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HB bate novo recorde com 654 pacientes 
internados com Covid em apenas um mês
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FLAGRANTE
GCM prendeu 

um homem no 
domingo com 
várias peças 

furtadas de uma 
fonte luminosa 

na Represa 
Municipal. 
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Tucanos na mira 
do Conselho de 
Ética por quebra 

de decoro

Helena Marangoni, secretária

Vereadores votam 
mais um projeto 

que envolve 
dívida ativa

Pág. A3

Saúde presta 
contas e alerta 

para gastos com 
ordens judiciais
“É inadmissível que gastemos 

66% de todo o orçamento da 
pasta com 0,48% da população”, 
disse o secretário Aldenis Borim, 
sobre ordens judiciais para com-
pra de remédios.  Pág.A5

Rio Preto 
ultrapassa marca 
de 75 mil casos 

de Covid
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto confirmou nesta 
segunda-feira (31) mais 94 
casos de Covid-19. Com isso, 
a cidade chega aos 75.033 
casos da doença.  Pág.A5

O Hospital de Base em Rio 
Preto voltou a atingir uma nova 
marca em relação ao número de 
pacientes internados com Co-
vid-19. Neste de mês de maio, 
o hospital contabilizou 654 inter-
nações, o maior número em um 

mês desde o início da pandemia. 
O índice supera as 648 interna-
ções registradas no mês de março 
e 644 de abril. Desde o início da 
pandemia, a Funfarme atendeu 
5.664 pacientes, com 3.983 
altas e 1.398 mortes.   Pág.A5

Câmara lança aplicativo 
e amplia transparência
A Mesa Diretora da Câmara 

de São José do Rio Preto reali-
zou nesta segunda-feira (31) o 
lançamento do Projeto Câmara 
Digital que tem como objetivos 
agilizar os processos legislati-

vos, ampliar a transparência na 
tramitação dos projetos, garantir 
a autenticidade dos documen-
tos, aproximar a população dos 
vereadores, redução de custos e 
sustentabilidade.    Pág.A3Carro pega fogo 

em avenida de 
Mirassol e fica 
carbonizado

Uma equipe dos Bombeiros 
e uma viatura da PM foram 
acionadas ao endereço e o 
incêndio foi controlado. O carro 
foi completamente carboniza-
do. Não houve vítimas. Pág.A4

Comerciante é baleado e após 
ser socorrido tem moto furtada

No começo da noite de do-
mingo (30) um comerciante de 
33 anos foi baleado por volta 
das 18h40 na Avenida Marco 

Costantini. Momentos depois de 
ele ser socorrido dois homens 
compareceram ao local e furta-
ram a moto da vítima. Pág.A4

Escola estadual é alvo de 
bandidos no final de semana

Pág. A4

Destinação do IR 
beneficia 2 mil 

famílias, informa 
secretária

Foram destinados R$ 1.4 
milhão para 11 entidades, que 
beneficiou diretamente 2 mil 
famílias. O recurso faz parte 
do Destinação Solidária do 
exercício de 2020. “Agradeço 
a cada um pela doação feita”, 
afirmou a secretária Helena 
Marangoni.   Pág.A2

Divulgação

Divulgação

Arquivo DHOJE

Gráfico da 
Funfarme 

mostra 
evolução e 
recorde de 
casos em 

pacientes in-
ternados por 
Covid desde 

o início da
 pandemia
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O uso do computador 
pós-pandemia: o PC 
volta a ser pessoal

Há grandes chances de seu 
contato com a tecnologia ter se 
intensificado consideravelmente 
nos últimos meses, devido às 
mudanças de hábitos geradas 
com a pandemia de covid-19. 
Até pouco tempo atrás, as pes-
soas usavam o computador com 
menor frequência em casa, pois 
os smartphones faziam com que 
a utilização do PC fosse preterida 
no ambiente doméstico. Porém, a 
prática acentuada de home office 
e as aulas em casa alteraram 
essa dinâmica e impactaram o 
mercado de computadores.

Em 2011, auge do segmento, 
mais de 360 milhões de unidades 
foram vendidas em todo mundo. Desde então, o número reduziu 
consideravelmente. Chegou a 260 milhões de unidades em 2016 
e se manteve nessa faixa até 2019. A queda foi ainda maior no 
mercado brasileiro. Entre 2011 e 2016, o número de computa-
dores vendidos no país caiu cerca de 70%. No entanto, a recente 
aceleração na adoção de tecnologias traz novo significado de uso 
ao equipamento. O computador deixa de ser apenas conveniente 
para se tornar essencial na vida das pessoas. O mercado então 
reage e se recupera de forma consistente. As vendas aumentaram 
muito em 2020 e tudo indica que 2021 também será um ano 
de muito crescimento. A expectativa é que mais de 357 milhões 
de computadores sejam vendidos globalmente, voltando ao pico 
de 2011.

