20 

UFM 
AIP-S-F 
000118 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO AUTO 

DANIEL & NICEIA SORVETERIA LTDA ME 00259/
18 

AIP-A-S 
000181 

EDSON ROBERTO VENDRAMINI 01228/
17 

AIP-M-L 
000114 

JOICE DE OLIVEIRA MALTA 01256/
17 

AIP-M-L 
000115 

MANIFLORA MANIPULACAO E COMERCIO 
DE DROGAS EIRELI EPP 

00255/
18 

AIP-P-A 
000252 

NEUZA SIMONATO 02593717858 00218/
18 

AIP-A-S 
000180 

NONATO RIOPEL EMBALAGENS DE PAPEL 
EIRELI EPP 

00268/
18 

AIP-A-N 
000387 

RENATO SALGADO DE OLIVEIRA 
REPRESENTAÇÕES EIRELI ME 

00226/
18 

AIP-P-C 
000230 

SIRLEY APARECIDA JURADO 01257/
17 

AIP-M-L 
000116 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CRISTIANE FERNANDES 
DE BRITO 00562/18 2018000082494 AIF-I-E 

000019 
DROGARIA SÃO PAULO 
S/A 00592/18 2018000102568 AIF-P-C 

000040 
LASER FAST DEPILAÇÃO 
LTDA 01799/20 2020000210573 AIF-S-H 

0000177 
RUBENS DE ANDRADE 
RIO PRETO ME 02468/20 2020000275646 AIF-S-H 

000199 
SAKR HOTEL RIO PRETO 
LTDA 02416/17 2017000331043 AIF-I-D 

001820 
SOLO FERTIL 
PRODUTOS AGRICOLAS 
EIRELI 

01581/20 2020000181021 AIF-S-H 
000170 

MANIFLORA 
MANIPULACAO E 00255/18 2018000044302 AIF-P-A 

000084 
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COMERCIO DE DROGAS 
EIRELI EPP 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS E ARQUIVADOS 

LOPES SUPERMERCADOS LTDA 00582/18 AIF-I-E 
000345 

NERES E NERES LANCHONETE LTDA ME 00822/18 AIF-I-E 
000030 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS 

AUTO POSTO ITAMARATI ABUNDANCIA 
LTDA 00544/18 AIF-I-E 804 

AUTO POSTO ITAMARATI LIBERTY 00546/18 AIF-I-E 806 

CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 02864/20 AIF-S-D 
000190 

EMBALE CARTONAGEM LTDA ME 01039/18 AIF-A-M 
00190 

POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA 00545/18 AIF-I-E 805 
POSTO ITAMARATI STAR ALLIANCE LTDA 00547/18 AIF-I-E 808 

RODRIGO ROSA MARTINS 29146516867 00558/18 AIF-A-V 
00081 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
A & C CHOPERIA LTDA ME 00599/18 AIF-I-E 945 
A E K ARANTES ME 01231/17 AIF-A-U 006 
BISCOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME 01031/18 AIF-A-V 

00084 
D & B PANIFICADORA RIO PRETO LTDA 
ME 01017/18 AIF-A-N 

000092 

DULCE E IRANI BUFFET LTDA 01542/17 AIF-A-F 
0015 

J A DOS SANTOS ATACADO EM 
EMBALAGENS E ARTIGOS PARA 
FESTAS E DOCES EM GERAL EIRELI ME 

01546/17 AIF-A-F 
0017 

LILIAN CASTANHEIRO CAMARA ME 00589/18 AIF-I-E 
000661 

LONDON GATE TABACO STORE LTDA 
ME 00581/18 AIF-I-E 

000029 
LUIZ CARLOS BORGES PADARIA EIRELI 00549/18 AIF-A-V 
 

 

ME 00079 

MARIA NATALINA RIZZO 25843821803 02074/17 AIF-A-F 
0021 

RIFORMULA FARMACIA DE 
MANIPULAÇAO LTDA ME 00320/19 AIF-P-C 

000049 

VERA LUCIA MONTANHINI MARQUES 
ME 00616/18 

AIF-
AMB/2018-

500 
 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO 
EDITAL REFERENTE AO DIA 22/05/2021. ONDE CONSTOU: 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
 

 
 

D
EVE CONSTAR: 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
 
 
 

S
ão José do Rio Preto, 26 de Maio de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

KELVIN DOS SANTOS CAMPOS 0146/21 AIF-P-C 
000294 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

