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Cresce número de pedidos de 
seguro-desemprego em abril

EM RIO PRETO

Divulgação

REGIÃO
 Vice-governador 
Rodrigo Garcia e 
autoridades dis-
cutiram ontem a 
criação de mais 

uma unidade re-
gional, em Votu-
poranga. Projeto 

visa o desenvolvi-
mento setorial do 

Estado. Pág.A3

Pág. A3

Rio Preto registrou neste 
mês de abril um aumento dos 
pedidos de seguro-desempre-
go. No mês de março foram 
registrados 1.637 pedidos, 
com 1.454 pela web (88,8%). 
Já no quarto mês do ano foram 

TJ pede manifestação da prefeitura em 
ação contra gratificações da Câmara

contabilizados 1.875 requeri-
mentos, sendo 1.570 foram 
pela web (83,7%), resultando 
em um aumento de 14,5%. 
No total acumulado de 2021, 
a cidade já teve 6.484 reque-
rimentos.   Pág.A2

Óbitos por Covid crescem nas 
faixas etárias de 20 a 69 anos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto revelou na live desta 
sexta-feira (28) que o percen-
tual de óbitos aumentou em 
todas as faixas etárias dos 20 
aos 69 anos em 2021 no mu-

nicípio. As maiores diferenças 
percentuais estão nas faixas 
de 40 a 49 e de 50 a 59 anos, 
com aumentos de até 4% em 
comparação com o ano passa-
do.    Pág.A5

Contágio está 
estável, mas 
patamar alto 

preocupa Saúde
Segundo a Saúde, velocidade 

de contágio oscilou nas últimas 
semanas depois de uma queda 
pós-lockdown. Atualmente, o Rt 
é considerado estável, porém 
em patamar alto.  Pág.A5
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Ciência patina nas 
universidades por 
falta de recurso 

financeiro

Dotação orçamentária no 
quadrimestre tem déficit

A Prefeitura de Rio Preto 
está divulgando um resumo da 
execução orçamentária do pri-
meiro quadrimestre deste ano 
no qual a previsão atualizada 
da receita corrente será de R$ 

1.796.661.660,56 que englo-
bam impostos, taxas entre outros 
e as despesas correntes  R$ 
1.948.501.026,58 – demons-
trando um déficit de aproxima-
damente R$ 151,8 mil. Pág.A3
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Grupo Tarraf doa cestas básicas a 
entidades de Rio Preto e região

PF prende pedófilo na 
na cidade de Ouroeste

Pág. A4

PM dispersa 
rolezinho com 
cem motos 
em avenida

Policiais foram acionados 
para atender a uma denúncia de 
direção perigosa e, ao chegarem 
na Avenida Mirassolândia se 
depararam com cerca de cem 
motos aglomeradas.    Pág.A4

Mulher é vítima de 
sequestro relâmpago 

ao sair de casa
Pág. A4

Violência doméstica 
acaba em prisão 

por tráfico
Pág. A4

VISITA
 Deputado fe-
deral Eduardo 

Bolsonaro visitou 
ontem o Hos-
pital de Base 
e foi recebido 
pela diretoria, 

que mostrou ao 
parlamentar os 
investimentos e 
funcionamento 
da instituição. 

Pág.A3
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Aritmética da 
destruição

A aritmética da destruição 
do meio ambiente é paradoxal: 
a humanidade cria armadilhas 
contra si mesma e depois 
atribui ao “poder arbitrário” 
de Deus ou ao destino as ca-
tástrofes globais que ocorrem. 
Está em nós a capacidade de 
conservar a vida.

Nosso brado é este: Educar. 
Preservar. Sobreviver. Hu-
manamente também somos 
Natureza.

P.S.  Claro que sou a favor 
do progresso. Sem ele, es-
taríamos no tempo da pedra 
lascada. Entretanto, que ninguém se iluda. O progresso 
humano tem sido, cada vez mais, o da destruição, por 
causa da desvairada gana de acumular dinheiro e poder. 
É a luta pelo domínio do planeta, custe o que custar. E vai 
custando milhões de vidas dos preciosos filhos de Deus.

Aritmética da sobrevivência
É notório que o instinto humano de sobrevivência nos 

recomenda um desenvolvimento econômico solidário e 
sustentável, que a todos inclua. Meta ousada, que requer 
adesão geral.

Se bem esclarecido e educado desde o berço, qualquer 
um pode colaborar. Imaginemos uma família. No início de 
sua formação, os responsáveis abastecem o lar, propor-
cionando alimento, educação, vestimentas etc. aos filhos, 
netos, sobrinhos, enteados, irmãos, primos. Contudo, até as 
crianças, quando devidamente instruídas, prestam expres-
sivo serviço à economia da casa. Pequenos gestos, como 
não deixar a luz acesa desnecessariamente nem a torneira 
aberta durante a escovação dos dentes, fazem grande dife-
rença. Para visualizar o excelente resultado dessas medidas 
simples, basta somá-las ao total de residências no planeta. 
Teremos, assim, uma boa iniciativa e mais bilhões de outras.

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

ARTIGO Enem
Terminou nesta sexta-feira (28) o prazo para 

os estudantes pedirem isenção de inscrição 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
O pedido poderia ser feito até as 23h59 de 
ontem na página do participante. Quem obteve 
a isenção do Enem 2020 e não compareceu à 
prova deve justificar a ausência também pela 
internet.

Benefício 
Trabalhadores com contrato 

suspenso ou jornada reduzida 
por conta da nova onda da 
pandemia começaram a re-
ceber nesta sexta-feira (28) 
o Benefício Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da 
Renda (BEm).

Auxílio Emergencial
Aqueles que receberam indevida-

mente o auxílio emergencial no ano 
passado devolveram entre R$ 4,5 bi-
lhões e R$ 4,7 bilhões de janeiro a abril 
deste ano, somente no mês passado as 
devoluções somaram R$ 700 milhões, 
afirma o novo secretário do Tesouro 
Nacional, Jeferson Bittencourt.

NOTAS

TARRAF
Grupo faz doação de 

cestas básicas a entidades

A TARRAF dou 100 cestas 
básicas para a Associação 
Beneficente Jerônimo de Men-
donça, de Rio Preto. A entrega 
ocorreu na quarta-feira, dia 
26, às 10h, na sede da enti-
dade, no Jardim São Marcos.

A Jerônimo de Mendonça 
assiste mensalmente 95 fa-
mílias carentes de Rio Preto 
com a entrega de alimentos, 
além de atendimento frater-
no e evangelização para as 
pessoas que frequentam a 
associação.

A ação da TARRAF integra 
a campanha solidária “1000 
Cestas”, que está na 2ª edi-
ção. Há duas semanas, a 
empresa fez uma doação 
para o Banco de Alimentos 
de Votuporanga. A campanha 

vai até o fim de junho. No ano 
passado, mais de 13 tonela-
das foram doadas.

“Em momentos como 
esse, com tantas famílias 
passando por necessidades 
com a pandemia, é nosso de-
ver ajudar e retribuir a socie-
dade. A Associação Jerônimo 
de Mendonça tem oferecido 
uma importante rede de apoio 
a muitas dessas famílias, e 
queremos contribuir da me-
lhor forma possível”, diz o 
vice-presidente da TARRAF, 
Olavo Tarraf Filho.

A campanha “1000 Ces-
tas” é coordenada pelo TAR-
RAF Social, braço social das 
empresas que compõem hoje 
o grupo: TARRAF Empreen-
dimentos, TAFLEX Empreen-
dimentos, TARRAF Elmaz e 
TARRAF Danda.
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Número de pedidos de 
seguro-desemprego 

aumenta 14% em abril
São José do Rio Preto re-

gistrou neste mês de abril um 
aumento dos pedidos de se-
guro-desemprego. No mês de 
março foram registrados 1.637 
pedidos, com 1.454 pela web 
(88,8%). Já no quarto mês do 
ano foram contabilizados 1.875 
requerimentos, sendo 1.570 fo-
ram pela web (83,7%), resultan-
do em um aumento de 14,5%.

Apesar do aumento no último 
mês, o número de pedidos nes-
te ano ainda é inferior quando 
comparado a 2020. No total 
acumulado de 2021, a cidade 
já teve 6.484 requerimentos. No 
mesmo período do ano passado 
eram 8.032 requerimentos, 
tendo uma queda de 19% no 
primeiro quadrimestre.

“O aumento é um reflexo do 

atual cenário econômico. Com 
os casos de Covid-19 voltando a 
aumentar, existe a possibilidade 
de novas restrições. Com isso 
não é possível fazer perspec-
tivas se a economia terá uma 
retomada nos próximos meses”, 
comentou o economista José 
Mauro da Silva.

No Estado de São Paulo fo-
ram 162.260 requerimentos. No 
Brasil foram 565.261 pedidos 
registrados, com 61% sendo fei-
to por homens. A principal faixa 
etária é dos 30 aos 39 anos, 
com o ensino médio completo e 
faixa salarial de um a 1,5 salário 
mínimo.

O setor com mais requeren-
tes foi de serviços com 38,7%. 
Foram pagos R$ 2,4 bilhões no 
seguro-desemprego no mês de 
abril, com o valor médio das 
parcelas de R$ 1.367,74.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

ECONOMIA

Pedidos de seguro-desemprego aumentam 14% em abril

Divulgação

Grupo faz doação de cestas básica a entidades

EDUCAÇÃO
Mais de 29 mil alunos recebem kits 

alimentação na rede municipal

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento, apoiada 
pela de Educação, realiza nesta 
semana a distribuição de nova 
remessa de kits de alimentação 
escolar.

As famílias de 29.339 alu-
nos da rede pública municipal, 
cadastrados até 23 de abril e 
em situação regular, levarão 
para casa alimentos perecíveis. 
Os kits com hortifrútis e frango 
foram ser retirados na quinta 
ou sexta-feira (27 e 28), na 
unidade escolar em que cada 
criança está matriculada.

Alunos de 3 meses a 1 ano e 
11 meses receberão: 2 maçãs, 
1 mamão, 4 laranjas, 3 batatas-
-doces, 1 abobrinha, 3 cenou-
ras, 1 chuchu, 2 cebolas, 4 mini 
pães e 1 pacote de frango. Já os 
que têm a partir de 2 anos vão 
receber: 2 maçãs, 1 mamão, 
4 laranjas, 3 batatas-inglesas, 
3 cenouras, 2 cebolas, 4 mini 
pães e 1 pacote de frango.

O fornecimento dos kits é 
uma medida emergencial em 
substituição à merenda escolar, 
enquanto as aulas presenciais 
estiverem suspensas por conta 
da pandemia de coronavírus. 
Eles são um complemento 
nutricional e atendem exclusiva-

mente a cada aluno cadastrado.
“O kit está totalmente nos 

padrões do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar. A partir 
dessa regulamentação, a quan-
tidade e variedade de gêneros 
por período de distribuição 
é definida por nutricionistas 
do nosso Departamento de 
Alimentação Escolar. Famílias 
com dificuldade alimentar de-
vem procurar os Centros de 
Referência da Assistência Social 
para solicitação de cestas bási-
cas”, explica o secretário Pedro 
Pezzuto.

Os kits de perecíveis e pro-
teína devem ser retirados exa-
tamente nos dias anunciados. 

O não comparecimento do 
responsável pelo aluno gera 
exclusão automática do cadas-
tro e impede o fornecimento de 
novos kits até que o cadastro 
seja refeito.

As equipes que realizam a 
entrega em creches e escolas 
adotam medidas de distancia-
mento e higienização. Não é 
preciso aglomeração nos lo-
cais, pois todos os cadastrados 
serão atendidos.

As próximas entregas es-
tão previstas para 10 e 11 
de junho, com kits secos e 
perecíveis, e 24 e 25 de junho, 
com mais um kit perecíveis e 
proteína.

Da REDAÇÃO

R$ 80 
Feijoada do Mané hoje reverte toda renda ao Centro Estoril

A Tradicional Feijoada do 
Mané acontece há 15 anos em 
Rio Preto. Sempre foi uma festa 
lotada e com muitos shows ao 
vivo, no entanto, devido à pan-
demia, desde o ano passado 
eles se reinventaram e passa-
ram a comemorar essa data 
com o drive-thru.

O evento é 100% beneficen-
te e toda a renda será destinada 
para manter as atividades e 
manutenção do Centro Social 
do Estoril. Este ano a come-
moração será com a retirada 
dos kits em sistema drive-thru, 
das 10h às 14h. No mesmo 
horário acontecerá uma live 
com a participação da cantora 
Márcia Leite, Cris Duarte, Grupo 
Sambalada e a dupla Tonny e 
Kleber. A live srá transmitida 
ao vivo no canal do YouTube do 
Centro Social do Estoril. Durante 

a live serão sorteados diversos 
prêmios.

O kit da feijoada custa 
R$80,00, serve quatro pessoas 
e será composto por dois tipos 
de feijoadas (miúdos e embu-
tidos), além de arroz branco, 
vinagrete, farofa, laranja, couve, 
torresmo, 1 litro de cachaça, 
limão e dois vouchers de Chopp 
Tamareira.

Centro -  Desde o iní-
cio da pandemia, a entidade 
manteve suas portas abertas 
cumprindo seu compromisso 
social, realizando a distribuição 
de 52.000 marmitas para mo-
radores de rua e famílias em 
situação de risco, 4.700 cestas 
básicas e 7.000 Kits de Álcool 
Gel e Materiais de Higiene.

A entidade vive neste mo-
mento uma situação muito 
difícil, pois, sua maior fonte de 
renda eram os eventos solidá-
rios, os quais foram suspensos. 

Andressa ZAFALON  

SAIBA MAIS

Creche para 300 crianças
Atendimento a 40 crianças com idade 
entre 06 a 14 anos em contra turno 
escolar – Projeto Aquarela;
Grupo de Terceira Idade - atendendo 
80 idosos;
Atendimento a moradores de rua;
Atendimento a Famílias em situação 
de risco;

CENTRO SOCIAL PARQUE ESTORIL
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6575-7 | CONTA CORRENTE: 54826-X
PIX – CNPJ - 60.004.900/0001-39

Doações:
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  ONTEM

Dotação orçamentária tem 
déficit no quadrimestre

A Prefeitura de Rio Preto 
está divulgando um resumo da 
execução orçamentária do pri-
meiro quadrimestre deste ano 
no qual a previsão atualizada 
da receita corrente será de R$ 
1.796.661.660,56 que en-
globam impostos, taxas entre 
outros e as despesas correntes  
R$ 1.948.501.026,58 – de-
monstrando um déficit de apro-
ximadamente R$ 151,8 mil.

Por sua vez a receita realiza-
da foi de R$ 696.914.381,14 
e  as  despesas  l i qu idas 
até o mês totalizaram R$ 
514.321.228,81.

Na publicação completa 
que está publicada nesta sex-
ta-feira (28) é demonstrado 
relatório da Gestão Fiscal, 

receitas e despesas da Riopre-
toprev, receita para apuração da 
aplicação em ações e serviços 
públicos de Saúde, demons-
trativo de restos a pagar do 
quadrimestre da administração 
municipal, Câmara e autarquias 
e o demonstrativo de aplicação 
na Educação.