O PC, “Personal Computer”, volta a ser pessoal. Antes da 
pandemia, o consumidor possuía um equipamento na residên-
cia para uso compartilhado de todos os membros da família. 
Com as pessoas estudando e trabalhando em casa, o aparelho 
convergiu atividades simultâneas. Como ferramenta profissional, 
educacional, de comunicação e entretenimento, o computador 
tornou-se indispensável e individualizado em tempos de distan-
ciamento social e funções remotas. Foi necessário, portanto, ter 
mais de um dispositivo em casa, em decorrência da mudança 
de necessidades.

Por essa razão, a procura por computadores aumentou sig-
nificativamente. E tudo leva a crer que essa demanda veio para 
ficar, pois fica cada vez mais claro que, no cenário pós-pandê-
mico, prevalecerá o formato híbrido de trabalhar e estudar com 
necessidade de um PC conectado à internet. O trabalho não 
volta a ser totalmente presencial e o notebook torna-se ferra-
menta indispensável. Os mais jovens também já deixaram claro 
que requerem estrutura de qualidade nas aulas. Isso envolve o 
acesso a conferências com professores, realização de provas de 
maneira totalmente digital e maior acesso a material multimídia. 
Além disso, há a disseminação da telemedicina, prática em que 
computadores são mais oportunos para efetividade de consultas 
on-line, análises de dados e monitoramento de pacientes. Por tudo 
isto, acreditamos que o retorno do uso pessoal do computador seja 
um movimento secular, prolongado, em que a multifuncionalidade 
do equipamento para atender aos novos hábitos de consumo 
continue imprescindível também após a pandemia.

Acompanhando esse novo momento, a Positivo Tecnologia 
completou seu portfólio de produtos ao incorporar as operações 
da marca Compaq. Um portfólio completo para todos os gostos e 
bolsos com as marcas Positivo, Vaio e, agora também, a Compaq. 
A situação fortalece o nosso posicionamento como empresa bra-
sileira de tecnologia justamente em um momento de aquecimento 
de mercado e retorno ao uso pessoal do PC. As pessoas precisam 
de dispositivos plenamente capazes de ajudar nas atividades do 
dia a dia e também de terem acesso à amplitude de possibilidades 
que só um computador conectado pode oferecer. Desse modo, 
a Positivo Tecnologia está preparada para superar os desafios de 
atender à crescente demanda e levar aos brasileiros dispositivos 
com inovação, design aprimorado e desempenho adequado a todo 
tipo de uso. É nossa forma de fazer jus ao propósito de tornar a 
vida das pessoas melhor e mais inteligente com o uso da tecno-
logia, principalmente no contexto em que o computador é cada 
vez mais pessoal e realmente essencial na rotina de todos nós.

Hélio Rotenberg é fundador e presidente da Positivo 
Tecnologia

ARTIGO Cigarro Eletrônico
O uso de cigarros eletrônicos aumenta a 

dependência da nicotina, afirma estudo feito por 
pesquisadores da Coordenação de Prevenção 
e Vigilância do Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva (Inca). O cigarro 
eletrônico foi criado em primeiro momento para 
ajudar fumantes a parar de fumar. O estudo 
foi divulgado nesta segunda-feira, 31, quando 
comemora-se o Dia Mundial do Tabaco.

Operação 
A organização internacional 

Human Righrs Watch (HRW) pediu 
ao Ministério Público do Rio de Ja-
neiro pediu uma nova investigação 
no Jacarezinho, zona norte do Rio, 
onde houve uma ação policial na 
comunidade que resultou na mor-
te de 28 pessoas, entre elas, um 
policial civil.

Tarifa Correios
O Ministério das Comunicações 

reajustou a tarifa dos serviços 
postais e telegráficos nacionais e 
internacionais prestados exclusi-
vamente pelos Correios. O valor 
corresponde ao Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
do período de janeiro a dezembro 
de 2020.

NOTAS

EMPREGO
Balcão abre semana 

com 317 vagas

O Balcão de Empregos de Rio 
Preto desta segunda-feira (31) 
está oferecendo 317 oportuni-
dades de trabalho. As principais 
delas são para azulejista (20), 
vendedor (19), consultor de 
vendas (19), auxiliar de serviços 
operacionais (12), ajudante de 
pedreiro (10), pedreiro (8), ele-
tricista (8), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio.  As vagas são para 
as seguintes áreas: pedagogia 
(3), web designer (2), marketing 
(2), administrativo (1), designer 
gráfico (1), desenvolvimento web 
(1), engenharia civil e elétrica (1), 
redator (1), recursos humanos 
(1) e social media (1).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar no 
Balcão de Empregos através do 
site da Prefeitura www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos e se 
candidatar as vagas oferecidas 
enviando os currículos.