KELVIN DOS SANTOS CAMPOS 01546/21 AIF-P-C 
000294 

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 23/2021
CONTRATO Nº 04/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021
Contratada: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
Objeto: Prestação de serviços de informática a pessoa jurí-
dica de direito público interno – Câmara Municipal de São 
José do Rio Preto, conforme catálogo de serviços constan-
tes da proposta comercial apresentada pela contratada.
Data da assinatura: 21 de maio de 2021. Vigência: 24 de 
maio de 2021 a 24 de maio de 2022. Valor Global estimado: 
R$ 874.404,13 (oitocentos e setenta e quatro mil quatro-
centos e quatro reais e treze centavos). Recursos orçamen-
tários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica e 3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação – Pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 24, 
incisos VIII e XVI da Lei Federal n. 8.666/93. São José do 
Rio Preto, 21 de maio de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO 
GOMES Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RATIFICAÇÃO (Artigo 26 da Lei nº 8.666/93)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021 – Processo nº 
23/2021
CONTRATADA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
OBJETO: Prestação de serviços de informática a pessoa 
jurídica de direito público interno – Câmara Municipal de São 
José do Rio Preto, conforme catálogo de serviços constan-
tes da Proposta Comercial apresentada pela empresa a ser 
contratada.
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, o ato da Comissão Permanente de Licitação, que 
declarou como dispensa de licitação a contratação dos ser-
viços prestados pela EMPRO TECNOLOGIA E INFORMA-
ÇÃO, no valor global estimado de R$ 874.404,13 (oitocentos 
e setenta e quatro mil quatrocentos e quatro reais e treze 
centavos). São José do Rio Preto, 21 de maio de 2021. Ver. 
PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Munici-
pal de São José do Rio Preto.

Edital de convocação
 
Associação Riopretense de Professores Aposentados- 
ARPA, com atribuições do Presidente, CONVOCA os as-
sociados que estiverem em dia com seus compromissos 
sociais, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada nas dependências de sua sede social, no dia 
27 de maio de 2021.Para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia:

 Venda de alguns moveis e utensílios.

A)1ª chamada será as 15:00 horas com a presença de 2/3 
dos sócios inscritos e quites com suas obrigações sociais: a 
2ª chamada será as 15:30 com qualquer quórum dos pre-
sentes na Assembleia.

 

RODOBENS S.A. - CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007
EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data: 30.04.2021. Horário: 11 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações 
em Assembleia Ordinária: (1) o exame, a discussão e votação das contas da administração e das demonstrações fi nancei-
ras e demais documentos relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2020; e (2) a aprovação da destinação dos resulta-
dos da Companhia, apurados no exercício social fi ndo em 31/12/2020. Deliberações em Assembleia Extraordinária: (1) a 
rerratifi cação das demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes aos exercícios sociais fi ndos em 31/12/2016, 
31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019; e (2) a rerratifi cação do lucro líquido apurado nos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 
2019 e, consequentemente, dos valores destinados para a conta de Reserva Legal e para a conta de Reserva de Retenção 
de Lucros nos respectivos exercícios. Registro JUCESP nº 213.552/21-8, em sessão de 11.05.2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014395-13.2014.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALENTE PNEUS LTDA RIO PRETO EIRELI EPP, CNPJ 02.171.763/0001-20, 
WHAITON VALENTINO SILVA, CPF 062.295.378-85 e a CIBELI DO CARMO FELIPE SILVA, CPF 275.354.938-90, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando em 
síntese: que ajuizou a ação para recebimento de R$ 54.602,16 (nov/16 ? f. 66), decorrente da cédula de crédito 
bancário nº 351/006.253.137, emitida em 18.10.2012. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito atualizado podendo, no prazo de 15 dias 
oporem embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderão comprovar o depósito de 
30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de 
penhora, ficando advertidos de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. K-26e27/05
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. JOÃO RICARDO DE MARTIN DOS REIS e VANES-
SA COSTA RABELO, sendo ELE fi lho de LUÍS SÉRGIO DOS 
REIS e de DEISI DE MARTIN DOS REIS e ELA fi lha de JOSÉ 
ARMANDO RABELO e de ELIZABETH SILVA DA COSTA RA-
BELO;
2. FERNANDO HENRIQUE RAMOS SARAIVA e CAMI-
LA NEVES DE LEMOS, sendo ELE fi lho de JOSÉ ANTONIO 
SARAIVA e de CARMEM MARIA RAMOS SARAIVA e ELA fi lha 
de JOSÉ PEDRO DE LEMOS e de TEREZINHA NEVES DE 
LEMOS;
3. MAYARA FERREIRA BARBOSA e CAMILA ALVES 
DA SILVA, sendo MAYARA fi lha de AUREA BARBOSA e de 
MARISA FERREIRA BARBOSA e CAMILA fi lha de JOSÉ REIS 
ALVES DA SILVA e de HELEN CRISTINA DOLICIO DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 25/05/2021.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: R2W EQUIPAMENTOS LTDA – ME
CNPJ/MF sob nº 28.071.791/0001-60
OBJETO Aquisição de caminhas empilháveis para a Creche 
Esdier Belochi Aredes.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá a vigência de 90 dias, 
ou seja até 17 de agosto de 2021.
VALOR: R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais).
Monte Aprazível, 17 de maio de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. 39/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ROSALES GOMES CONSTRUTORA – 
LTDA
CNPJ nº 29.699.377/0001-62
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar 
quantitativamente o percentual de 2,48% do Contrato origi-
nário cuja fi nalidade é a reforma do ginásio municipal “Da-
niel Laguna Hidalgo”, nos termos da planilha orçamentária, 
memorial de cálculo e cronograma físico-fi nanceiro
VIGÊNCIA: A vigência deste termo aditivo fi ca prorrogado até 
18 de maio de 2022, e adita-se o prazo de encerramento da 
obra até 01 de junho de 2021, com base no §2º do art. 57, da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e demais alterações posteriores.
Valor: Este Termo Aditivo totaliza a importância de R$ 
9.505,03 (nove mil, quinhentos e cinco reais e três centavos), 
sendo serviços de esquadrias: R$3.254,32, revestimento: 
R$681,48, pisos: R$3.088,71, pintura: R$1.526,78 e serviços 
complementares: R$953,74.