Da REDAÇÃO

PREFEITURA

TJ pede manifestação da 
prefeitura na ação contra 
gratificações na Câmara

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo, através da desem-
bargadora Luciana Bresciani, 
determinou no dia 24 de maio 
que a Prefeitura de Rio Pre-
to se manifeste em 15 dias 
sobre o processo que pede a 
suspensão das gratificações 
de servidores da Câmara Mu-
nicipal movido pelo membro do 
MBL (Movimento Brasil Livre), 
Warlen Miller.

O processo pede a suspen-
são imediata dos pagamentos 
de gratificações por serviço 
especial parlamentar. Esses 
pagamentos estão vinculados 
ao atendimento em reuniões a 
noite, sábados, domingos e fe-
riados, e em sessões solenes, 
ordinárias e extraordinárias.

De acordo com a Lei Com-

plementar 156/2002, as gra-
tificações ficaram mantidas 
majorando o percentual para 
35% do salário e, segundo o 
autor da ação, há flagrante de 
ilegalidade e imoralidade no 
pagamento de tal gratificação 
pois o trabalho tem sido de-
sempenhado de forma remota.

Warlen já pediu duas limi-
nares que foram negadas e 
agora a desembargadora quer 
ouvir o outro lado, no caso, a 
Procuradoria Geral do Município 
para que seja apresentada uma 
resposta ao recurso.

A reportagem procurou a 
Procuradoria que respondeu 
que “a gratificação é referida a 
servidores da Câmara Munici-
pal, mas como o município foi 
incluído pelo autor no polo pas-
sivo da ação popular, a Procu-
radoria Geral do Município fará 
manifestação dentro do prazo”.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

CONTRA GOVERNO

Governo discute criação do polo regional de Votuporanga

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional (SDR), realizou 
na manhã desta sexta-feira 
(28), a sexta audiência pública 
do Projeto de Desenvolvimento 
Regional do Estado. Na Câmara 
Municipal de Votuporanga, o Vi-
ce-Governador e Secretário de 
Governo, Rodrigo Garcia e o Se-
cretário da SDR, Marco Vinholi 
apresentaram a proposta para 
criação da Unidade Regional a 
partir das Regiões de Governo 
de Votuporanga, Fernandópolis 
e Jales.

“Tivemos essa grande dis-
cussão de regionalização na dé-
cada de 80 com nosso saudoso 
Governador Franco Montoro 
e agora o Governo João Doria 
traz essa nova regionalização 
do estado para ser debatida em 
audiências públicas e depois 
decidido pelo parlamento da 
ALESP. É fundamental a parti-
cipação dos prefeitos e da so-
ciedade civil para aperfeiçoar o 
modelo proposto pelo Estado”, 
explicou o Vice-Governador e 
Secretário de Governo, Rodrigo 
Garcia.

Os principais objetivos do 
Projeto de Desenvolvimento 
Regional é constituir uma nova 
divisão regional administrativa 
comum a todos os setores 
da instituição do Estado, mas 
também de reorganizar os mu-
nicípios em regiões, que já estão 
conectadas, sem divisas e com 
muita interação. “Isso facilita 
o planejamento, a gestão e a 
execução das funções públicas 
de interesse regional, além de 

selho de Desenvolvimento de 
caráter consultivo composto por 
representantes dos municípios 
que a integra, representantes 
do Estado e da Sociedade Civil. 
Estes representantes também 
poderão participar das Câmaras 
Temáticas que serão criadas 
para cada área de interesse 
comum como meio ambiente, 
transporte, saúde. Também será 
criada a Agência Metropolitana 
e o Fundo de Desenvolvimento, 
onde tanto o Estado, os muni-
cípios e organizações colocam 
recursos para investimentos e 
solução de problemas da região.

O Projeto de Desenvolvi-
mento Regional do Estado foi 
desenvolvido em parceria com 
a Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (SEADE) 
e a metodologia do estudo é 
composto pelo Projeto Disper-
são Urbana (SEADE), Estudo da 
Rede Urbana Paulista (SEADE) e 
o Regic 2018 (IBGE). A proposta 
do estudo de regionalização 
teve como premissas principais 
manter tanto quanto possível as 
divisões existentes, e considerar 
o nível de integração regional 
entre os municípios.

Da REDAÇÃO

criar instrumentos para uma 
governança interfederativa, 
com apoio da União, do Estado 
e também dos próprios municí-
pios”, afirma o vice-governador.

A Unidade Regional será 
composta pelos municípios que 
já pertencem às Regiões de 
Governo (RG) de Votuporanga, 
Jales e Fernandópolis. 

Após institucionalizada a 
Unidade Regional, o novo mo-
delo consistirá na criação Con-

Divulgação

DESENVOLVIMENTO

SERVIDORES

Autoridades durante a audiência pública

TJ pede manifestação da prefeitura na ação contra 
gratificações de servidores na Câmara

Divulgação

Recursos defasados
O ministro da Economia, Paulo Guedes (foto), participa de 

audiência pública na próxima terça-feira, promovida pela Co-
missão de Educação da Câmara Federal, para tratar dos cortes 
orçamentários das universidades públicas brasileira. Na opinião 
dos deputados, o Ministério da Educação não tem gasto uma 
parcela considerável dos recursos que são assegurados pelo 
Orçamento, penalizando os investimentos necessários nas uni-
versidades públicas. A educação superior, em 2020, segundo 
alguns parlamentares, recebeu recursos que correspondiam a 
75% da dotação de 2015. Os recursos financeiros das universi-
dades federais, que respondem por 60% da produção científica 
no País, portanto, estão mais que defasados. Sem estrutura 
financeira, a ciência patina e o Brasil fica cada vez mais distante 
dos países desenvolvidos.

Calafrio 
João Paulo Rillo (PSOL), 

por ser hipertenso, foi imuni-
zado para se proteger contra 
a covid-19, na última quin-
ta-feira. Durante a sessão, 
o vereador disse que estava 
sentindo calafrio, creditando 
os efeitos à vacina Astrazene-
ca. Os efeitos já passaram e o 
psolista viaja para São Paulo, 
na próxima segunda-feira, 
com o objetivo de se encon-
trar com Guilherme Boulos, 
pré-candidato do PSOL ao 
governo estadual, em 2022. 

Viva São João
A Comissão de Cultura da Câmara Federal promove audiên-

cia pública na próxima terça-feira, com o propósito de debater 
os impactos econômicos da pandemia de covid-19 sobre as 
tradicionais festas juninas, especialmente no Nordeste, e as 
soluções para o problema. Segundo a deputada Lídice da Mata 
(PSB-BA, foto), o São João, no Nordeste, movimenta a rede 
hoteleira, gera oportunidades de empregos, sustenta artistas 
locais e aumenta a arrecadação de impostos. “Em um cenário 
de crise – que já é anterior à desencadeada pelo coronavírus –, 
o São João é ainda uma oportunidade para empreendedores 
complementarem a renda e garantir o sustento de suas famílias 
para um ano inteiro”, frisou.

Falta de ética 
Anderson Branco (PL) rea-

firmou que vai apresentar de-
núncia ao Conselho de Ética 
contra Renato Pupo (PSDB), 
por quebra de decoro. O tuca-
no disse que, antes de tecer 
qualquer comentário, gostaria 
de ouvir as explicações do 
adversário político. “Para se 
fazer uma representação no 
Conselho de Ética, tem que 
deixar claro onde está a falta 
de ética”, diz. Durante deba-
te, Pupo disse que Branco é 
“sócio” de um delegado…  

Escancara   
A pandemia escancarou a 

falta de consciência de boa 
parte dos brasileiros. Palavra 
de cientistas não tem cre-
dibilidade de que não existe 
tratamento precoce contra a 
covid-19. Oportunistas apro-
veitam a ignorância dos incau-
tos e vendem remédio para 
reumatismo, com valor até 
10 vezes maior que o de mer-
cado, para tratar a doença. 
Remédio eficaz, sem contrain-
dicação: evitar aglomeração, 
usar máscara e lavar as mãos. 

Perseguição 
Anderson Branco disse 

que se sente “perseguido” por 
alguns integrantes da Polícia 
Civil, desde que denunciou 
o então delegado seccional 
José Mauro Venturelli, por 
assediar à sua mulher, que é 
policial civil. “Já deram quatro 
tiros no portão da minha casa 
e até agora não foi esclareci-
do”, diz. “Não estou acusan-
do ninguém”, acrescentou. 
Informou ainda que pretende 
fazer uma série de denúncias 
na Tribuna da Câmara.

Aceno 
Enquanto um grupo de 

governadores recorreu ao SFT 
para não prestar depoimento à 
CPI da Covid, Wilson Witzel está 
ansioso para desembarcar em 
Brasília. O ex-governador do 
Rio, que sofreu impeachment 
recentemente, se ofereceu ao 
relator da comissão, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
através do Instagram. O ace-
no foi como dissesse: “Estou 
aqui”. Witzel quer um palanque 
para desabafar, afinal, não tem 
nada a perder. 

Fixação 
O ex-secretário da Saúde 

Cacau Lopes, que também 
exerceu mandatos de verea-
dor, sempre dá pitaco na rede 
social. Na última postagem, 
Cacau mirou a secretária de 
Gestão do Trabalho do Ministé-
rio da Saúde, Mayara Pinheiro. 
Em depoimento à CPI da Co-
vid, a capitã cloroquina disse 
que a Fiocruz está infestada 
de profissionais de esquerda. 
“A Fiocruz sob o olhar dos e 
das bolsonaristas cloroquinas. 
Haja fixação!”, cutucou.nada a perder. Haja fixação!”, cutucou.

Deputado federal Eduardo Bolsonaro visita o HB

O deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) visitou o 
Hospital de Base de Rio Preto 
(HB), no final da tarde desta 
sexta-feira (28), para conhecer 
o maior complexo de saúde do 
interior de São Paulo, mantido 
pela Funfarme, que reúne 
também Hospital da Criança e 
Maternidade, Ambulatório de 

Especialidades, Hemocentro 
e unidades de reabilitação do 
Instituto Lucy Montoro.

O deputado reuniu-se com 
os diretores da Funfarme, repre-
sentados pelo diretor executivo 
do HB Jorge Fares, pela diretora 
administrativa Amália Tieco, 
pelo vice diretor executivo Fun-
farme Wagner Vicensoto e com 
o superintendente financeiro da 
fundação, Robson Pádua, além 

dos responsáveis pelas relações 
institucionais da Funfarme Ju-
randyr Bueno e Sérgio Brogna.

Além de Eduardo Bolsonaro, 
estiveram presentes o deputa-
do Gil Diniz (sem partido) e os 
vereadores Sonaira Fernandes 
(Republicanos da Câmara de 
São Paulo) e Paulo Eduardo 
Lopes (PRTB de São Bernardo 
do Campo).

Os gestores hospitalares 
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Esquerda organiza 
manifestação hoje

Neste sábado (29), a partir 
das 16h, entidades do mo-
vimento esquerdista vão se 
reunir para uma manifestação 
contra o Presidente da Repú-
blica, Jair Messias Bolsonaro, 
e em defesa da educação.

O encontro está marcado 
para acontecer na Praça Dom 
José Marcondes, em Rio Preto, 
no entanto, o movimento é de 
nível nacional e acontecerá 
também em várias outras ci-
dades do Brasil.

De acordo com informa-
ções de uma das organizado-
ras do movimento, Celi Regina, 
o objetivo principal é contra 
Jair Bolsonaro. “O objetivo da 
nossa manifestação amanhã 
(sábado) é vacina para toda 

a nossa população, vacina no 
braço e comida no prato, o au-
xílio emergencial de R$600,00 
e, o mais importante, Fora 
Bolsonaro. Não conseguimos 
mais sobreviver a esse des-
governo de Jair Bolsonaro”, 
explica Celi.

As entidades participantes 
são: PT Rio Preto, JPT Rio 
Preto, Kizomba, CUT, MML 
- Movimento Mulheres em 
Luta, Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educa-
ção Profissional e Tecnologia, 
Frente de Lutas, Frente da 
Saúde pela Vacinação Pública, 
Comitê Lula Livre, Coletivo Fe-
minista Elas Por Elas, Central 
de Movimentos Populares, 
Atem, Psol Rio Preto, Coletivo 
Sertão Psol, Juntas Rio Preto, 
PCB Rio Preto e PSTU.

Andressa ZAFALON

A receita realizada foi 
de R$ 696.914.381,14 
e as despesas liquidas 
até o mês totalizaram 
R$ 514.321.228,81

“

”

apresentaram ao parlamentar 
os investimentos que conso-
lidam o HB como o 2º maior 
Hospital-Escola do Brasil. E 
também apresentaram os pro-
jetos futuros de ampliação, 
melhorias em infraestrutura e 
aquisição de novas tecnologias, 
alguns deles já em etapas avan-
çadas junto ao Ministério da 
Saúde e à Secretaria de Gover-
no da Presidência da República.
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PM dispersa rolezinho com mais 
de cem motos e aplica 23 multas

Durante a noite desta 
quinta-feira (27) às 23h30, 
policiais militares autuaram 
23 motos que estavam parti-
cipando de um “rolezinho” no 
bairro Nova Esperança. 

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, os policiais foram 
acionados para atender a uma 
denúncia de direção perigosa 
no bairro Nova Esperança, 
e, ao chegarem na Avenida 
Mirassolândia se depararam 
com cerca de cem motos 
aglomeradas e se deslocando 
para a Avenida Ernani Pires.  

Segundo as informações, 
as motocicletas ainda esta-
vam participando de uma cor-

rida, o que gerou uma situação 
de risco a vida. 

Por estarem apenas em 
uma viatura os policias opta-
ram por anotar as placas dos 
envolvidos, sendo no total 
23 motos. Os proprietários 
serão multados no valor de 
R$5.869,40. 

Ainda acompanhando os 
veículos, eles avistaram um 
ajudante de 19 anos abando-
nar a sua moto e tentar fugir 
andando, o que facilitou a 
abordagem. 

Ele foi levado para a Central 
de Flagrantes onde informou 
que toda quinta-feira aconte-
ce esse “rolezinho” e que as 
motos estavam em um ponto 
estratégico esperando outras 
pessoas chegarem, porém ao 
avistarem a viatura todos os 
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PM dispersa 
rolezinho com 
mais de cem motos 
e multa 23

presentes fugiram, e em certo 
momento sua moto afogou, 
por isso a abandonou e tentou 
correr. 

Por estar em más con-
dições a moto do jovem foi 
apreendida e ele foi liberado. 
O boletim registrado como usar 
veículo para interromper, res-
tringir ou perturbar a circulação 
da via e será investigado pelo 
6º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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NO SOLO SAGRADO COM VÍDEOS
PF prende pedófilo

 em Ouroeste

Policiais federais de Jales, 
com o apoio de peritos federais 
especialistas em crimes ciber-
néticos, cumpriram, na manhã 
desta sexta-feira (28), um man-
dado de busca e apreensão na 
cidade de Ouroeste. Um homem 
foi preso em flagrante delito por 
manter em seu computador pes-
soal milhares de imagens e víde-
os de crianças e adolescentes 
sendo abusadas sexualmente.  

Investigações de combate à 
pedofilia da PF em Jales indica-
ram que um homem da região 
estaria recebendo e transmitin-
do arquivos com conteúdo de 
pornografia infantil na internet. 
Os federais conseguiram iden-
tificar o endereço do suspeito 
e, após representação à Justiça 
Federal, um mandado de busca 
e apreensão foi expedido. No 
local, os federais localizaram e 
apreenderam um notebook con-
tendo milhares de fotos e vídeos 
de abuso sexual de crianças e 
adolescentes. 