O Balcão de Empregos tam-
bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação de 
serviços de entrega. A expectativa 
da Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico é que a demanda 
por novos postos de trabalho no 
setor continue crescendo. Ao 
acessar o site https://www.riopre-
to.sp.gov.br/balcaoempregos/, a 
empresa pode fazer o cadastro 
e encaminhar uma busca por 
palavra chave “tipo entregador”. 

Vinicius LIMA

Destinação Solidária 
beneficia 2 mil famílias

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Assis-
tência Social e dos Conselhos 
Municipais dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes e 
dos Direitos dos Idosos, realizou 
ontem a prestação de contas 
dos repasses financeiros feitos 
às entidades assistências do 
município.

Fo ram des t inados  R$ 
1.460.000,00 para 11 entida-
des, que beneficiaram direta-
mente 2 mil famílias atendidas 
pelos projetos aprovados pelo 
programa. O recurso faz parte 
do Destinação Solidária do 
exercício de 2020. O repasse 
e o uso do dinheiro são reali-
zados de forma transparente 
e fiscalizados pelo Tribunal de 
Contas do município, conselhos 
municipais e pela sociedade. 
“Agradeço a cada um pela 
doação feita, pois entenderam 
a importância desse recurso 
para as entidades”, afirmou a 
secretária de Assistência Social, 
Helena Marangoni.

Rio Preto tem hoje 102 mil 
crianças e 79 mil idosos atendi-
dos por entidades cadastradas 
na SEMAS. Com o recurso, 
as instituições cadastradas 
nos Fundos Municipais podem 
apresentar projetos aos seus 
respectivos conselhos.

Ao todo são 39 entidades 
parceiras, sendo 33 no Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e 6 no 
Conselho Municipal dos Direitos 

dos Idosos, que estão aptas a 
receber este recurso. O dinheiro 
pode ser usado para realizar 
ações que proporcionem uma 
melhor qualidade de vida às 
pessoas atendidas.

Participaram do evento o 
prefeito Edinho Araújo, o vi-
ce-prefeito Orlando Bolçone, 
o deputado federal Geninho 
Zuliani, o juiz Evandro Pela-
rin, o promotor André Luis de 
Souza, da Vara da Infância e 
Juventude, o auditor da Receita 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

IR
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Federal Mauro José da Silva, 
vereadores, assistentes sociais 
e representantes das entidades 
beneficiadas.

De acordo com as regras 
sanitárias e mantendo o devido 
distanciamento social por conta 
da pandemia, o encontro foi re-
alizado de uma forma diferente. 
Parte dos convidados participou 
de forma virtual.

Programa - A Destina-
ção Solidária é uma renúncia 

fiscal do Governo Federal para 
o Município, por meio dos Fun-
dos dos Conselhos de Direitos 
da Criança e Adolescente e Ido-
so. As pessoas físicas podem 
destinar 6% do seu imposto de-
vido para os Fundos ( podendo 
ser 3% para Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente 
e 3% para Fundo Municipal do 
Idoso). Já as pessoas jurídicas 
podem destinar 1% do lucro 
real para cada Fundo, num 
total de 2%.

Secretária de Assistência Social, Helena Marangoni

INTEGRADA

Novas regras para produção de borracha entram em vigor

Entram em vigor nesta 
terça-feira (1), as normas 
técnicas para a produção in-
tegrada da borracha natural, 
publicadas na Instrução Nor-
mativa nº6, de 26 de abril de 
2021. Esta é uma excelente 
notícia para o setor, uma vez 
que a produção integrada 
permite maior competitividade 
internacional ao produtor de 
borracha natural.

Fernando Guerra, diretor 
de Comunicação da Apabor 
(Associação Paulista de Pro-
dutores e Beneficiadores de 
Borracha) e diretor executi-
vo da Abrapor (Associação 
Brasileira de Produtores e 
Beneficiadores de Borracha 
Natural), teve atuação na 
implementação da normativa.

“Meu papel foi captar a de-
manda do mercado e avaliar 
os ganhos junto com os pro-
dutores. Feito isto buscamos 
dentre as certificações dispo-
níveis no mercado aquela que 
melhor atendesse o nosso 
setor. Chegamos, assim, na 
Produção Integrada do Minis-
tério da Agricultura”, destaca.

A Produção Integrada é ba-

seada em boas práticas agrí-
colas que respeitem a técnica 
agronômica e o cumprimento 
da legislação vigente, visando 
obtenção de uma produção 
mais eficiente gerando ganhos 
de competitividade, qualidade 
e sustentabilidade.