Monte Aprazível, 18 de maio de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Nº de Inscrição: 221691-9
Candidato (a): BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Cargo: ENFERMEIRO
Classifi cação: 14°

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

Mirassolândia, 25 de Maio de 2.021.

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização da Tomada de Preços nº 
002/2021, objeto do Processo nº 083/2021. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Constitui objeto desta licitação contratação de profissionais médicos 
para Atenção Especializada nas seguintes especialidades: Médico Ortopedista, Médico Neuropediatra, Médico Neurologista, Médico Oftamologista, 
Médico Radiologista (RX) e Médico Ultrassonografista (US). DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 10 de junho de 2021, às 09:00 horas, na 
Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 25/maio/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.
sp.gov.br.  DATA: 24/maio/2021. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 009/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 009/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e 
parcelada de soros para atender as necessidades do Muni-
cípio de Bady Bassitt/SP. Sessão: 09h00 do dia 10/06/2021, 
na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 
58. Edital completo e maiores informações poderão ser obti-
das através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 25 de maio 
de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 010/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 010/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e 
parcelada de pneus, câmaras e protetores para atender as 
necessidades do Município de Bady Bassitt/SP. Sessão: 
09h00 do dia 11/06/2021, na sede da Biblioteca Municipal, 
na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 25 de maio de 2021. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro.  - Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
NICHOLAS DIAS FORCATO e LOUANA LETÍCIA DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar rodoviário, soltei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia 15 de julho de 1994, fi lho 
de JOEL FORCATO e de NALVA CRISTINA DIAS FORCATO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, analista de departamento pes-
soal, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 
de julho de 1993, fi lha de IZAEL BRAZ DA SILVA e de APARE-
CIDA DE FATIMA SILVA. 
ANDRÉ DOS SANTOS FILHO e ÉRIKA VERÍSSIMO DE AN-
DRADE. Ele, de nacionalidade brasileira, promotor de vendas, 
solteiro, nascido em Deodápolis, MS, no dia 13 de outubro de 
1985, fi lho de ABEDIAS ANDRE AVELINO e de ILDA BATISTA 
DOS SANTOS AVELINO. Ela, de nacionalidade brasileira, pro-
motora de vendas, divorciada, nascida em Campo Grande, MS, 
no dia 15 de outubro de 1988, fi lha de EZEQUIAS DE ANDRA-
DE e de NEUZA MACHADO VERÍSSIMO DE ANDRADE. 
GUSTAVO VICENTIM DE OLIVEIRA e LAYARA STRINGHET-
TA DINIZ. Ele, de nacionalidade brasileira, gerente de produção, 
solteira, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de 
setembro de 1983, fi lho de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e de 
APARECIDA VICENTIM DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em Araçatuba, SP, no 
dia 17 de dezembro de 1997, fi lha de RAFAEL PEREIRA DINIZ 
e de SILMARA CRISTINA STRINGHETTA DINIZ. 
RENATO HENRIQUE MONTEIRO BRITO e ALCIONE MARIA 
GOMES DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, músico, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de 
janeiro de 1977, fi lho de JOSÉ GERALDO MONTEIRO BRITO e 
de SANDRA MARIA ZANARDO MONTEIRO BRITO. Ela, de na-
cionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Codó, MA, no 
dia 23 de maio de 1981, fi lha de RAIMUNDO ALVES DA SILVA e 
de MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA. 