O operador de máquinas 
desempregado de 46 anos 
confessou a prática delituosa e 
foi preso em flagrante. Ele será 

indiciado no crime descrito no 
artigo 241-B do Código Penal, 
que pune quem adquire ou ar-
mazena fotografias, vídeos ou 
registros que contenham cenas 
de sexo ou pornográfica envol-
vendo crianças ou adolescentes. 
A pena para este tipo de crime 
é de reclusão, de um a quatro 
anos, e multa.  

As investigações da PF vão 
prosseguir visando identificar 
e prender outros pedófilos. A 
análise e perícia do equipamento 
apreendido hoje poderá fornecer 
informações importantes para 
a identificação de outros crimi-
nosos que atuam neste mesmo 
tipo de delito na rede mundial de 
computadores. 
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PETRONIO MINGOTI, natural de Ibitinga/
SP, faleceu aos 82 anos de idade. Era casado 
com Denir Zoccal Mingoti e deixou suas 
fi lhas Gisele, Andréa. Foi sepultado no dia 
28/05/2021 às 15:00, saindo seu féretro do 
velório da Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.    

ROSICLER APARECIDA SOCORRO, 
natural de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 55 anos de idade. Era casada com Luiz 
Roberto Rosa e deixou suas fi lhas Cintia 
Aparecida, Caroline Aparecida. Foi sepul-
tada no dia 28/05/2021 às 14:00, saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.    

APARECIDA VIERA SAKO, natural de 
Lins/SP, faleceu aos 63 anos de idade. Era 
casada com Mauro Kikuo Sako e deixou 
seus fi lhos Andrea, Luis Fabiano, Carlos 
Henrique. Foi sepultada no dia 28/05/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.     

JUSCELI SILVA OLIVEIRA, natural de 
Caculé/BA, faleceu aos 41 anos de idade. 
Era casado com Lucimar Maria Lopes 
Oliveira e deixou seu fi lho João Pedro. Foi 
sepultado no dia 28/05/2021 às 08:00, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
cemitério Municipal de Ipiguá.     

HELENA BARBOSA DANTAS, natural 
de Bananeiras/PB, faleceu aos 89 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos Maria 
Helena, João Carlos. Foi sepultada no dia 
28/05/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.     

CLEUDECI DE OLIVEIRA, natural de Pa-
lestina/SP, faleceu aos 71 anos de idade. Era 
divorciada. Foi sepultada no dia 27/05/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório da 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.    

NATANIER PAIM, natural de Silveiras/SP, 
faleceu aos 84 anos de idade. Era casado 
com Conceição de Oliveira e deixou seus 
fi lhos Iara, Ione, Ivani, Ivete, Ivone, Imar, 
Eliane. Foi sepultado no dia 27/05/2021 
às 16:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.    

APARECIDO DONIZETI SILVEIRA, na-
tural de Tanabi/SP, faleceu aos 64 anos de 
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idade. Era divorciado e deixou sua fi lha Erica 
Cristina. Foi sepultado no dia 27/05/2021 às 
17:30, saindo seu féretro do velório Muni-
cipal de Tanabi para o cemitério Municipal 
de Tanabi.    

JOSÉ LUIZ NOSSA, natural de Nhan-
deara/SP, faleceu aos 79 anos de idade. 
Era casado com Santa do Amaral Nossa e 
deixou seus fi lhos Lucimara, Claudio. Foi 
sepultada no dia 23/05/2021 às 10:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Ressurreição.    

MARIA RODRIGUES CANDEO, natural 
de Bady Bassitt/SP, faleceu aos 74 anos 
de idade. Era casada com Augusto Candeo 
e deixou seus fi lhos Jeferson, Rosecler, 
Jacqueline. Foi sepultada no dia 27/05/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.    

FRANCISCO ALVES DA SILVA, natural 
de Orindiuva/SP, faleceu aos 80 anos de ida-
de. Era casado com Marily Canniza da Silva 
e deixou suas fi lhas Sandra Valéria, Cassia 
Regina. Foi sepultado no dia 28/05/2021 
às 11:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.    

VALDEMIRO AIELLO, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 65 anos 
de idade. Era casado com Rozicler Ferraz 
Aiello e deixou suas fi lhas Ana Paula, Miriam, 
Emanueli. Foi sepultado no dia 28/05/2021 
às 13:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.    

MARINA APARECIDA CORDEIRO BA-
NHATO, natural de Cardoso/SP, faleceu aos 
65 anos de idade. Era casada com Antonio 
Banhato Neto e deixou seus fi lhos Edgar 
Fernando, Thiago Antonio, Cássia Priscila. 
Foi sepultada no dia 28/05/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro velório Municipal de 
Mirassolândia para o cemitério Municipal 
de Mirassolândia.    

JOÃO BATISTA NUNES DE CARVALHO, 
natural de Goioerê/PR, faleceu aos 60 anos 
de idade. Era casado com Sonia Maria da 
Silva Carvalho e deixou seus fi lhos Paula, 
Sandro. Foi sepultado no dia 28/05/2021 
às 13:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.    
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Mulher é vítima de sequestro relâmpago ao sair de casa 

Uma auxiliar de enferma-
gem de 33 anos procurou a 
Central de Flagrantes para 
informar que na última quinta-
-feira (27), às 21h35, foi vítima 
de um sequestro e de roubo 
enquanto saia de sua residên-
cia no bairro Solo Sagrado. 

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, a vítima 
estava saindo de casa para 

comprar um lanche quando foi 
abordada por um desconheci-
do, que fez menção de estar 
armado. Ele mandou que a 
mulher entrasse no carro dela 
e dirigisse para a agência de 
banco mais próxima para sacar 
dinheiro. 

Eles então dirigiram até um 
banco localizada na Avenida Mi-
rassolândia, onde o criminoso 
não conseguiu sacar o dinheiro 
por estar nervoso, e por isso 

eles se deslocaram para uma 
segunda agência onde ele 
também não conseguiu realizar 
o saque. 

Em seguida o desconhecido 
abandonou a auxiliar próximo 
ao bairro Vila União e roubou o 
carro, onde estavam R$50, um 
notebook e o celular.  

A vítima conseguiu entrar 
em contato com seu marido 
que, após busca-la, realizou 
uma busca pelo veículo, que 

foi encontrado no bairro Jardim 
Antunes. O casal ainda notou 
que o aparelho de DVD do carro 
também foi subtraído. 

O boletim foi registrado 
como roubo e encaminhado 
para o 6º Distrito Policial. Ainda 
foi expedido uma mensagem de 
comunicação da ocorrência ao 
Deinter e a Delegacia Seccional 
de Polícia de Rio Preto. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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DESAVENÇAS Briga entre padrasto 
e enteada termina na 
Central de Flagrantes

Policiais militares foram acio-
nados nesta quinta-feira (27) 
por volta das 20h, para uma 
residência no bairro João Paulo 
II, onde uma estudante de 18 
anos estaria trancada dentro do 
banheiro pois seu padrasto, um 
homem de 53 anos, estaria lhe 
ameaçando. 

Ao chegarem no endereço 
notaram que a residência estava 
fechada e quando chamaram 
por um morador eles observa-
ram o homem sair pela varanda 
com uma faca na mão, porém 
ele não atendeu os policiais. 
Assim aproximadamente 30 
minutos depois uma empregada 
doméstica de 52 anos chegou 
na casa e se identificou como 
sendo a proprietária do imóvel, 

permitindo que os PMs entras-
sem. 

Dentro da residência eles 
encontraram o suspeito na co-
zinha, ao lado de uma faca, e 
ao realizarem a revista pessoal 
nada de ilícito foi encontrado. Já 
a estudante foi localizada dentro 
de um dos banheiros da casa, 
assustada. 

Os envolvidos foram levados 
para a Central de Flagrantes. 

Para os policiais a vítima 
declarou não querer representar 
contra seu padrasto, como tam-
bém preferiu não registrar uma 
medida protetiva.  

O caso foi registrado como 
ameaça e violência doméstica e 
foi encaminhado para a Delega-
cia de Defesa da Mulher (DDM) 
que irá investigar o caso. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)
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PM ATENDEU
Caso de violência doméstica acaba com 
prisão por tráfico e posse ilegal de arma

Um homem de 30 anos 
foi preso por posse de drogas 
e munições nesta quinta-feira 
(27) às 18h30, após policiais 
militares serem acionados para 
atender uma denúncia de vio-
lência doméstica em uma resi-
dência no bairro Campo Belo. 

Ao chegarem no local, uma 
residência sem portão, sem 
muros e com as portas abertas, 
os policiais chamaram pela 
vítima, porém sem respostas. 

Foi constatado que o interior 

da casa estava bagunçado e 
apenas o acusado foi localizado. 
Ele estava deitado em um col-
chão no quarto e demonstrava 
estar embriagado. 

O homem foi acordado pelos 
PMs que questionaram sobre a 
presença de um documento que 
comprovasse sua identidade, 
sendo que ele informou que ha-
veria um dentro de sua mochila 
que estava em cima de uma 
cômoda. Devido a bagunça e es-
tado de embriaguez os próprios 
policias pegaram a mochila, 
momento em que sentiram um 

forte odor de drogas no objeto. 
Na vistoria da mochila foram 

encontrados 57 porções de 
crack, três porções de cocaí-
na, três porções de maconha, 
75 pinos contendo cocaína e 
mais duas porções maiores da 
mesma droga, uma balança de 
precisão e dois rolos de plástico 
filme. Ainda na mochila foram 
encontrados mais R$75 no 
bolso lateral. 

Após a apreensão das dro-
gas os militares realizaram uma 
busca pela casa, onde em cima 
de uma cômoda do quarto foi 

localizado um maço de cigarro 
com diversas munições, sendo 
elas cinco calibre 38, um calibre 
45, três calibre 22, um calibre 
nove milímetros, uma munição 
de fuzil calibre 5,56 milímetros 
e uma munição de fuzil calibre 
7,62 milímetros. Todas intactas. 

O suspeito foi levado para 
a Central de Flagrantes onde 
ele disse não ter conhecimento 
sobre as drogas e as munições. 
Ele foi preso em flagrante e 
permanecerá à disposição da 
justiça. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Caso foi registrado na Central de Flagrantes
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VIOLÊNCIA
Ajudante é preso após agredir mulher e quebrar dedo de enteada

Um ajudante geral de 39 anos 
foi preso durante a madrugada 
desta sexta-feira (28), por volta 
da 1h40, após ter agredido sua 
companheira, uma mulher de 34 
anos, com socos na cabeça. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
policiais militares estavam em 
diligência quando foram infor-
mados de uma ocorrência de 

violência doméstica no bairro 
Nova Esperança. 

Ao chegarem no endereço, 
eles foram recebidos pela vítima 
que informou que momentos 
antes ela tinha sido agredida 
com socos na cabeça por seu 
companheiro. Ainda acrescentou 
que no domingo (23) o agressor 
também lhe feriu e ainda quebrou 
o dedo da mão de sua filha, que 
é menor de idade. 

A vítima ainda apresentava 

um galo na testa, que segundo 
ela foi causado pelas agressões. 

Ainda no local estava o aju-
dante que em sua defesa disse 
que sua companheira é alcoólatra 
e tem problemas psicológicos, e 
por isso eles sempre discutem. 
Ele assumiu ter quebrado um 
dedo de sua filha dizendo que foi 
sem querer. 

Os envolvidos foram levados 
para a Central de Flagrantes, 
onde o acusado acrescentou que 

foi dormir na madrugada e que 
acordou sendo chamado por sua 
companheira que estava beben-
do, sendo que neste momento ela 
partiu para cima dele, e que para 
se defender desferiu dois socos 
em sua cabeça. 

Após os depoimentos o agres-
sor foi preso em flagrante e leva-
do para a carceragem da DEIC, 
onde permanece à disposição 
da justiça. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Covid longa ou 
síndrome pós-covid é 
um desafio para todos 

os profissionais da 
saúde de todo o mundo

Estudos indicam que cerca de um terço das pessoas que 
testaram positivo para SARS-CoV-2 não voltaram ao seu estado 
normal de saúde. 

Especialistas estimam que pelo menos 70% dos recuperados 
terão algum sintoma até seis meses depois do diagnóstico, e 
em um número significativo de casos, os problemas podem 
durar mais que isso. 

Sabemos que a covid 19 chegou e não tem data para ir 
embora! 

 As estatísticas sobre aumento diversificados de patologias 
pós covid-19 só aumentam, não existe prognóstico definido 
para o pós doença.

Um levantamento realizado pela Universidade de Washington, 
nos EUA, com 87 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 
confirmou que, apesar de ser inicialmente um vírus respiratório, 
as sequelas do Sars-CoV-2 podem afetar quase todos os siste-
mas orgânicos do corpo. 

Os autores avaliaram 379 diagnósticos de doenças possivel-
mente relacionadas à Covid-19 nos EUA. Para esses pacientes, 
foram prescritas 380 classes de medicamentos e realizados 62 
tipos de exames laboratoriais. Diante de tal proporção, o coorde-
nador do estudo, Ziyad Al-Aly, escreveu que “não é exagero dizer 
que as consequências de longo prazo da Covid-19 para a saúde 
serão a próxima grande crise de saúde dos Estados Unidos”. O 
que serve também para o Brasil e o mundo todo.

Outro estudo sobre Covid longa feito com 47 mil pacientes 
do NHS, o sistema público de saúde do Reino Unido, mostrou 
que quase um terço dos pacientes com Covid-19 que haviam 
sido internados com a doença foram readmitidos ao hospital, 
e um em cada dez morreu em virtude de sequelas causadas 
pela infecção. 

A pesquisa ressaltou a necessidade de tratamentos multi-
disciplinares. “O diagnóstico, o tratamento e a prevenção da 
síndrome pós-Covid requerem abordagens integradas em vez 
de abordagens específicas de órgãos ou doenças”, destacou 
o documento assinado por Daniel Ayoubkhani, estatístico do 
Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) do Reino Unido.

Esta crise mundial, que afeta o Brasil, não é somente sani-
tária, mas afeta diversas dimensões da proteção social brasi-
leira, incluindo o sistema de saúde. Precisamos reagir a isso, 
achar um caminho para trabalhar o preventivo em pacientes 
com patologias pré existentes para tentar minimizar os quadros 
patológicos pós covid -19. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as 
condições mais relatadas pós-Covid são: 

- fadiga, 
- falta de concentração, 
- dores no peito, 
- perda de olfato e paladar, 
- diarreia, 
- dor abdominal, 
- depressão, 
-  Zumbido no ouvido, 
- palpitação no peito,
- falta de ar, 
- dores musculares, 
- febre recorrente e vermelhidão na pele. 

Outro estudo em andamento pelo Consórcio Internacional de 
Infecções Respiratórias Agudas Graves e Emergentes (Isaric, na 
sigla em inglês) descobriu que mulheres com menos de 50 anos 
tinham menor probabilidade de relatar total recuperação depois 
da Covid, duas vezes mais probabilidade de relatar fadiga e sete 
vezes mais probabilidade de ter falta de ar do que os homens 
da mesma idade que hospitalizados por Covid-19.