A PI começou no Brasil em 
2001 com o Marco Legal da 
Produção Integrada de Frutas 
(PIF). Atualmente, vale para 
todas as cadeias do agrone-

é um processo oficial do go-
verno brasileiro, auditado por 
terceira parte certificada pelo 
INMETRO o que garante a lisu-
ra do processo e certifica este 
produto para o consumidor que 
por sua vez poderá buscar uma 
mais valia para o produto final 
e, consequentemente, gerar 
recursos para irrigar a cadeia 
produtiva”, explica Guerra.

Para o diretor executivo 
da Apabor, Diogo Esperante, 
além de uma urgência para 
a humanidade a demanda 
por sustentabilidade é uma 
tendência crescente na cadeia 
produtiva da borracha natural.

“Dentre nossos principais 
clientes, a indústria pneu-
mática deu nos últimos anos 
claros sinais de que tem, em 
seus planos estratégicos, 
a sustentabilidade de suas 
matérias primas como priori-
dade. É uma ferramenta que, 
certamente, colabora para a 
rastreabilidade e qualificação 
do produto brasileiro que já 
é reconhecido mundialmente 
por sua alta qualidade téc-
nica e que agora poderá ser 
também referência no quesito 
ambiental e social”, conclui 
Diogo.

Da REDAÇÃO

gócio. Segundo Guerra, esse 
sistema favorece o uso de re-
cursos naturais e a otimização 
dos insumos, garantindo uma 
produção agrícola sustentá-
vel, economicamente viável 
e socialmente justa, além de 
permitir a rastreabilidade do 
produto.

“Não basta dizer que a he-
veicultura brasileira é diferente, 
precisamos praticar, registrar e 
certificar. A Produção Integrada 

Divulgação

Novas regras beneficiam produtores da região
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SESÃO HOJE ATUAL VICE

Câmara lança APP e 
amplia transparência 

com população
A Mesa Diretora da Câma-

ra de São José do Rio Preto 
realizou nesta segunda-feira 
(31) o lançamento do Projeto 
Câmara Digital que tem como 
objetivos agilizar os processos 
legislativos, ampliar a transpa-
rência na tramitação dos pro-
jetos, garantir a autenticidade 
dos documentos, aproximar 
a população dos vereadores, 
redução de custos e susten-
tabilidade.

A proposta atende integral-
mente a Lei de Acesso a In-
formação, com a implantação 
de aplicativo (APP) tornando 
os serviços mais ágeis: os 
processos legislativos serão 
digitalizados gradativamente 
nos próximos meses. Os 17 
vereadores poderão assinar, 
de forma eletrônica, projetos 
de lei, indicações, requeri-
mentos, pareceres e outros 
documentos.

Com o aplicativo a popu-
lação poderá acompanhar de 
perto o trabalho dos vereado-
res, de forma fácil e rápida. 
Segundo dados da PNAD (Pla-
no Nacional por Amostra de 
Domicilio) Contínua do IBGE 
sobre tecnologia, 9 em cada 
10 brasileiros possuem apa-
relho celular, sendo que 81% 
possui acesso à internet.

Milhares de folhas são im-

pressas nas sessões e passam 
de mão em mão. A ideia é 
desburocratizar o modelo que 
existe desde 1894, ocupando 
até hoje várias prateleiras de 
arquivo em papel.

A iniciativa da Mesa Diretora 
vai reduzir o uso de papel, o 
consumo de energia elétrica; 
a necessidade de manutenção 
de impressoras e a quantidade 
de cartuchos de tinta. Por outro 
lado, vai aumentar a sustenta-
bilidade da Casa e ainda agilizar 
o processo de trabalho dos 
funcionários.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Câmara vota projeto que envolve 
débitos fiscais da dívida ativa

A 19ª sessão da Câmara 
de Rio Preto acontece nesta 
terça-feira (1), a partir das 15h, 
e traz na pauta um veto, dois 
Projetos de Lei Complemen-
tar (PLC), uma emenda à Lei 
Orgânica (LO), cinco Projetos 
de Lei (PL) e dois Projetos de 
Resolução (PR).

Será votado na legalidade 
o PL do vereador Paulo Paule-
ra que fala sobre a liquidação 
de débitos fiscais inscritos na 
dívida ativa do município por 
meio de dação em pagamento 
de imóveis. A justificativa do 
vereador é que o PL vai propor-
cionar ao contribuinte o direito 
de escolha entre o pagamento 
mediante pecunia ou a dação.

“A Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional já apresentou 
e aprovou o mesmo contexto 
mediante débitos da Fazenda 
Nacional e já vemos surtir efeito 
no crescimento do pagamento 
dessas dívidas, portanto, trata-
-se de um projeto de interesse 
público, onde contamos com 
o apoio para a aprovação”, diz 
trecho do texto da justificativa.