GENEL ALPHONSE e GERAMENE ELIPHICE. Ele, de nacio-
nalidade Haitiana, ajudante geral, solteiro, nascido em Repúbli-
ca do Haiti, EX, no dia 08 de junho de 1984, fi lho de CHRISA 
DIEU ALPHONSE e de DELOURDES ANCILUS. Ela, de nacio-
nalidade Haitiana, ajudante geral, solteira, nascida em Repúbli-
ca do Haiti, EX, no dia 25 de março de 1985, fi lha de LITAUS 
ELIPHICE e de LOUIMENE AMONI. 
JOAQUIM DOMINGUES VIEIRA NETO e LETÍCIA GABRIELA 
CUPAIOLI VIEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário 
público, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 19 de julho de 1991, fi lho de MARCOS DOMINGUES VIEI-
RA e de MARCIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, autonoma, divorciada, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 01 de julho de 1992, fi lha de CLÉLIO 
MARCOS CUPAIOLI e de CLEONICE NANTES DA CRUZ. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 13 de maio de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -  Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro.  - Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
OTHAVIO DE CASTRO E SILVA e MARÍLIA AMORIM MENE-
ZES. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nas-
cido em Frutal, MG, no dia 04 de maio de 1991, fi lho de CICIO 
CIRO DA SILVA e de LEIA MENEZES DE CASTRO E SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, estudanate, solteira, nascida 
em Itapagipe, MG, no dia 29 de dezembro de 1991, fi lha de 
EDSON GONÇALVES DE MENEZES e de MARIA MARCIA 
AMORIM MENEZES. 
MARCOS CEZAR DA COSTA e FELICIA MATEUS DE OLI-
VEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de novembro 
de 1981, fi lho de GILSON CEZAR DA COSTA e de LUCILIA 
MARIA MARTINS DA COSTA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
autonoma, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 18 de 
junho de 1988, fi lha de LUIZ SILVESTRE ALVES DE OLIVEIRA 
e de MARLENE STEFANO DE OLIVEIRA. 
ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA LOURENÇON e MIRELLE DIB 
VIEIRA PINTO. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
solteiro, nascido em Monte Aprazível, SP, no dia 09 de dezem-
bro de 1983, fi lho de LUIS LOURENÇON e de FÁTIMA APA-
RECIDA DE ALMEIDA LOURENÇON. Ela, de nacionalidade 
brasileira, professora, divorciada, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 14 de fevereiro de 1980, fi lha de ANTONIO 
VIEIRA PINTO e de SUELI DIB VIEIRA PINTO. 
EVANDRO LEAL e LETICIA DOS SANTOS FRANÇA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, gerente de supermercado, viúvo, 
nascido em Presidente Prudente, SP, no dia 11 de dezembro de 
1972, fi lho de ÉLCIO LEAL e de CECILIA CRELIS LEAL. Ela, de 
nacionalidade brasileira, operadora de caixa, divorciada, nasci-
da em Presidente Prudente, SP, no dia 09 de outubro de 1979, 
fi lha de CELESTINO RODRIGUES FRANÇA e de CLEONICE 
DOS SANTOS FRANÇA. 
ANTONIO CARLOS RIZATTO e FABIANA MARIA TIBIRIÇÁ. 
Ele, de nacionalidade brasileira, administrador de empresas, 
divorciado, nascido em MERIDIANO, SP, no dia 02 de março de 
1959, fi lho de ANTONIO RIZATTO e de ESMERALDA MARTINS 
RIZATTO. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, divor-
ciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 29 de março de 1976, 
fi lha de DECIO TIBIRIÇÁ e de DALVA APARECIDA CHIARELLI 
TIBIRIÇÁ. 
GLAUCO SANTOS SENHORINO e PAULA CRISTINA NEVES 
SAEKI. Ele, de nacionalidade brasileira, corretor de seguros 
de imóveis, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 18 de 
setembro de 1990, fi lho de ADILSON ROBERTO SENHORINO 
e de NORMA PEREIRA GAMA DOS SANTOS SENHORINO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, bióloga, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de janeiro de 1990, fi lha 
de PAULO CEZAR SAEKI CECATO e de SANDRA CRISTINA 
DOURADO NEVES SAEKI. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 25 de maio de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.