As razões para essa prevalência da Síndrome Pós-Covid 
em mulheres ainda são especuladas. Pesquisadores acreditam 
que a diferença da resposta imune do organismo de homens e 
mulheres pode ser uma explicação plausível. Isso porque do-
enças autoimunes (quando o corpo tem uma resposta imune 
às suas próprias células e órgãos saudáveis) são mais comuns 
em mulheres.

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

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude

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

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto revelou na live desta 
sexta-feira (28) que o percen-
tual de óbitos aumentou em 
todas as faixas etárias dos 
20 aos 69 anos em 2021. As 
maiores diferenças percentu-
ais são nas faixas de 40 a 49 e 
de 50 a 59, com aumentos de 
até 4% em comparação com o 
ano passado.

Em 2020, o público de 20 
a 59 anos representava 48% 
das internações no município. 
Já neste ano, o índice subiu 
para 60,6%. Já as faixas de 
70 a 79 anos e de 80 anos 
ou mais tiveram queda, assim 
como dos 0 aos 19 anos. 
A maior diminuição foi nos 
idosos com mais de 80 anos, 
saindo de 26,5% para 16%.

“Muito dessa redução de 

Percentual de óbitos 
cresce em todas faixas 

etárias dos 20 até 69 anos
óbitos em idosos está asso-
ciada a diminuição de interna-
ções desse público por conta 
da vacinação, comprovando 
mais uma vez que é a melhor 
estratégia conter uma doença 
viral”, comentou a gerente da 
vigilância epidemiológica, An-
dréia Negri.

Ela ainda revelou que o nú-
mero de internações neste mês 
de maio foi inferior a março, 
quando houve o pico da segun-
da onda. “Adultos jovens com 
comorbidades tem um risco 
grande para internação e isso 
ficou bem evidente nestes me-
ses. De março para maio deste 
ano tivemos uma redução de 
35% nas internações desse 
público, porém, os de 60 anos 
ou mais, que já receberam a 
vacina, tiveram uma redução 
muito maior, chegando a 72% 
de diminuição na faixa de 70 
a 79 anos”, explicou.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

“Vai depender do comportamento das pessoas”, afirmou 
a gerente da vigilância epidemiológica, Andréia Negri

Divulgação

TRANSMISSÃO

Fiscais interditam 
bar pela 9ª vez com 

pessoas sem máscaras 

O vídeo que está circulan-
do nas redes sociais mostra 
um bar na Rua Osvaldo Ara-
nha em Rio Preto com mais 
de 100 pessoas aglomeradas 
e sem máscaras.

O evento aconteceu na 
noite desta quinta-feira (27) 
e foi interrompido através da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
e dos fiscais da Vigilância 
Sanitária.

De acordo com as infor-
mações da GCM, é a nona vez 
que o mesmo bar é autuado. 
“O bar na Osvaldo Aranha 
tinha mais de 100 pessoas 
no local e é a nona vez que 
esse bar é autuado, então a 

Vigilância Sanitária hoje vai 
fazer interdição permanente 
desse local”, afirmou Roger 
Assis, diretor de comunicação 
da GCM.

Outros dois bares e um 
serv festa também foram au-
tuados ontem, pelos mesmos 
motivos. A Vigilância infor-
mou que recebeu somente a 
denúncia do Bar na Osvaldo 
Aranha e que as principais 
irregularidades foram aglo-
meração e falta do uso de 
máscara.

Até o dia 21 de maio a 
Vigilância registrou 1.728 au-
tuações por descumprimento 
às normas sanitárias vigen-
tes, com 1.339 penalidades 
aplicadas.

Andressa ZAFALON  

Contágio fica estável mas em patamar elevado

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados de 
Covid-19 no município nesta 
sexta-feira (28). Segundo a 
apresentação, velocidade de 
contágio oscilou nas últimas 
semanas depois de uma queda 
pós-lockdown. Atualmente, o 
Rt é considerado estável, po-
rém em um patamar alto.

“No final de abril e início 
de maio estávamos com Rt 
(velocidade de contágio) abai-
xo de um e ai ele começou a 
oscilar, subindo para 1,025. 
Sempre que fica acima de um 

é preocupante, pois demonstra 
está havendo uma aceleração 
da transmissão. Hoje ele está 
em 1,039, se mantendo em 
um patamar elevado. Estamos 
observando a tendência dele, 
se vai aumentar ou diminuir. 
Isso vai depender do compor-
tamento das pessoas”, afirmou 
a gerente da vigilância epide-
miológica, Andréia Negri.

Ela também não descartou 
a possibilidade de que medi-
das mais restritivas voltem a 
ser adotadas no município. 
“Estamos com o Rt estável em 
patamares elevados que pode 
ter uma tendência de aumento 

e medidas restritivas sejam 
necessárias. Neste momento, 
o município está com aporte 
e tem condições de aumentar 
leitos, porém o nosso objetivo 
mesmo é reduzir a transmissão 
e a gente só reduz com as 
pessoas ficando em casa, não 
saindo desnecessariamente 
e evitando aglomerações”, 
afirmou.

Nesta sexta-feira (28) fo-
ram confirmados mais 389 
casos de Covid-19, totalizan-
do 74.180 casos. Também 
foram registradas mais 10 
mortes pela doença, chegando 
a 2.135 desde o início da pan-

demia. O número de curados 
é de 65.918. O coeficiente de 
incidência é de 15.953 casos 
para cada mil habitantes.

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI na região é de 
88,6%. No município, o índice 
é de 89%. Na cidade são 839 
pessoas internadas com sín-
drome respiratória aguda grave 
(SRAG), com 420 na UTI e 419 
na enfermaria, sendo que 474 
são residentes de Rio Preto e 
365 outros municípios. Dentre 
os casos já confirmados com 
Covid-19 são 647 internações, 
com 370 na UTI e 277 na 
enfermaria.

Vinicius LIMA 

PANDEMIA

Fiscais interditam bar pela 9ª vez com pessoas sem 
máscaras 

Divulgação

MIRASSOL
UBS de Ruilândia volta a 
ter médico aos sábados

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Subprefeitura 
do Distrito de Ruilândia e 
do Departamento Municipal 
de Saúde, informou que os 
atendimentos médicos voltam 
a serem realizados a partir 
do próximo dia 12 na Unida-
de Básica de Saúde (UBS) 
de Ruilândia. Os munícipes 
podem fazer o agendamento 
de segunda a sexta-feira das 
8h às 12 horas e das 13 às 
15 horas na própria UBS. O 
médico vai realizar os atendi-
mentos aos sábados das 8 às 
12 horas, respeitando a grade 
de consultas agendadas.

Os casos de urgência de-
vem ser encaminhados para 
a Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) - que tem 
atendimento 24 horas. Já o 
Centro de Saúde II, também 
conhecido como Postão está 
atendendo as pessoas com 
sintomas de gripe (tais como: 
tosse, febre alta, coriza, dor 
de cabeça, etc), de segunda à 
sexta-feira, das 8 às 19 horas.

Da REDAÇÃO 

UBS de Ruilândia 
volta a ter médicos 
aos sábados

Divulgação
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DESCULPEM A SINCERIDADE, MAS HA PESSOAS ELEGANTES E 
PESSOAS ENFEITADAS. Sorria, beba muita água e seja feliz!CARLOS ROBERTO 

ANTÔNIO, dermato-
logista, realiza curso 
“Slimming & Lifting”, no 
próximo dia 18 de junho 
em Rio Preto. Exclusivo 
para participantes do 
curso online.

O ESPAÇO DO DECK 
do Buffet Manoel Carlos 
será palco para a tarde 
sertaneja, neste sába-
do, com os cantores Ed 
Carlos e Ane Matarazzo, 
a partir das 13 horas.

 EM BREVE, a Zona 
Sul, na avenida J.K. 
ganhará um big BAR 
composto de 4 ambien-
tes diferenciados, no 
comando de um conhe-
cido empresário rio-pre-
tense.

PENSANDO BEM…
ao ligar o maior país 
católico do mundo ao 
estigma da “cachaça”, 
o papa mostrou que é 
só um argentino pre-
conceituoso chamado 
BERGOGLIO.

COMENDO pelas bei-
radas. Após contratar 
Faustão, Band passa a 
faca na Globo e pega 
Falabella, Tom Caval-
cante e Marisa Orth 
para novo programa 
Fica ou vai?... 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Broto de feijão. Começa as 11 horas a distribuição e entrega 

dos potes de feijoada pelo grupo de ajuda do Centro Social do 
Estoril, liderado pelo boníssimo “Santo Mané”.  A entrega vai 
ser pelo sistema Drive Thru, não necessariamente motorizado. 
É só pegar e levar. É pra se pensar. A menor efetividade da 
vacina Coronavac em idosos mais velhos (acima de 80 anos) 
já levanta a discussão sobre a necessidade de revacinação de 
pessoas dessa faixa etária ou mais. Papa légua. Em cima da 
sua cadeira motorizada, um deficiente físico muito conhecido na 
praça, com escapamento aberto e outras alegorias deu um pau 
ontem no Calçadão próximo a Catedral, no fim do expediente 
comercial, como se estivesse numa McLaren. Daqui a pouco o 
secretário de trânsito Amaury Hernandes, vai ter que instalar 
radar específico para carrinhos adaptados e, com a medida, 
evitar “trombadas” onde ha regras para andar a pé. Já que o 
Calçadão é o assunto, enquanto a maioria das lojas do setor 
fecha as 6h da tarde, a perfumada MELISSA não abre mão de 
só baixar as portas perto das 19h. Sinal de novos tempos. Outra 
do calçadão. Quando uma loja fechar e um novo ponto se abrir, 
podem ter certeza que a faixa de chamada sempre será: “em 
breve aqui mais uma loja com produtos para telefonia celular 
e informática” ou “Vem aí mais uma loja chinesa”. Agressão 
desnecessária. O papa Francisco fez uma agressão besta ao 
Brasil, maior país católico do planeta. Solicitado a nos abençoar, 
optou pelo preconceito e a mentira para dizer que o Brasil “não 
tem salvação”, em razão de “muita cachaça e pouca oração”. 
Parte da mídia achou ótimo, viu nisso “descontração”. Mas, 
quem conhece o Papa afirma que ele é mesmo um argentino 
brincalhão. Fim da picada. O Brasil já vacinou o equivalente a 
uma França inteira. Em todo o país foram aplicadas até agora 
um total de 65.397.577 doses de vacinas contra Covid, desde 
o início da campanha de imunização, em 17 de janeiro. Apesar 
de alguns insistirem na lorota de que a imunização segue “a 
passos lentos”, são vacinas suficientes para aplicar ao menos 
uma dose nos 65,2 milhões de habitantes da França. É grave 
a crise! Tem gente pintando filhote de vira-lata para ser vendido 
como YORKSHIRE. Imagina o que não vai ter de chester tiran-
do onde de peru na ceia de Natal! Liberdade de expressão. 
Terminado o mês de maio, nos estertores de junho a caminho 
do 9 de julho (quando tem ato solene em frente ao fórum para 
homenagear os heróis da revolução de 32), o ambiente já está 
preparado, inclusive iluminado, o que vem chamando a atenção 
de quem passa por lá. Acostumado com a escuridão do local, 
inclusive o Mausoléu do MMDC (acrônimo pelo qual se tornaram 
representados os nomes dos mártires do Movimento Consti-
tucionalista). É bom lembrar que as iniciais representam os 
nomes dos manifestantes paulistas: Martins, Miragaia, Dráusio 
e Camargo, mortos por tropas federais ligadas ao Partido Popular 
Paulista (PPP). Ponto e basta!

Fique por Dentro
O engenheiro Olavo Tarraf Filho, vice-presidente da TARRAF, fez 
a doação de 100 cestas básicas para a Associação Beneficente 
Jerônimo de Mendonça, de Rio Preto. A entrega foi na última 
quarta-feira, na sede da entidade, no Jardim São Marcos. A 
Jerônimo de Mendonça assiste mensalmente 95 famílias carentes 
de Rio Preto com a entrega de alimentos, além de atendimento 
fraterno e evangelização para as pessoas que frequentam a 
associação. A ação da TARRAF integra a campanha solidária “1000 
Cestas”, que está na 2ª edição. Há duas semanas, a empresa 
fez uma doação para o Banco 
de Alimentos de Votuporanga. A 
campanha vai até o fim de junho. 
No ano passado, mais de 13 
toneladas foram doadas.

henriforne@gmail.com

SPOTlight

(17) 99181-4336

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

A empresária Vanessa Nonato Croce 
recepcionou  nesta semana, bonita 

ex- BBB 21 Sarah Andrade, Consultora 
de Marketing, em sua Óticas Rio Preto

C/ Luizinho BUENO 

Os empresários da moda, Robson e 
Selma Nunes Mir. Ela foi aniversariante 
de ontem. Parabéns!  Foto de Luizinho 

Bueno

André Barrenha, Dj Pul e Banzai em sua suculenta feijoada no Santíssimo Eventos, 
dias atrás.  Foto de Luizinho Bueno
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COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
174/2021 – PROCESSO Nº 11.558/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de materiais 
médicos hospitalares para uso das unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 01/06/2021 às 11:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
Modalidade: Pregão eletrônico 213/2021 processo: 
11783/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de equipo para 
bomba de infusão em atendimento as unidades no combate 
ao Covid 19. Secretaria Municipal de Saúde
Informamos que foi redesignada a data de processamento 
do pregão conforme segue: O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 01/06/2021, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 143/2021 – Processo 
11.266/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de luvas descar-
táveis para utilização nas unidades.  Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Sessão pública realizada on line com 
início dia 30/04/2021, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora: MARCO ANTONIO SILVA NETO itens 
1, 2 e 3. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Helena C Rozales da Silva Maran-
goni– Secretária Municipal de Assistência Social.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 013/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATI-
VA, CENTRO INCUBADOR E CENTRO EMPRESARIAL DE 
EMPRESAS NO PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARINA 
SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS. Recorrente: 
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA contra a decisão que declarou classifi cada no certa-
me licitatório a proposta fi nanceira que foi apresentada pela 
empresa CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA. Recebo o 
recurso eis que tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. 
Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza – Diretor 
de Compras e Contratos e Presidente da C.M.L.  
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 013/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATI-
VA, CENTRO INCUBADOR E CENTRO EMPRESARIAL DE 
EMPRESAS NO PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARINA 
SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS. Recorrente: 
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA contra a decisão que declarou classifi cada no certa-
me licitatório a proposta fi nanceira que foi apresentada pela 
empresa ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI. 
Recebo o recurso eis que tempestivo. As contrarrazões no 
prazo legal. Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Sou-
za – Diretor de Compras e Contratos e Presidente da C.M.L.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 344/2020 – PROCESSO 
Nº 12.907/2020 – PRE/0130/20
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca derra-
deiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar suas 
pendencias relacionadas no Interno n° 041/2021, em atendi-
mento as cláusulas 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 
7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 do referido contrato no prazo de 24 horas, 

frisando que o não atendimento desta notifi cação acarretará 
a aplicação das penalidades previstas no Instrumento de 
Contrato, entre elas a suspensão de licitar e contratar com o 
poder público, aplicação de multa, além de rescisão unilate-
ral do contrato. Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para 
a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais.
Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária M. Educação.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: MANOEL FRANCISCO PIRES RIO PRETO 
EIRELI ME
EMPENHO 424/21
Notifi co o representante legal da contratada, para atender 
ao chamado de garantia do equipamento descrito, no prazo 
de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a quantidade descrita referente aos empenhos em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido impli-
cará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 7248/21
Considerando que até o momento não foi realizada a entrega 
total do empenho. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão 
anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos funda-
mentos. Assim, notifi camos o representante legal da empre-
sa para que efetue o pagamento do boleto no valor de R$ 
523,25 no prazo improrrogável de até 30/06/2021, em face 
da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamentada no 
artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, c.c cláusula 6.2, inciso 
IV, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do muni-
cípio para futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA
EMPENHOS 8432/21 e 8761/21
Considerando as entregas parciais dos itens referentes aos 
empenhos supramencionados, DECIDO: MITIGAR a pena-
lidade anteriormente aplicada de MULTA de 20% do valor 
referente ao atraso das obrigações contratuais, permanecen-
do a empresa ADVERTIDA. SMS ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHOS 2701/21
Considerando a entrega total dos itens referentes aos empe-
nhos supramencionados, DECIDO: MITIGAR a penalidade 
anteriormente aplicada de MULTA de 20% do valor referente 
ao atraso das obrigações contratuais, permanecendo a em-
presa ADVERTIDA. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
ATA/0215/20, ATA/0435/20, ATA/0288/20 e ATA/0601/20
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual por parte da empresa, referente aos pregões 
eletrônicos e contratos supracitados, que culminaram na 
rescisão do contrato. Considerando que foi garantido à con-
tratada o direito ao contraditório e ampla defesa e não houve 
manifestação da empresa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA 
a decisão anteriormente prolatada, por não existir fatos no-
vos que possam ensejar a modifi cação da decisão anterior, 
e por seus próprios e jurídicos fundamentos. Considerando 
que não há circunstância superveniente, declaro esgotada a 
discussão na esfera administrativa. SMS ALDENIS BORIM.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 68/21
Contratada: AMPLINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 
Objeto: prestação de serviços de disponibilização de telefo-
nia móvel e linha de dados com cobertura no município e re-
gião,, para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS”. Fund. ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 69/21
Contratada: MALDONADO & COCENZO LTDA. 
Objeto: prestação de serviços de locação de gerador de 
energia elétrica para a UBSF Anchieta, para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. Fund. 
ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS.

DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 70/21
Contratada: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 
Objeto: aquisição de 1.000 ampolas (1ml) de Vasopressina 
20 U/ml injetável, para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS”. Fund. ART. 24, IV DA 
LF 8666/93. SMS.
EXTRATO
TERMO DE PENALIZAÇÃO
CONTRATADA: MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
PREGÃO 03/21
Considerando os fatos narrados através de interno e no 
procedimento Administrativo, dando conta do descumpri-
mento contratual, por parte da contratada. Considerando as 
diversas oportunidades dadas para a empresa para regula-
rização das obrigações contratuais inclusive com a devida 
observância da ampla defesa e contraditório. Considerando 
o parecer jurídico exarado pela Douta Procuradoria Geral do 
Município acostado aos autos e os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: Com fundamento no art. 78, II, c.c. 
art. 79, I, da Lei 8.666/93, bem como cláus. 5ª, 5.1 do ins-
trumento contratual, RESCINDIR O INSTRUMENTO CON-
TRATUAL de forma unilateral; com fundamento no art.87, III, 
da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 aplicar 
pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar o contraditório em atendimento aos 
ditames constitucionais. O INTEIRO TEOR DESTA DECI-
SÃO ESTÁ ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO À 
DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À DIRETO-
RIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2021
CONTRATO nº PRE/0066/21
CONTRATADA: L.R.R MANUTENÇÃO E LIMPEZA EIRELI 
OBJETO: Aquisição de contratação de empresa especializa-
da para tratamento de limpeza de piscinas – Item 1 - SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo– Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$96.360,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021
ATA Nº 0438/21
CONTRATADA: JOÃO GABRIEL POLONI MARIN ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (legumes, 
frutas e verduras) – Valores Unitários – Item 01 - R$2,25;- 
Item 02 - R$3,10;- Item 05 - R$3,00;- Item 08 - R$2,56;- Item 
09 - R$3,40;- Item 11 - R$3,50;- Item 18 - R$2,40;- Item 
24 - R$2,00;- Item 28 - R$3,80-  Gab. Pref. – José Roberto 
Moreira- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021
ATA Nº 0439/21
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (leite longa 
vida) – Valor Unitário – Item 01 - R$3,74-  Gab. Pref. – José 
Roberto Moreira- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 063/2021
CONTRATO N.º DIL/0024/2021
CONTRATADA: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
do Rio Preto – EMUR
OBJETO: prestação de serviços de limpeza com forneci-
mento de equipamentos e produtos de uso/consumo para 
os banheiros do Shopping Azul que estão sendo instalados 
provisoriamente na Praça Leonardo Gomes (Cívica) – Valor 
Total: R$95.786,10 – SEMDEC – Jorge L. de Souza - Prazo 
de vigência: 12 meses.   

DECRETO Nº 18.926
DE 28 DE MAIO DE 2021.

Regulamenta os artigos 216, 217, 218 e 228 da Lei Comple-
mentar nº 649, de 05 de janeiro de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam regulamentados, nos termos deste Decreto, os 
artigos 216, 217, 218 e 228, todos da Lei Complementar nº 
649, de 5 de janeiro de 2021.



B-2 Jornal
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Art. 2º Não se faz permitido o rebaixamento total das guias 
frontais a qualquer tipo de imóvel para fi ns de estacionamen-
to de veículos, exceto:
I - Em local regulamentado pela Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança – S.M.T.T.S. – com sinali-
zação vertical ou horizontal de proibido estacionar ou proibi-
do parar e estacionar, que possuam recuo de frente livre do 
passeio de, no mínimo, 4,50m (quatro metros e cinquenta 
centímetros); 
II - Em todas as ruas e avenidas em que for implantado o 
sistema de corredor exclusivo para ônibus, desde que o imó-
vel possua recuo de frente livre do passeio de, no mínimo, 
4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros), obedecen-
do-se:
a) a manutenção das árvores existentes, e
b) se inexistentes, o plantio de árvore deverá atender a legis-
lação vigente.
§ 1º Os proprietários ou responsáveis pelos imóveis somen-
te poderão realizar o rebaixamento das guias, defronte o 
imóvel, mediante requerimento protocolado e analisado pela 
S.M.T.T.S.
§ 2º Para expedição do habite-se, a competência para análi-
se será da Secretaria Municipal de Obras.
§ 3º As despesas para regularização das guias e calçadas, 
correrão por conta do responsável pelo imóvel ou rebaixa-
mento.
Art. 3º A cada imóvel é permitido o rebaixamento de guia 
para entrada e saída de veículos, com metragem máxima 
de 50% (cinquenta por cento) da medida de cada testada de 
lote, sendo que o rebaixamento não pode ter medida inferior 
a 2,75m (dois metros e setenta e cinco centímetros), res-
peitando ainda o recuo mínimo de 4,50m (quatro metros e 
cinquenta centímetros).
Parágrafo único. Em terrenos de esquina, por sua vez, admi-
te-se entrada auxiliar pela via secundária com rebaixamento 
de guia de 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros).
Art. 4º Para os postos de abastecimento de combustíveis, 
ofi cinas ou garagens de uso coletivo instalados em esquinas 
de vias urbanas, a calçada deve ser mantida inalterada até 
a distância mínima de 5,00m (cinco metros) para cada lado, 
contados a partir do vértice do encontro das vias, não sendo 
permitido, rebaixamento de guias nestes locais.
Art. 5º As edifi cações e imóveis nos quais funcionem esta-
belecimentos de características industriais, comerciais e de 
serviços, bem como os que sejam destinados à habitação 
com características multifamiliares, templos religiosos e 
os prédios públicos, desde que possuam estacionamento 
próprio para veículos de qualquer capacidade, espécie ou 
tonelagem, e aqueles que possuam recuo destinado a esta-
cionamento com metragem igual ou superior à 4,50m (quatro 
metros e cinquenta centímetros), devem ostentar e manter 
em funcionamento os seguintes equipamentos de segurança 
nas respectivas entradas e saídas de veículos:
I - luz intermitente, em local visível aos pedestres e ao públi-
co em geral;
II - placa com as inscrições "entrada e saída de veículos" ou 
os mesmos dizeres inscritos industrialmente na estrutura da 
própria luz intermitente; e
III - faixa de segurança para pedestres no passeio, onde 
exista rebaixamento de guia, sendo 0,40m (quarenta cen-
tímetros) pintado na cor branca, com espaçamento a cada 
0,60m (sessenta centímetros).
Parágrafo único. A aprovação de projetos de construção para 
novas edifi cações fi ca vinculada ao cumprimento dos dispo-
sitivos mencionados no Código de Obras e Edifi cações do 
Município, que devem ser verifi cados, ainda, na solicitação 
do Habite-se, condicionando a expedição do mesmo.
Art. 6º O proprietário ou responsável pelo imóvel que estiver 
em desacordo com este Decreto, será notifi cado para a regu-
larização da situação no prazo de:
I - 60 (sessenta) dias, para o descumprimento do previsto 
nos artigos 2º e 3º,
II - 30 (trinta) dias, para o para o descumprimento do previsto 
no artigo 5º.

Art. 7º Após transcorridos os prazos para regularização da 
situação, estipulados no artigo anterior, verifi cada a continui-
dade no descumprimento de tais regramentos, sujeitará o 
infrator à multa de:
I - 20 (vinte) UFM (Unidades Fiscais do Município), para o 
descumprimento do previsto nos artigos 2º, 4º e 5º, conforme 
o disposto no art. 142, da Lei Complementar nº 650, de 05 
de janeiro de 2021,
II - 10 (dez) UFM (Unidades Fiscais do Município), para o 
descumprimento do previsto no artigo 3º, conforme o dispos-
to no inciso III, do art. 217, da Lei Complementar nº 649, de 
05 de janeiro de 2021.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo serão 
sucessivas e aplicadas até a regularização da infração, 
respeitando-se o interstício de 30 (trinta) dias entre cada 
lavratura.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
AMAURY HERNANDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

DECRETO Nº 18.927
DE 28 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 9º da Lei n.º 13.684, de 16 de 
dezembro de 2020;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal do SeMAE - Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Lei nº. 13.684, de 
16 de dezembro de 2020), um Crédito Adicional Suplemen-
tar, no valor de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos 
mil reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir 
descritas:
I – GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – GOM-A
Ficha nº. 24 .............................................................................
.... R$                              2.000.000,00 

Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.02.17.512.0019.2.001.3390.30.04.110000 – Material de 
Consumo
II – GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - GAF
Ficha nº. 34 .............................................................................
.... R$                                300.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.3390.30.04.000000 – Material de 
Consumo
Art. 2º  Os recursos necessários à abertura dos créditos de 
que trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial da dota-
ção orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dis-
põe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - GAF
Ficha nº. 31 ..............................................................................
... R$                                                       2.300.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.3190.11.04.110000 – Vencimentos 
e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Art. 3º Ficam modifi cadas 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. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 de maio de 2021, 
169° Ano de Fundação e 127° Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE – SEMAE
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

 

PORTARIA N.º 014 / 2021 
DISPÕE SOBRE OS VALORES Á SEREM COBRADOS PELA 
UTILIZAÇÃO ONEROSA DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS SOB 
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - EMURB. 

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de 
Urbanismo São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando 
Juliano, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
vigente: 
Considerando, a necessidade de regulamentação e quantificação 
adequada dos valores a serem praticados pela utilização onerosa dos 
espaços publicitários dispostos em locais sob administração da 
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto – EMURB; 
Considerando, o dever dos entes da administração pública em guiar-se 
por seus princípios norteadores dispostos no art. 37 da Carta Magna 
Federativa, em especial, no caso em tela: a Publicidade e Moralidade 
de seus atos; 
Considerando, a necessidade de tornar público aos interessados as 
responsabilidades e pré-requisitos indispensáveis para utilização dos 
espaços publicitários sob a égide da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, além dos valores a serem praticados 
nos contratos de utilização onerosa destes espaços publicitários; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar, os valores á serem praticados pela utilização 
onerosa dos espaços publicitários sob administração da Empresa 
Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto – EMURB, que 
seguirão descritos conforme tabela abaixo: 
 

N° 
de 
Or
de
m 

Local Quantidade de 
espaços / Descrição 

Valor 
Diário 

Valor 
mensal 

Medida
s 

Perío
do 

míni
mo 
de 

locaç
ão 

01 
Praça 

Dom José 
Marcondes 

Três (3) espaços 
demarcados em solo 

na cor amarela, 
localizados na área 

central da Praça Dom 
José Marcondes,  

enumerados 
sequencialmente 

R$ 
85,00 
(oitent

a e 
cinco 
reais) 
para 
cada 

R$ 
2.550,00 
(dois mil 
quinhent

os e 
cinquent
a e cinco 

reais)  

3 
espaço

s 
medind
o 3x3 

m 
(9m²) 

Sem
anal - 
Sete 
(7) 

dias  

 

(1,2,3) espaç
o 

locado 

para 
cada 

espaço 
locado 

02 

Estação 
Rodoviária 
Governado

r Laudo 
Natel 

Três (3) espaços  
demarcados em solo 

na cor amarela, 
localizados na calçada 
da Estação Rodoviária 

Governador Laudo 
Natel defronte á Rua 

Pedro Amaral, 
enumerados 

sequencialmente 
(1,2,3) 

R$ 
75,00 
(seten
ta e 

cinco 
reais) 
para 
cada 
espaç

o 
locado 

R$ 
2.550,00 
(dois mil 
quinhent

os e 
cinquent
a e cinco 

reais) 
para 
cada 

espaço 
locado 

3 
espaço

s 
medind
o 3x3 

m 
(9m²) 

Sem
anal - 
Sete 
(7) 

dias 

03 

Terminal 
Suburbano 

de São 
José do 

Rio Preto - 
SP 

Seis (6) espaços 
localizados no gradil 
lateral do Terminal 
Suburbano de São 
José do Rio Preto - 
SP  defronte á Rua 

Pedro Amaral 

R$ 
50,00 
(cinqu
enta 

reais) 
para 
cada 
espaç

o 
locado 

R$ 
1.500,00 
(um mil 

quinhent
os reais) 

para 
cada 

espaço 
locado 

Espaço 
para 

colocaç
ão de 
faixa 
com 

tamanh
o 

máximo 
1,40 x 
1,40  
cm; 

Sem
anal - 
Sete 
(7) 

dias 

04 

Estação 
Rodoviária 
Governado

r Laudo 
Natel 

Oito (8) Espaços para 
colocação de faixa em 

gradil de proteção 
localizado entre as 
pistas de rolagem 

defronte as 
plataformas de 

embarque / 
desembarque de 
passageiros do 

Terminal Rodoviário 
na Estação Rodoviária 

Governador Laudo 
Natel 

R$ 
50,00 
(cinqu
enta 

reais) 
para 
cada 
espaç

o 
locado 

R$ 
1.500,00 
(um mil 

quinhent
os reais) 

para 
cada 

espaço 
locado 

Espaço 
para 

colocaç
ão de 
faixa 
com 

tamanh
o 

máximo 
0,90 x 
1,50  
cm; 