A Casa votará também um 
PLC do Executivo, em primeira 
discussão, que institui o Regi-
me de Previdência Complemen-

tar no âmbito de Rio Preto e fixa 
o limite máximo de valor para 
concessão de aposentadorias 
e pensões. Outro PLC do Exe-
cutivo trata sobre a sindicância 
administrativa eu procedimento 
administrativo disciplinar, que 
será votado com emendas, no 
mérito.

O Projeto de Lei do verea-
dor Odélio Chaves, que já foi 
votado em primeira discussão, 
ou seja, na legalidade, volta 
à pauta nesta terça para ser 
votado no mérito. No final de 
abril esse PL foi aprovado, no 
entanto, os vereadores fizeram 
ressalvas para que, ao invés de 
20 anos de concessão, o autor 
mudasse para 10 anos. Odélio 
então apresentou uma emenda 
alterando o art.5º e passando o 
prazo de concessão, permissão 
ou autorização será de 10 anos, 
podendo ser prorrogado por 
igual período.

A justificativa do vereador é 
de que geralmente são cedidos 
terrenos públicos para Associa-
ções e/ou Entidades de cunho 
de assistência social para auxi-
liar a população carente que ne-
cessita dessas provisões e que 
a construção de tais prédios são 
efetuados com doações tanto 
de material, quanto da mão de 
obra, por isso, leva-se um tempo 

Andressa ZAFALON

ATAQUE PESSOAL

TECNOLOGIA

“Por ano, a Diretoria Legis-
lativa encaderna cerca de 70 
volumes, utilizando cerca de 
12 mil folhas correspondentes 
aos processos legislativos. Com 
o sistema eletrônico, vamos 
deixar de imprimir essas fo-
lhas, reduzir gastos, agilizar os 
processos internos e contribuir 
com o meio ambiente, dando 
sustentabilidade ao legislati-
vo”, explica o presidente Pedro 
Roberto.

Somente em 2020 os 17 
vereadores da Câmara de São 
José do Rio Preto protocolaram 

Cãmara lança aplicativa que dá mais transparência e aproxima cidadão

5.008 indicações, 1.460 reque-
rimentos, 348 projetos de Lei, 
45 projetos de Lei Complemen-
tar, 13 projetos de Resolução, 
23 projetos de Decreto Legis-
lativo, 3 projetos de Emenda 
à Lei Orgânica, 155 Moções e 
recebeu 53 vetos do executivo, 
totalizando 7.108 documentos, 
apenas para o protocolo de 
encaminhamento dos questio-
namentos e envio das respostas 
aos vereadores são utilizados 
pelo menos quatro vezes esse 
total (28.432) em papéis, entre 
cópias e impressões.

Arquivo DHOJE

Tucanos denunciados
A direção do PSOL entrou com representação ontem no Con-

selho de Ética contra Bruno Moura (PSDB), alegando ameaça ao 
João Paulo Rillo. Uma comissão processante já investiga João 
Paulo por chamar pares de “calha” devido votos contra projeto 
do Executivo, que criava o Conselho de Gênero Sexual. Ander-
son Branco (PL), que lidera o grupo contra o psolista, também 
entrou com representação contra Renato Pupo (PSDB) alegando 
ataque à sua família. Anderson associou a palavra “sócio” ao 
ex-delegado seccional José Mauro Venturelli, que assediou à 
sua mulher, que é policial civil, em 2019. A denúncia do PSOL 
foi acatada pelos membros do Conselho. Na foto, da esquerda 
para direita: Júlio Donizete (PSD), Anderson Branco (PL), Celso 
Peixão (MDB), presidente do Conselho de Ética, Paulo Pauléra 
(PP), e Bruno Marinho (Patriota).

Constrangedor 
Paulo Pauléra (PP) diz que 

Bruno Moura terá 15 dias para 
apresentar defesa ao Conse-
lho. A denúncia será analisada, 
diz ele, que ainda não dá para 
fazer pré-julgamento. Qualquer 
vereador denunciado está su-
jeito as sanções de advertên-
cia verbal, censura, suspensão 
por alguns meses ou cassação 
do mandato. “É constrange-
dor julgar companheiro, mas 
temos que ser imparcial para 
saber se cabe ou não alguma 
sanção”, frisou. 

Absurdo sem precedente
Para ingressar na Polícia Militar, os postulantes são subme-

tidos a uma série de testes físicos e psicológicos. Quando veste 
a farda – sem generalizar – age como se não houvesse recebido 
treinamento e se comporta de forma inadequada nas abordagens. 
As falhas são inadmissíveis, o que lava a pensar que o agente 
ocupa cargo que não condiz com o seu estado de espírito.  O 
que ocorreu em Recife, no último sábado, é um caso típico do 
despreparo de alguns agentes da segurança pública. Dois mani-
festantes perderam a visão devido disparo de balas de borracha 
contra seus rostos, numa distância de cinco metros. Ambos 
não participavam do movimento contra o governo federal. Um 
absurdo sem precedente! O governador de Pernambuco, Paulo 
Câmara (PSB, foto), acionou a Procuradoria-Geral do Estado 
para iniciar o processo para indenizar as vítimas. Mais despesas 
para o Estado bancar!