Sem
anal - 
Sete 
(7) 

dias 

 

05 

Área 
localizada 
abaixo do 
complexo 

de 
Viadutos 
Jordão 
Reis 

“Pedra” no 
Município 

de São 
José do 

Rio Preto - 
SP 

Dois (2) Painéis de 
exposição do tipo 

“Backlight” localizados 
na parte frontal do 

Complexo de viadutos 
Jordão Reis, 

 defronte á Avenida 
Philadelpho Manoel 

Gouveia Neto, 
denominados  painel 1 

e painel 2 

Não 
há 

R$ 
1.350,00
00 (hum 

mil 
trezento

s e 
cinquent
a reais); 

Materia
l de 

exposiç
ão com 
medida

s 
máxima

s de 
até 

27m² 

Mens
al  

06 

Área 
localizada 
abaixo do 
complexo 

de 
Viadutos 
Jordão 
Reis 

“Pedra” no 
Município 

de São 
José do 

Rio Preto - 
SP 

Três (3) espaços para 
colocação de painéis 

de exposição 
(outdoor) sem 

fornecimento de 
estrutura 

Não 
há 

 
R$ 

250,00 
(duzento

s e 
cinquent
a reais) 

Materia
l de 

exposiç
ão com 
medida

s 
máxima

s de 
até 

27m² 

Mens
al 

07 

Terminal 
Urbano de 
São José 

do Rio 
Preto - SP 

16 totens com 32 telas 
de exposição, 

localizados defronte 
as plataformas de 

embarque / 
desembarque de 
passageiros no 

Terminal Urbano de 
São José do Rio Preto 

- SP 

R$ 
60,00 
(sesse

nta 
reais) 

R$ 
1.800,00 
(hum mil 

e 
oitocent
os reais) 

Painéis 
de 

visualiz
ação 

(toténs) 
medind

o 
40 

polega
das  

Sem
anal - 
Sete 
(7) 

dias 

08 

Terminal 
Urbano de 
São José 

do Rio 
Preto - SP 

1 painel de divulgação 
no formato Videowall, 
localizado defronte as 
catracas de entrada 
do Terminal Urbano 

R$ 
100,0
0 (cem 
reais) 

R$ 
3.000,00 
(três mil 
reais) 

4 telas 
conjunt
as de 

40 
polega

Sem
anal - 
Sete 
(7) 

dias 
 

 de São José do Rio 
Preto - SP 

das 
 

09 

Terminal 
Urbano de 
São José 

do Rio 
Preto - SP 

4 laterais de escadas 
rolantes de acesso ao 

piso superior do 
Terminal Urbano do 

Município de São José 
do Rio Preto - SP 

R$ 
120,0
0 (cem 
reais) 

R$ 
3.600,00 
(três mil 

e 
seiscent
os reais) 

Aproxi
madam
ente 20 
metros 

de 
extensã

o do 
solo ao 
ponto 
mais 

elevado 
das 

escada
s 

rolante
s  

Mens
al 

10 

Terminal 
Urbano de 
São José 

do Rio 
Preto - SP 

Portas constantes nos 
elevadores de acesso 

ao piso superior do 
Terminal Urbano do 

Município de São José 
do Rio Preto - SP  

R$ 
60,00 
(sesse

nta 
reais) 
para 
cada 
espaç

o 
(porta 

do 
elevad

or) 
locada 

R$ 
1.800,00 
(hum mil 

e 
oitocent
os reais) 

para 
cada 

espaço 
(porta do 
elevador
) locada 

Materia
l de 

exposiç
ão com 
medida

s 
máxima

s de 
0,90 m 
largura 
x 2,10 

m 
altura 

Quin
zenal 

11 

Terminal 
Urbano de 
São José 

do Rio 
Preto - SP 

32 áreas de Gradil 
localizadas na lateral 
do Terminal Urbano 
do Município de São 
José do Rio Preto - 

SP 

R$ 
60,00 
(sesse

nta 
reais) 
para 
cada 
espaç

o 
utiliza

do 

R$ 
1.800,00 
(hum mil 

e 
oitocent
os reais) 

para 
cada 

espaço 
utilizado 

Materia
l de 

exposiç
ão com 
medida

s 
máxima

s de 
2,15m 
largura 

x 

Quin
zenal 

 

2,00m 
altura 

12 

Terminal 
Urbano de 
São José 

do Rio 
Preto - SP 

3 áreas localizadas no 
Brise frontal da 

entrada do Terminal 
Urbano do Município 
de São José do Rio 

Preto - SP 

R$ 
80,00 
(oitent

a 
reais) 
para 
cada 
espaç

o 
utiliza

do 

R$ 
2.400,00 
(dois mil 

e 
quatroce

ntos 
reais) 
para 
cada 

espaço 
utilizado 

3,00m 
largura 

x 
1,80m 
altura 

Sem
anal - 
Sete 
(7) 

dias 

 
Art. 2° - Para solicitar a autorização de utilização onerosa dos espaços 
publicitários dispostos no art. 1°, deverá o solicitante protocolar 
Requerimento na Administração da EMURB situada á Avenida 
Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 - Parque Setorial, São José do 
Rio Preto - SP, através de requerimento contendo no mínimo: a) 
descrição do espaço publicitário e período de interesse da autorização; 
b) descrição detalhada do produto / serviço á ser exposto no espaço 
publicitário c) cópia do Contrato Social ou Estatuto Social da empresa 
solicitante; d) procuração (em caso de patrono ou representante 
devidamente constituído); e) documento oficial de identificação que 
contenha foto (representante responsável pela solicitação). 
I – Caso a locação do espaço envolva divulgação sonora de mensagem 
publicitária deverá o solicitante juntar ao requerimento disposto no art 
2°: a) guia de quitação de recolhimento de taxa relacionada ao ECAD; 
b) autorização expressa da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 
do Município de São José do Rio Preto – SP para reprodução de 
mensagem publicitária em espaço público, além, de cumprir todas as  
demais disposições legais correlacionadas à característica da 
divulgação realizada;  
II - Caso seja necessária montagem de estruturas móveis, tais como: 
tendas, palcos, quiosques e outras para exposição do produto / serviço 
no espaço publicitário solicitado, deverá a necessidade ser apontada no 
requerimento de interesse disposto no art 2° para apreciação da 
EMURB, que poderá deferir ou não á solicitação da montagem de 
estrutura solicitada, que mesmo sendo deferida, entendendo á EMURB 
que a montagem da estrutura possa trazer risco a integridade física dos 
usuários e ou á infra estrutura do espaço público poderá ser solicitado 
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para utilização do 
espaço nos termos solicitados.      
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III – Caso a locação do espaço envolva a degustação de gêneros 
alimentícios e similares, deverá ser apontada no requerimento de 
interesse disposto no art 2° para apreciação da EMURB, que poderá 
deferir ou não á solicitação, sendo imprescindível a constituição de 
autorização expressa junto á vigilância sanitária e demais órgãos 
competentes para realização deste tipo de evento . 
Art. 3° - Após o recebimento pela EMURB do requerimento de interesse 
de utilização de espaço publicitário, esta se manifestará pelo 
provimento ou improvimento da possibilidade de atender ao requerido 
em prazo não superior a cinco (5) dias úteis. 
Art. 4° - Após o provimento da EMURB ao solicitado, deverá o 
Requerente deslocar-se á administração da EMURB situada á Avenida 
Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150, Parque Setorial – Jardim 
Mona no Município de São José do Rio Preto – SP, em até dois dias 
úteis anteriores á efetiva ocupação do espaço solicitado, para 
assinatura do Termo de Compromisso de Utilização de Espaço Público / 
Publicitário. 
Art. 5° - Sendo deferido o requerimento para ocupação do espaço 
solicitado, deverá ser realizada a quitação do valor correspondente á 
ocupação da vaga pelo período solicitado, até o dia imediatamente 
anterior á efetiva ocupação do espaço, junto ao setor de protocolo ou 
outro responsável da EMURB, sob pena de ser cassada á autorização 
outrora deferida. 
Art. 6° - Após a assinatura do Termo de Compromisso de Utilização de 
Espaço Público / Publicitário junto á EMURB, o Requerente deverá 
proceder com a solicitação do alvará relacionado ao evento junto á 
Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São José do Rio 
Preto – SP (se necessário), enviando cópia do termo ao órgão para 
ciência e apreciação. 
Art. 7° - O material á ser utilizado para instalação das estruturas 
necessárias para utilização do espaço publicitário e a mão de obra 
necessária para instalação e remoção dos materiais publicitários 
utilizados ficará á cargo exclusivamente do Requerente  
Art. 8° - Findado o prazo de permissão concedida pela EMURB para 
utilização do espaço público / publicitário, poderá ser renovada á 
autorização, após a assinatura de novo Termo de Compromisso á ser 
firmado entre as partes, podendo ser aproveitada ou não toda 
documentação outrora apresentada pelo Requerente, após nova 
avaliação da documentação apresentada no Requerimento inicial. 
Art. 9° - O prazo de permissão de uso de espaço publicitário citado 
nesta Portaria será contado a partir da data da assinatura do respectivo 
contrato, com período máximo de vigência de até doze meses, podendo 

 

ser renovado por igual período, através  de termo aditivo, a critério da 
EMURB. 
Art. 10° - Findando-se o prazo da permissão para utilização do espaço 
público, não sendo renovado o referido documento, restará á cargo do 
Requerente á remoção imediata de todos os materiais e estruturas 
dispostas no espaços publicitários, que caso não sejam retirados, serão 
removidos pela EMURB, sendo mantidos em guarda em seu espaço de 
almoxarifado por período não superior á 05 (cinco) dias contados á 
partir do dia imediatamente posterior ao último dia de validade da 
autorização outrora deferida, sendo que após este período, será dada 
destinação adequada destes materiais pela EMURB.  
Art. 11° - Na utilização do espaço público / publicitário não será 
permitida á divulgação de nenhuma imagem ou  pratica de nenhum ato 
de: cunho político-partidário ou de apoio á organização política ou 
sindical; discriminação de raça ou de gênero; incentivo á trabalho 
infantil ou escravo, apoio ao consumo de bebidas alcoólicas e ou 
tabaco, ou que importem em crime contra o meio ambiente ou ainda, 
outros atos que caracterizem assédio moral ou sexual. Caso venha a 
conhecimento da EMURB á utilização indevida de qualquer espaço 
público publicitário sob sua administração poderá ser cassada 
imediatamente á autorização fornecida ao requerente. 
Art. 12° - Não se responsabilizará á EMURB por quaisquer danos 
contra terceiros ou estruturais causados pela instalação, ocupação ou 
desocupação do espaço publicitário pelo Requente, nem poderá á 
EMURB ser responsabilizada por: atos, opiniões, palavras, imagens e 
gestos praticados ou dispostos no espaço publicitário pelo Requerente 
quando na utilização do espaço público publicitário no período em que 
obtiver autorização para sua utilização. 
Art. 13° - Responsabiliza-se o Requerente por todas as informações 
prescritas no requerimento de interesse de utilização de espaço publico 
publicitário que tenha preenchido, sendo que o conhecimento posterior 
da EMURB de qualquer adulteração, imprecisão ou inexatidão das 
informações prestadas, sustará os efeitos de eventual provimento á 
utilização do espaço público publicitário que tenha sido emitido pela 
EMURB. 
Art. 14° - O contrato poderá ser rescindido pela EMURB de imediato, 
sem direito a qualquer indenização ao solicitante, além das condições 
previstas no edital e no contrato, na ocorrência das seguintes hipóteses: 
I - comprovação de dolo ou culpa no descumprimento de obrigações 
contratuais pelo autorizado; 
II - reincidência no descumprimento das obrigações contratuais pelo 
autorizado, com o esgotamento de todas as outras sanções 
administrativas previstas; 

 

III - falência, dissolução, liquidação ou extinção do autorizado á utilizar o 
espaço publico publicitário; 
IV - necessidade de realização de obras de adequação no espaço 
público publicitário utilizado. 
Art. 15° - O provimento manifestado pela EMURB para utilização do 
espaço público publicitário ao Requerente não construirá em absoluto 
qualquer vinculo societário, empregatício, civil, social de qualquer 
espécie entre as partes, e ainda, não ensejará qualquer tipo de 
responsabilidade solidária entre ambos. 
Artigo 16º - Caso sobrevenha ação judicial: trabalhista, civil ou de 
qualquer outra natureza envolvendo o Requerente por atos, opiniões, 
palavras, imagens e gestos praticados ou dispostos quando na 
utilização do espaço público publicitário no período em que obtiver 
autorização para sua utilização pela EMURB, tratará o Requerente de 
isentar á EMURB de qualquer responsabilidade, solicitando sua 
exclusão imediata do polo passivo de qualquer ação judicial, e não 
conseguindo, o Requerente tratará de reembolsar á EMURB em até 30 
(trinta) dias a contar do efetivo pagamento do sentenciado das 
importâncias que tenha sido esta obrigada a pagar. 
Artigo 17° - Os valores dispostos na tabela do art. 1° desta normativa, 
serão oportunamente reajustados através de Portaria á ser editada e 
publicada em Diário Oficial pela EMURB.  
Artigo 18º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 
revogando ás disposições em contrário. 

 
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se. 
São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2021. 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Rodrigo Ildebrando Juliano 

Diretor Presidente 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Gibran Belasques Costa  

Diretor Administrativo Financeiro 

LEI COMPLEMENTAR Nº 659
DE 28 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre a prorrogação do Programa de Pagamento 
Incentivado – PPI.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O prazo estabelecido no artigo 3º da Lei Complemen-
tar nº 655, de 22 de abril de 2021, fi ca prorrogado por 30 
(trinta) dias, com vigência até 30 de junho de 2021.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 28 de maio 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida 
publicada por afi xação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local.

Regime Próprio de Previdência Social do Município de 
São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DE PRESTAÇÃO DE CON-
TAS DA RIOPRETOPREV
O Diretor Superintendente do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de São José do Rio Preto - RIOPRETO-
PREV, Jair Moretti, convida os munícipes, os participantes e 
benefi ciários da RIOPRETOPREV, as autoridades locais, as 
Entidades de Classe e a todos os demais interessados para 
participarem da audiência pública que será transmitida no 
canal da entidade no youtube (acesso em https://youtu.be/
gyHjGfnOQgI) e no Facebook da RIOPRETOPEV (acesso 
em https://www.facebook.com/riopretoprev1), no dia 10 de 
junho de 2021, às 18h00min, ocasião na qual serão apre-
sentados e debatidos o relatório de gestão administrativa, 
o resultado da política de investimentos e o resultado da 
avaliação atuarial do Regime, todos referentes ao exercício 
de 2020. 
Os interessados poderão enviar suas dúvidas pelo chat do 
Youtube, pelo Facebook ou pelo e-mail: rppsassessoriaexe-
cutiva@riopreto.sp.gov.br. 
São José do Rio Preto/SP, 28 de maio de 2021.
(Assinatura digital na margem do termo)
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão su-
perior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em 
conformidade com o disposto no seu Regimento Interno, faz 
saber que na reunião ordinária realizada no dia 28/05/2021, 
foi deliberado (a):
a) pela aprovação da ata nº 272;
b) pela aprovação dos balancetes contábeis de março 
e abril de 2021;
c) pela aprovação das informações sobre os investi-
mentos da entidade no mês de abril de 2021;
d) pelo referendo das decisões do Comitê de Investi-
mentos tomadas nas reuniões ordinárias e extraordinárias 
realizadas no mês de maio de 2021;
e) pela apreciação do interno nº 469/2021;
f) pela apreciação da apresentação realizada pela 
Diretoria acerca do ISP-RPPS.
São José do Rio Preto, 28 de maio de 2021.
(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P.