Harvard
Diego Lima, o Professor 

Nota 10, premiado internacio-
nalmente pelo excelente tra-
balho que desempenhou fren-
te à Escola Darcy Ribeiro, na 
Zona Norte, participa hoje do 
Foro Latino-Americano, ligado 
à Universidade de Harvard, 
nos EUA, no sistema remoto. 
“Meu tema será como inspirar 
outros docentes do mundo 
para realizar a diferença e um 
trabalho transformador através 
da educação, mesmo com 
poucos recursos”, pontuou. 

Sem evento 
O deputado Itamar Borges 

(MDB) assume hoje a Secre-
taria de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado. Para evitar 
deslocamento de convidados 
e aglomeração, não haverá 
evento político. A assessoria 
do novo secretário informou 
que o emedebista vai começar 
o dia despachando. Como está 
começando o seu trabalho na 
pasta, Itamar deverá anunciar 
nos próximos dias as ações 
que pretende implementar 
como gestor da Secretaria. 

Arrochar 
A oncologista e imunologis-

ta Nise Yamaguchi presta de-
poimento hoje à CPI da Covid. 
Defensora do medicamento 
cloroquina como tratamento 
preventivo contra covid-19, a 
médica deverá ser ‘arrochada’ 
pelos integrantes da comis-
são, já que o remédio não tem 
eficácia para tratar a doença. 
Nise, inclusive, propôs alte-
ração na bula da cloroquina 
com o objetivo de induzir o 
tratamento. A alteração foi 
rechaçada pela Anvisa.

Foco eleitoral
Itamar Borges ficará no 

comando da Secretaria até o 
começo de abril do ano que 
vem, quando terá que desin-
compatibilizar do cargo para 
disputar a reeleição para de-
putado em outubro do ano que 
vem. O emedebista, portanto, 
permanecerá na pasta por 10 
meses. Além de visibilidade, 
o cargo permite ao secretário 
contato com mais frequência 
aos prefeitos, o que permite 
ampliar o seu foco eleitoral em 
todo o Estado.

Flordelis 
O Conselho de Ética da 

Câmara Federal se reúne hoje 
para discutir e votar o parecer 
do relator do processo refe-
rente à representação contra 
a deputada Flordelis (PSD-
-RJ), por quebra de decoro. 
Flordelis é acusada pelo Mi-
nistério Público do Rio de ser 
a mandante do assassinato 
do marido, pastor Anderson 
do Carmo, em junho de 2019. 
Ela rechaça e diz que há erro 
na investigação e só deve ser 
julgada após novas análises.

Branco representa Pupo no Conselho de Ética 
O vereador Anderson Branco 

entrou com representação contra o 
vereador Renato Pupo no Conselho 
de Ética da Câmara de Rio Preto 
alegando “ataque pessoal à mi-
nha família”. Branco protocolou a 
representação nesta segunda-feira 
(31), às 14h30, diretamente para 
o Presidente da Câmara, vereador 
Pedro Roberto.

O motivo da representação foi 
que, na sessão do dia 25 de maio, 
o vereador Renato Pupo teria profe-
rido a seguinte frase: “ele (Branco) 
tem lá seus motivos para não gos-
tar da Polícia Civil, parece que teve 
um sócio, sei lá, um desafeto lá”.

No documento o autor da de-

núncia disse que as ofensas foram 
preferidas sem qualquer relação de 
ou pensamento contrário político. “A 
fala tem condão pejorativo, afeta a 
honra e a moral do representante 
e de sua esposa. O representado 
(Pupo) é conhecedor de um pro-
cesso administrativo disciplinar 
instaurado perante a Corregedoria 
da Polícia Civil, sendo questão 
relacionada de caráter pessoal e 
familiar do representante, eis que 
envolve a esposa do representante 
sobre questões de assédio moral 
e sexual”.

Anderson Branco ainda frisa que 
a esposa vem sofrendo, desde a 
época em que realizou a denúncia 
na Corregedoria, com crises de 
depressão e problemas de saúde.

“Embates e discussões na 
política são normais, o que não é 
normal é atacar e ofender publica-
mente na sessão a minha esposa, 
a minha família. Isso foi demais, 
ainda mais que ele é, além de ve-
reador, Delegado da Polícia Civil e 
professor de faculdade do curso de 
Direito, sendo assim, conhecedor 
do direito e da lei. É lamentável, 
deveria saber respeitar, respeitar 
a família que é uma instituição sa-
grada, por isso que o representei no 
Conselho de Ética”, explica Branco 
ao DHoje.