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 41/2021, Pro-
cesso SICOM 3169/2021 objetivando a Aquisição de peças 
e equipamentos de informática. Prazo de Entrega: 30 dias. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15.06.2021, às 
08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 25.05.2021 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo-Financeiro
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 018/2021 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 55/2020 – PROCESSO SeMAE nº 77/2020. 
Contratada: HEXIS CIENTÍFICA LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 21.06.2021. Data da 
autorização: 27.05.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
S. J. Rio Preto 28.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

 
 
 
 
 

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

São José do Rio Preto, 28 de maio de 2021 
Prezado, 

NOME INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL 

NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

ALESSANDRA GARCIA 
FRANCISCHINI PEREIRA 

148.017/0 164/2021 

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

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

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas 

 

 

IFP/SEMDEC 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 28 de maio de 2021. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202198273 3 SILVA TRANSPORTES LTDA 
202111680

3 C R M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

202111063
1 CONDOMINUS ADMINISTRADORA LTDA 

202111535
1 DANIEL BATISTA RODRIGUES 

202112055
1 H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

202111528
5 JOSE LUIZ ZILLI 

202111731
4 VEGAN DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA 

202111170
1 WG RIO PRETO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 

João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 28 de maio de 2021. 

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

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

20213553
5   A D RIO PRETO CONSTRUÇÃO CIVIL 

EIRELI 
20219603

9   ADEMIR CUSTODIO JUNIOR 

20219561
7   ADRIANO DA CRUZ GUILHERME 

  20211066
43 ALDO LUCIANO MACRI 

20211108
93   ALEX ASSIS LOUREIRO 

  20214435
9 ALEX PANTALEAO PIRES 

 202198062  ALEXANDRE MIGUEL SANTOS 
LOPES 

20211011
58   ALEXANDRO DA CONCEICAO LIMA 

20214214
5   ALTRI COMERCIO LTDA 

20211160
49   ANA BEATRIZ DOS SANTOS 

CANIELLO 
20211144

40   ANA CAROLINA BALESTRIERI 

 202111095
7  ANA CAROLINA LOPES DA SILVA 

 202110179
1  ANA LUCIA DE LIMA GARCIA 

20211087
61   ANDERSON CESAR PEREIRA 

 202111196
7  ANDERSON HENRIQUE GALUCCI 

20211135
21   ANGELICA FIUZA DA SILVA 

20211089
51   ANTONIO DA CRUZ DE LIMA 

20219896   APARECIDA LUCIA LEMOS 
2 

 
6 CARVALHO 

  20211178
29 

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL 
FIGUEIRA 2 

20219942
9   ATILIO HENRIQUE CORREIA 

 202195700  BENEDITO LOPES 

 202110179
1  BIANCA SEGURA MARTINEZ 

20211850
0   CELSO DIAS CORREIA 

  20211194
58 CLAUDEMAR SOARES DOS SANTOS 

20211059
97   CRISTINA MARIA DE SOUZA 

PREVEDEL 
20219899

2   DANIEL CRAVO BORSATO 

 202110122
4  DANIEL MACHADO DE OLIVEIRA 

20219371
5   DANIEL SILVA DE ASSUNCAO 

 202198775  DANILO SILVA GASQUES 
20211079

42   DAVID DONIZETH DE TOLEDO 
JUNIOR 

20211087
37   DAYANE BARBOSA CANDIDO 

20211082
88   DAYANE FERNANDA CONTE PEREZ 

20219317
7   DIVAR NOGUEIRA JUNIOR 

20219265
2   DONIZETI APARECIDA GAMA 

20211146
13   DORIVAL LOURENCO RODRIGUES 

JUNIOR 
20211005

55   DULCE MEIRE ESTEVAO 

  20211177
68 

EBENEZER DOMINGUES ANTONIO 
DAMBI 

  20213215
6 ECCO SPOTTI E ENGENHARIA LTDA 

20219561
6   EDSON BORTOLOTTI 
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  20211179
88 EDSON PAZ DE ARRUDA 

20219552
2   EDVALDO FACCHINI ALVES 

 202110176
3  EDVAN SILVA SANTOS 

20219941
1   ELAINE CRISTINA GREGUER 

 202199089  ELEANDRO FORTI 
20211061

04   FABIO SVETLIC 

20219683
0   FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES 

FIGUEIREDO BORGES 
 202195320  GABRIELA ZANUTTO TONETI 

20211096
68   GEOVANI MEDEIROS BRIZOTTI 

20211092
88   GILDO PEREIRA DE SOUSA 

20211076
13   GUILHERME HENRIQUE DA SILVA 

GOIANO 
20214907

8   HELBER LIMA MENON 

20211015
98   HELENA MARIA DA ROCHA 

 202197623  INES DE LOURDES OLIVEIRA 
20211078

72   ISABELA ULIANA STATUTI 

 202110349
9  ISABELLA MARCATTO DA SILVA 

  20211128
32 ISAC BICUDO DA ROCHA 

20211000
70   JEAN PEREIRA DE AZEVEDO DO 

CARMO 

 202110178
6  JEFERSON HENRIQUE FERREIRA 

DOS SANTOS 

 202110458
1  JESSICA KRIST DA COSTA FONSECA 

 202110057
1  JESSICA POLLIANNA SOUZA DE 

PAULA 

  20211211
57 JOAO CARLOS RUIZ 

4 
 
20211097

21   JONATAS D ALMA COSTA SANTOS 

20211087
30   JOSE CARLOS DOMINGUES JUNIOR 

20215680
8 202156813  JOSE CLOEISON DA SILVA BEZERRA 

  20219561
5 JOSE ROBERTO NUNES 

20211065
63   JULIANO ALVES DA SILVEIRA 

BOTERI 

 202110601
4  JULIO CESAR MENEGAZ DE ALMEIDA 

20214474
4   JUSCELINO JUVENIL DOLABENETTA 

20211097
30   KAROLINE APARECIDA DE SOUZA 

GUIMARAES 
20211095

80   LAZARO DIAS JUNIOR 

20211157
80   LEANDRO DA SILVA SANTOS 

20211059
70   LEANDRO SOUZA E SILVA 

20211128
78 

20211102
77 

  LEONARDO DE OLIVEIRA 

20219940
1   LOURIVAL CANDIDO DOS SANTOS 

 202111241  LUCAS DE LIMA NALIATI 
20219573  20219584 LUCAS ROBERTO DE OLIVEIRA 
20219367

01   LUIS CARLOS DONIZETE TEIXEIRA 

  20211059
64 LUIZ PEIXOTO FRISENE 

 202197862  MAICON LUIS SARTORI 
20211118

29   MARCIO CESAR DEZEN 

20211064
25   MARCIO HILARIO 

20211054
25   MARCIO LUIS SABBIAO RODRIGUES 

5 
 

  20211149
16 MARIA APARECIDA VENANCIO 

20211143
88   MARIA GABRIELLE MAIOR REIS 

20215251
5  20215251

8 MARIA GORETI CLEMENTE 

 202195279  MARLENE APARECIDA FERNANDES 

  20211182
43 MAURI CESAR CAVARIANI 

20211993
3   MAZOLA NEGOCIOS E 

PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA 

 202198012 20219801
7 MILTON FELIX MARTINS 

  20211219
17 MILTON JORGE AZEM 

 202111073
8  MOACIR VENANCIO DA SILVA JUNIOR 

 202193747  MOISES ALVES DA SILVA 

  20211146
28 NAGIB GONÇALVES RADUAN 

20211086
84   NATALIA RODRIGUES FERNANDES 

20211093
22   NATALIA ROSA SOBREIRA 

 202022774
9  NATALINO GERALDO PASCUTTI 

20211059
33   NEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA 

  20211182
66 NEIDE VIEIRA DE LIMA 

20211079
68   NELSON LUIS IOCA 

 202197244  NESTOR DUARTE DE OLIVEIRA 

  20211220
37 NEUMA APARECIDA SILVA LODI 

 202192688  OLAVO MICALI PERRONE 

 202196850  PALMIRA PEREIRA DA COSTA 
OLIVEIRA 

20211045
23   PATRIANE MANUELA MONTEIRO DA 

SILVA 
20211178   PATRICIA VERA DE ASSIS 

6 
 

24 
20215245

3 
20215246

5 

202152461  PAULA ROBERTA DA SILVA PINOTTI 

  20211145
31 PAULO EUZEBIO 

20219940
4   PAULO SERGIO RIBEIRO DE PAULA 

20211158
01   PRISCILA ALVES PEREIRA PIRES 

20211004
42   PRISCILA CRISTINA MARQUES 

GARCIA 

 202110942
6  RAFAEL PEREIRA NEVES 

 202198282  RENATO BIANCO POLLOTO 

 202121822 20212182
4 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

  20211219
93 ROBERTO APARECIDO RIBEIRO  

20219449
5   ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA 

JUNIOR 

  20211217
34 ROSELI PEREIRA DE CASTRO 

 202199152  ROSINALDO GONÇALVES 
 202151021  SANDRA REGINA FERNANDES 

  20211156
71 SERGIO GUIMARAES CAMPANILE 

 202111474
8  SILVIO LUIS GIGLIOTTI 

  20211178
87 SUITIBERTO CARLOS RABESQUINE 

 202151727  TALES BATISTA SANTANA 
20211007

22   TATIANE LARISSA DE ALMEIDA DA 
SILVA 

20211128
40   TEREZA ASSUNCAO DE BRITO ROSA 

 202111528
8  THAIS RIBEIRO TRUJILLE 

  20211043
31 THIAGO SANCHES 

7 
 

  

20211046
27 

20211046
20 

TIAGO GARCIA FERNANDES 

 202150134  TIAGO MELINAS PUGGIA 
20218061   VAGNER DE SOUZA GUILHERMITTI 

 202110349
9  VAGNER MORAES BURGUEZ 

20211177
57 

202111776
2 

202111776
4 

20211177
69 VALCIR FERNANDO DA SILVA 

 202133452  VALDEMIR FRANCELINO BISPO 
20219680

7   VANDA PEREIRA DE SOUSA 

 202195703  VANDREZA PERUSSI DA SILVA 
TALHAFERRO 

 202111932
4  VANDREZA PERUSSI DA SILVA 

TALHAFERRO 

 202111110
2 

20211111
05 VANESSA DE OLIVEIRA SILVA 

20214498
3   VERONILDE DA SILVA PEREIRA 

20214437
4   

VIDA NOVA DIGNIDADE 2 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
LTDA 

20215861
4   VINICIUS APARECIDO GALINDO 

  

20211228
01 

20211227
96 

VINICIUS DALMASO DELARISSA 

20219898
5   VINICIUS GARBELLINI 

  20211104
20 VINICIUS NICOLAS LOPRETE 

20211103
95   WAGNER LUIZ CAETANO DA SILVA 

20211066
96   WANDERLEY DOS SANTOS 

20211054   WILLIAM SERGIO DE OLIVEIRA 
8 

 
60 

 202110185
3 

20211117
94 WILSON ROBERTO GONÇALVES 

20211112
32   ZILDETE ROSA DA SILVA 

João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 28 de maio de 2021. 

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

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

 20212746
7  ADAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA 

  20215054
6 ALCEU DE OLIVEIRA 

  20211238
04 ANA PAULA MARTINEZ 

  20211217
78 ANA PAULA SIMPLICIO DE OLIVEIRA 

20211220
33   ANA PAULA ZANI 

20211218
37   ANDRE LUIS GUERRA 

202111338
4   ANDRE LUIS MYAZAKI 

 20211089
17  ANTONIO CARLOS HENZ 

 20211004
55  ARY ATTAB FILHO 

  20212028
8 

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 
DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 
RECANTO DO LAGO 

  

20211226
71 

20211226
50 

20211226
62 

20211226
65 

20211226
54 

20211226
57 

20211226
68 

BRANDI & SANTOS LTDA ME 

2 
 

 20202964
30  BSP EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS R1 LTDA 

 20211237
61  CLAUDINEI DOS REIS TESSARI 

202111288
5   CLAUDINEI PEREIRA BARROS 

  20211147
14 DIRCEU DE JESUS LOPES 

202111797
7   EDISON LUIS ARROYO 

20202806
32  

20202806
33 

20202806
37 

20202806
36 

EDIVANIA MARCIA BIAZONI BRAZÃO 

202111773
7   EDNA DE FREITAS FERNANDES 

20215259
6 

20215259
9 

20215259
7 

20215260
2 EDNEIA CARDOZO DE ALMEIDA 

202111590
6   FABIANO FERREIRA MATOS SILVA 

 20211206
41  FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA 

20212516
3 

20212516
8  FIMA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
20219670

9   FRANCISCO NUNES PINHEIRO 

202111464
9   GABRIEL AUGUSTO PEREIRA 

JUNQUEIRA 
202112201

1   GASPAR JUNIOR ROSSI DA SILVA 

 20211171
64  GRAZIELE FERNANDA VALADAO 

20211225
03   HABASAKI IMÓVEIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
 20219554  HELOISA DA SILVEIRA PARO PEDRO 

20211208
17   ISABEL CRISTINA JORDAO 

3 
 
20211721

9   JAQUELINE DA SILVA SANTOS 

202111346
0   JOÃO ABUKATER NETO 

 20211179
61  JOÃO PAULO BARBOSA DE ALMEIDA 

20215299
6   JOHNNY DE MOURA SOUZA 

20215292
9   JOSE DIAS 

  20211203
02 JOSE FELIZ MARTINS ESPOLIO 

 20219559
4  JOSÉ NOGUEIRA VICENTE 

  20211060
12 JOSE VICENTE DOS SANTOS 

202111424
1   LETICIA ORATI RAMA 

  20211238
40 LUCIANA MARIA ORLANDO MIGUEL 

20211203
82   LUCIANO CRISTO COSTICH 

20214950
2   LUIS HENRIQUE RODRIGUES 

 20215291
4  MAISA LUCIENE PAZOTO 

  

20211196
89 

20211196
93 

20211196
91 

MARCELO RICARDO DA SILVA 

20214481
0   MAYCON FERREIRA SOUZA 

  20211220
38 NEUMA APARECIDA SILVA LODI 

 20214442
3  NILDO ALVES DOS SANTOS 

202111887
5   PAULO TAKASHI TAGAMI 

 20214664  RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA 
4 

 
0 

 20211008
35  RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

202111606
8 

20211160
69  ROBERTO APARECIDO RIBEIRO 

20215288
8 

20215289
0  RONEY DE CASTRO CASAGRANDE 

PINATI 
20211192

68  20211171
66 

S L S LEONARDI GALERIA DE ARTES 
EIRELI 

  20211168
96 

SJP BILD DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO 42 SPE LTDA 

 20211090
6  TAISA MARIA SEREZINI CALZETA 

20211226
70   TALITA MARTINS DE ALMEIDA BELO 

SILVA 
202111602

9   THAIS CARLA LIMA SENA 

20215299
2  20215299

4 THIAGO SIVIERI 

  20211091
65 VALDEIR ROSA 

20211985
7   VIVIANE BORGES 

20211219
73 

20211219
75 

20211219
76 

 WALDIR SILVESTRINI 

João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, sábado
29 de maio de 2021