O Presidente do Conselho de 
Ética, vereador Paulo Paulera, não 
foi encontrado para comentar o 
assunto.

Já o vereador Renato Pupo, 

acusado na representação, disse 
que soube da representação, mas 
vai aguarda a decisão do Conselho 
para ver se será instaurado um 
procedimento.  “Eu soube hoje 
(segunda-feira) pela imprensa, que 
foi protocolada essa representação. 
Ainda não tive oportunidade de ler, 
mas estou absolutamente tranquilo. 
Eu reassisti o trecho da sessão em 
que ele fala que eu o ofendi, não 
tem ali nenhum tipo de ofensa. E 
outra, nesse debate tem uma ofen-
sa dele em relação a mim. Então, eu 
vou aguardar a decisão do conselho 
de ética. Se resolver que tem que 
instaurar um procedimento, aí eu 
vou provocar o conselho pra apurar 
a conduta do vereador Anderson 
Branco também”, finaliza.

Andressa ZAFALON

O vice-governador Ro-
drigo Garcia postou em seu 
twitter a confirmação da 
sua pré-candidatura para 
Governador do Estado de 
São Paulo.

Nas redes sociais, o 
vice-governador escreveu 
que “os Partidos devem 
sempre estimular o exercí-
cio do debate democrático 
para se renovar. É com 
esse espírito de renovação 
que estou no PSDB. Prévia 
promove o debate e apro-
xima o partido dos seus 
filiados. Desde os 22 anos 
me dedico à vida pública. 
Estou pronto para todos os 
desafios”.

O DHoje questionou 
ainda a assessoria do par-
lamentar que, mais uma 
vez, confirmou a pré-can-
didatura.

No dia 14 de maio Ro-
drigo se filiou, oficialmente, 
ao PSDB (Partido da Social 
Democracia Brasileira), 
mesmo partido do atual 
Governador de SP, João 
Doria.

Garcia confirma 
nas redes 

sociais sua
pré-candidatura 

a governador
Da REDAÇÃO

maior para a conclusão.
“Além do mais existe o fator 

que é o grande investimento 
financeiro, mesmo se tratando 
de doações, na obra do prédio”, 
conclui Odélio em sua justifi-
cativa.

Outros PLs são, do Executi-
vo, que dispõe sobre o Conselho 
Municipal de Álcool e outras 
Drogas (Comad). E do verea-
dor Jean Charles, em segunda 
discussão, sobre a implantação 
de Sistema de Atendimento Call 
Center nos casos de edição de 
Decretos e outras normas emer-
genciais, visando esclarecer a 
população sobre dúvidas de 
interpretação da referida norma.

Por fim, dois Projetos de Re-
solução do vereador João Paulo 
Rillo. O primeiro, com emendas, 
altera o regimento interno da 
Câmara para aumentar para 
quatro participações o uso da 
Tribuna Livre durante as ses-
sões; e o segundo PR também 
trata de mudanças no regimento 
interno, desta vez para que em 
qualquer momento da sessão, 
os vereadores possam fazer 
o uso da palavra para discutir 
sobre o assunto que julgarem 
relevantes ou urgentes, com 
exceção de quando estiver 
acontecendo a votação ou hou-
ver orador na Tribuna.
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GCM prende homem furtando peças de 
fonte luminosa da Represa Municipal

Após uma denúncia neste 
domingo (30), a Guarda Civil 
Municipal prendeu um homem 
de 45 anos, por volta das 
19h40, que estava furtando 
a fonte luminosa do Lago 1 
da Represa Municipal de Rio 
Preto. 

De acordo com as informa-
ções fornecidas, ao chegarem 
no local os guardas abordaram 
o homem que estava na mar-
gem do lago mexendo em uma 
sacola plástica, e em revista 
foram encontrados um projetor 
de luz completo com reator, 
dois rolos de fios elétricos, 
oito travas de projetores e três 
condutores de fiação. Ao lado 
do acusado também tinham 

mais dois projetores completos. 
Segundo a denúncia, o 

crime envolvia duas pessoas e 
por isso foi solicitado o apoio de 
outras viaturas que realizaram 
um patrulhamento pelo local. 
A segunda pessoa não foi en-
contrada. 

O acusado foi levado para a 
Central de Flagrantes onde ele 
foi preso por furto qualificado. 
O material furtado foi enviado 
para a Base Operacional da 
GCM. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Divulgação

DOMINGO

Após uma denúncia a 
Guarda prendeu um 
homem que estava fur-
tando a fonte luminosa 
do Lago 1 da Represa 
Municipal de Rio Preto

SEXUAL

Um homem de 39 anos 
foi preso na madrugada deste 
domingo (30) após invadir 
a residência de uma idosa 
de 69 anos, mãe de sua ex-
-companheira, para agredi-la 
e supostamente estuprá-la, 
por volta das 2h. 