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Na condição de gestor do Sistema Único de Saúde Munici-
pal, convidamos toda a população a participar da Audiência 
Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Saúde referente ao 1º quadrimestre (jan/fev/mar/abr) de 
2021, que será realizada no dia 31/05/2021, segunda-feira, 
às 17h00, na Plenária da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, com presença de no máximo 20 pessoas.
A correta fi scalização dos recursos do SUS por parte da 
população e dos vereadores proporcionará o aprimoramento 
do sistema, possibilitando maior visibilidade para que possa 
atender com efi ciência e efi cácia todo cidadão brasileiro.
Sua participação é, portanto, de extrema relevância não só 
para conhecimento do trabalho realizado e das metas atingi-
das neste período, mas também para discussão e sugestões 
dos temas relacionados à área da saúde municipal, exer-
cendo assim, seu verdadeiro papel de fi scalizador do SUS 
Municipal.
 Atenciosamente,
Aldenis A Borim
Secretário Municipal de Saúde

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000116825 00979/21
GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
Nº 2064

2021000120321 00988/21
PAIVA E MORENO SERVIÇOS EM 

ODONTOLOGIA S/S
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2065

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000291400 02653/20 A + RADIOLOGIA LTDA LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

2019000207845 01218/19
BR SNACKS RIO PRETO ALIMENTOS 

EIRELI EPP
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

2019000290503 01831/19
CENTRO TERAPÊUTICO MENSAGEIRO 

DA PAZ EIRELI
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

2019000285775 01799/19
COTP CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

TRATAMENTO E PREVENÇÃO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

2019000396110 02412/19
FERNANDA KARLA VIEIRA LARANJA 

18141977881
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

2019000357508 02253/19
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 
MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

2019000345948 02209/19
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VOVÓ 
HILDA LTDA ME

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

2019000242767 01530/19 LUCAS PEIXOTO JANCE ME LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

2019000366520 02295/19
OFTALMOLOGIA LEONARDO BERALDO 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

2019000413475 02482/19
SALGADOS DA NEGA RIO PRETO LTDA 

ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

       São José do Rio Preto, 29 de Maio de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

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

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

Editais de
CONVOCAÇÃO

DECLARAÇÕES

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

 

UNIMED OESTE PAULISTA 
FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 
O Diretor Presidente da Unimed Oeste Paulista - Federação Intrafederativa das Cooperativas 
Médicas, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social no artigo 22 e seu parágrafo 
único c.c artigo 35, CONVOCA, as 09 (nove) singulares associadas, para, por meio de seus 
delegados se reunirem de forma não presencial em Assembleia Geral Extraordinária Digital, 
fundamentada no disposto no Parágrafo único do artigo 43-A da Lei n.5.764/71 e IN DREI 
n.81/20(Anexo V, Seção VIII), que ocorrerá de forma remota por meio da Plataforma Zoom, cujo 
link para acesso da sala virtual será divulgado no WhatsApp de cada delegado até o dia da 
reunião, sendo que esta ocorrerá no dia 28 de junho de 2021, às 17h00, em primeira convocação, 
com a presença de dois terços das federadas; às 18h00, em segunda convocação, com metade 
mais uma das federadas; ou às 19h00, em terceira convocação, com qualquer número de 
federadas, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia:  
 

 1- Eleição de Membro da Diretoria Executiva nos termos previsto no 
parágrafo 1º do artigo 41 do Estatuto Social.  

 
 
São José do Rio Preto, 28 de maio de 2021. 
 

 
Dr. Miguel Zerati Filho 
   Diretor Presidente 
 
    
 
 
 
 

        
         
             
             

           



              

 
                   
 


                 








 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 011/2021 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 011/2021, do tipo “menor preço global”. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de desobstrução e limpeza de ramais de esgoto, desobstru-
ção e limpeza de galerias de águas pluviais e desobstrução 
e limpeza de estações elevatórias de esgoto (EEE), todos 
com caminhão de hidrojateamento para atender as neces-
sidades do Município de Bady Bassitt/SP. Sessão: 09h00 
do dia 15/06/2021, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua 
Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores informa-
ções poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Bady Bassitt, 28 de maio de 2021. LUIZ ANTONIO TOBAR-
DINI -  Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 012/2021 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 012/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Aquisição de veículo zero quilômetro. Sessão: 
11h00 do dia 15/06/2021, 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, 28 de maio de 2021. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 013/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 013/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de preços para recolhimento, trituração e 
destinação fi nal de resíduos vegetais e poda de árvores no 
perímetro urbano do município de Bady Bassit - SP. Sessão: 
15h00 do dia 15/06/2021, 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, 28 de maio de 2021. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 - PROCESSO 
LICITATÓRIO 008/2021 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licita-
ções, HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto 
da presente Licitação referente à concessão de uso, em 
caráter oneroso, de áreas públicas do município de Bady 
Bassitt para a exploração de quiosques e trailers  com fi na-
lidade exclusiva de comércio de gêneros alimentícios não 
industrializados, de consumo imediato, tais como lanches, 
doces, salgados, e congêneres ou jornais, livros, revistas 
e similares, pelo prazo de vinte anos, em prol da empresa 
LUIZ MARCELO FREIRE 28616875840, inscrita no CNPJ 
sob n. 27.708.248/0001-68, com sede na Rua José Marques 
de Mendonça Filho, nº 141, Bairro Colina Sul II, na cidade 
de Bady Bassitt, Estado de São Paulo, referente ao ponto nº 
15 (quinze) pelo valor mensal de R$ 170,00 (cento e setenta 
reais), em prol da empresa ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA 
48047921800, inscrita no CNPJ sob n. 31.204.427/0001-
35, com sede na Rua Sebastião Nardim, nº 1021, Bairro 
Honório Gumercindo de Moraes, na cidade de Bady Bassitt, 
Estado de São Paulo, referente ao ponto nº 04 (quatro) pelo 
valor mensal de R$ 170,00 (cento e setenta reais) mensais 
e em prol da empresa ELISETE APARECIDA AGOSTINHO 
03407478623, inscrita no CNPJ sob n. 35.577.459/0001-37, 
com sede na Rua Jesus Domingos Cândido, n. 52 – Casa 
33C – Chácara Paraty, na cidade de Bady Bassitt, Estado 
de São Paulo, referente aos pontos 06 (seis) e 07 (sete) 
pelo valor mensal de R$ 170,00 (cento e setenta reais) cada 
ponto, nos termos e condições da proposta apresentada, 
lavrando-se se for o caso, competente contrato com as cláu-
sulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 20 
de abril de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2021 - PROCESSO 
LICITATÓRIO 008/2021 – EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Concessão de uso, em caráter oneroso, de áreas 
públicas do município de Bady Bassitt para a exploração de 
quiosques e trailers, com fi nalidade exclusiva de comércio de 
gêneros alimentícios não industrializados, de consumo ime-
diato, tais como lanches, doces, salgados, e congêneres ou 
jornais, livros, revistas e similares, pelo prazo de vinte anos. 
CONTRATADOS: LUIZ MARCELO FREIRE 28616875840, 
inscrita no CNPJ sob n. 27.708.248/0001-68, com sede na 
Rua José Marques de Mendonça Filho, nº 141, Bairro Colina 
Sul II, na cidade de Bady Bassitt, Estado de São Paulo, 
referente ao ponto nº 15 (quinze) pelo valor mensal de R$ 
170,00 (cento e setenta reais), em prol da empresa ROGÉ-
RIO DE OLIVEIRA SOUZA 48047921800, inscrita no CNPJ 
sob n. 31.204.427/0001-35, com sede na Rua Sebastião 
Nardim, nº 1021, Bairro Honório Gumercindo de Moraes, na 
cidade de Bady Bassitt, Estado de São Paulo, referente ao 
ponto nº 04 (quatro) pelo valor mensal de R$ 170,00 (cento 
e setenta reais) mensais e em prol da empresa ELISETE 
APARECIDA AGOSTINHO 03407478623, inscrita no CNPJ 
sob n. 35.577.459/0001-37, com sede na Rua Jesus Domin-
gos Cândido, n. 52 – Casa 33C – Chácara Paraty, na cidade 
de Bady Bassitt, Estado de São Paulo, referente aos pontos 
06 (seis) e 07 (sete) pelo valor mensal de R$ 170,00 (cento 
e setenta reais) cada ponto. ASSINATURA: 20 de abril de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
EXTRATO DE CONVOCAÇÃO- A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a CONVOCAÇÃO para a 
continuidade do certame na licitação Tomada de Preços nº 001/2021, objeto do Processo nº 070/2021. OBJETO: Constitui 
objeto desta licitação contratação de prestação de serviços médicos para a Atenção Básica Clinico, Pediatria, Ginecologista, 
Pequenas Cirurgias, EMAD e CAPS. INTERESSADOS: 1) Instituto Brasileiro de Gestão; 2) Clinica Especialidades Médicas 
Cavenagui Ltda., e 3) Correa De Almeida Serviços Médicos - Eireli. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu convoca as empresas 
acima mencionadas para a continuidade da presenta sessão.DATA E HORA DA REABERTURA DE SESSÃO: 02 de junho de 2021, 
às 11h00, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, 572, Centro, no 
município de Guapiaçu, Estado de São Paulo. DATA: 28/maio/2021. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO- A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a decisão 
proferida ao recurso interposto na licitação Tomada de Preços nº 001/2021, objeto do Processo nº 070/2021. OBJETO: 
Constitui objeto desta licitação contratação de prestação de serviços médicos para a Atenção Básica Clinico, Pediatria, 
Ginecologista, Pequenas Cirurgias, EMAD e CAPS. INTERESSADOS: 1) Instituto Brasileiro de Gestão; 2) Clinica Especialidades 
Médicas Cavenagui Ltda., e 3) Correa De Almeida Serviços Médicos - Eireli. DECISÃO PROFERIDA: Negou provimento ao recurso 
administrativo. Decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações e ratificada pelo Prefeito Municipal. O processo 
estará à disposição para consulta dos interessados acerca da presente decisão. DATA: 28/maio/2021. COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES
AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA- A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a REVOGAÇÃO por 
conveniência e oportunidade da Concorrência nº 009/2021, objeto do Processo nº 072/2021. OBJETO: Contratação de instituição bancária 
para efetuar os pagamentos a todos os servidores e funcionários ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal, pelo período de 
60 (sessenta) meses. Nada mais. DATA: 28/maio/2021. Leandro Mariano da Silva- Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Lei n.º 2.588, de 28 de maio de 2021. 
 

“Dispõe sobre Abertura de 
Crédito Adicional 
Suplementar na Lei 
Orçamentária Anual para o 
exercício de 2021, para os 
fins que especifica.” 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 

Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei,  

Artigo 1.º - Fica incluído no Orçamento vigente do 
Município de Cedral, Crédito Adicional Suplementar, no valor 
de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), destinado à 
suplementação de dotações orçamentárias.  

Artigo 2.º - A discriminação da despesa, o programa 
de trabalho de Governo e a categoria da despesa do crédito 
adicional suplementar estão constantes abaixo: 

 
02-PODER EXECUTIVO 
02.02 – FINANÇAS E CONTABILIDADE 
28.846.0000.0012 – Pagamento de Precatórios 
3.1.90.91 – Sentenças Judiciais Fonte 01-

Tesouro 
220.000,00 

 
Artigo 3.º - O crédito adicional suplementar de que 

trata o artigo 1.º será coberto com recursos provenientes da 
anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 

 
02-PODER EXECUTIVO 
02.09 – CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
13.392.0006.2039 – Manutenção das Atividades Cultura 
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros-
Pessoa Jurídica 

Fonte 01-
Tesouro 

220.000,00 

 

Artigo. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes 
Orçamentárias – LDO do Exercício de 2021, nos mesmos 
moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos 
artigos 2.º e 3.º desta Lei. 

Artigo. 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições e contrário. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 28 de maio de 2021; 
91.º ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e Publicada por afixação 

na mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 
 

Decreto n.º 3.396, de 28 de maio de 2021. 
 

“Dispõe sobre Abertura de 
Crédito Adicional 
Suplementar na Lei 
Orçamentária Anual para 
o Exercício de 2021, para 
os fins que especifica”. 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 

Município de Cedral, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 2.588, de 28 
de maio de 2021,  

DECRETA: 
 
Artigo 1.º - Fica incluído no Orçamento vigente do 

Município de Cedral, Crédito Adicional Suplementar, no valor 
de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), destinado à 
suplementação de dotações orçamentárias.  

 

Artigo 2.º - A discriminação da despesa, o programa 
de trabalho de Governo e a categoria da despesa do crédito 
adicional suplementar estão constantes abaixo: 

 
02-PODER EXECUTIVO 
02.02 – FINANÇAS E CONTABILIDADE 
28.846.0000.0012 – Pagamento de Precatórios 
3.1.90.91 – Sentenças Judiciais Fonte 01-

Tesouro 
220.000,00 

 
Artigo 3.º - O crédito adicional suplementar de que 

trata o artigo 1.º será coberto com recursos provenientes da 
anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 

 
02-PODER EXECUTIVO 
02.09 – CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
13.392.0006.2039 – Manutenção das Atividades Cultura 
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros-
Pessoa Jurídica 

Fonte 01-
Tesouro 

220.000,00 

 
 Artigo. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes 

Orçamentárias – LDO do Exercício de 2021, nos mesmos 
moldes e naquilo que for pertinente. 

Artigo. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições e contrário. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 28 de maio de 2021; 
91.º ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro próprio e Publicado por afixação 

na mesma data e local de costume. 
 

Luis Henrique Garcia 
Secretário 

 

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

1. DENER VINICIUS DE OLIVEIRA DE MORAES e 
MARIANA RIBEIRO MOLINA, sendo ELE fi lho de JOSÉ AN-
TONIO DE MORAES e de ANTONIA TEREZA DE OLIVEIRA 
e ELA fi lha de JOSÉ SILVIO PESSÔA MOLINA e de RITA DE 
CÁSSIA RIBEIRO MOLINA;

2. EDUARDO CAVALCANTI RODRIGUES e ALINE 
PIACENTI GRACIANO, sendo ELE fi lho de ANEZIO RODRI-
GUES e de ROSANE DA SILVA CAVALCANTI RODRIGUES 
e ELA fi lha de LINO GRACIANO NETO e de ROSÂNGELA 
PIACENTI GRACIANO; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
28/05/2021.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

JADER PALMA DE BESSA e IARLA SANTOS E SANTOS. Ele, brasileiro, natural de São Paulo, 
Estado de São Paulo, nascido aos seis (06) de maio de um mil novecentos e noventa e sete (1997), com vinte  e 
quatro (24) anos de idade, autônomo, solteiro, filho de ADILSON CAVALCANTE DE BESSA e de dona 
SIMONE PALMA. Ela, brasileira, natural de Palmas de Monte Alto, Estado da Bahia, nascida aos  dezoito (18) de 
junho de um mil novecentos e noventa e oito (1998), com vinte  e dois (22) anos de idade, do lar, solteira, filha de 
WAGNER MARQUES DOS SANTOS e de dona SUELI DA SILVA SANTOS E SANTOS.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e sete (27) de maio de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