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, uma equipe da 
Polícia Militar foi acionada 
para atender uma denúncia de 
agressão e estupro no bairro 
Jardim Maria Lucia.  

Ao chegarem no local eles 
foram recebidos pela vítima 
que informou recebeu a visita 
do agressor, que é ex-compa-
nheiro de sua filha, e ao abrir 
o portão para dialogar com ho-
mem ele a empurrou e agar-
rou a força. Em seguida, sem 
seu consentimento o agressor 
a abusou sexualmente. 

Após seu depoimento foi 
acionado uma viatura de res-
gate do Corpo de Bombeiro 
que levou a vítima para o 
Hospital da Criança e Materni-
dade, devido seus ferimentos 
no braço e suas informações 

Homem é preso acusado 
de estuprar ex-sogra
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BANDIDAGEM

LAUDELINO DOMINGOS, natural de 
Paulo de Faria/SP, faleceu aos 84 anos de 
idade. Era viúvo e deixou seus fi lhos Vitali-
no, Cleusa, Ivone, Vilma, Claudia Adriana, 
Ivonete (falecida). Foi sepultado no dia 
30/05/2021 às 14:30, saindo seu féretro do 
velório da Jardim da Paz para o cemitério 
São João Batista.     

WALTER CAVALARI, natural de Gua-
piaçu/SP, faleceu aos 86 anos de idade. 
Era casado com Leonilda Pissolatti Cavalri 
e deixou seus fi lhso Walter Luiz, Wilma, Vag-
ner Luis. Foi sepultado no dia 29/05/2021 
às 11:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Ressurreição.     

CARLITO BATISTA DOS SANTOS, 
natural de Boquim/SE, faleceu aos 84 anos 
de idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
30/05/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Municipal de Mirassol.      

EDELENA DA ROCHA GASPARO, 
natural de Catiguá/SP, faleceu aos 74 anos 
de idade. Era casada com Antônio Eurico 
Gasparo e deixou seus filhos Luciano 
Aparecido, Marcelo Antônio. Foi sepultada 
no dia 30/05/2021 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever RIo Preto 
para o cemitério São João Batista.      

MARIA ANGELICA DOS SANTOS, 
natural de José Bonifácio/SP, faleceu aos 
61 anos de idade. Era solteira e deixou seus 
fi lhos Anderson, Aline, Alexander, Adrily. 
Foi sepultada no dia 29/05/2021 às 15:00, 
saindo seu féretro do velório Municipal de 
Neves Paulista para o cemitério Municipal 
de Neves Paulista.      

VANDERLAN JOSÉ GODOI, natural 
de Macedonia/SP, faleceu aos 58 anos de 
idade. Era casado com Roseli Aparecida 
Gaspari Godoi e deixou seus fi lhos Thiago, 
Thiely. Foi sepultado no dia 30/05/2021 
às 11:00, saindo seu féretro do velório da 
Ercilia para o cemitério Ressurreição.     

EDEZIO GERALDO, natural de Jaci/SP, 
faleceu aos 82 anos de idade. Era casado 
com Cleuza Gigante Geraldo e deixou seus 
fi lhos Eder Paulo, Erick Alexandre, Emerson 

  FALECIMENTOS
Abilio. Foi sepultado no dia 30/05/2021 
às 15:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.     

HARUKO WATANABE, natural de Ja-
pão, faleceu aos 96 anos de idade. Era viúvo 
e deixou seus fi lhos Mitsuko, Yoshiyasu, 
Mitiko, Sueko, Yoshiko. Foi sepultado no 
dia 29/05/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.     

ISMAEL MIRANDA, natural de Jales/SP, 
faleceu aos 62 anos de idade. Era casado 
com Berenice Martins da SIlva Miranda 
e deixou seus fi lhos Gislene, Ismael. Foi 
sepultado no dia 30/05/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.     

PEDRO CABRERA, natural de São 
Simão/SP, faleceu aos 91 anos de idade. Era 
casado com Iza DIas Cabrera e deixou seus 
fi lhos Francisco Roberto, Pedro Antônio, 
Maria das Graças, Maria do Carmo, Neuza 
Aparecida. Foi sepultado no dia 30/05/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório Mu-
nicipal de José Bonifácio para o cemitério 
Municipal José Bonifácio.     

MICHELLI TEIXEIRA VENDIT, natural de 
Jales/SP, faleceu aos 35 anos de idade. Era 
solteira e deixou seus fi lhos Marya, Erick 
Gabriel. Foi sepultada no dia 30/05/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.     

EDITE GOMES GONCALVES MIOLA, 
natural de Icem/SP, faleceu aos 74 anos 
de idade. Era casada com iVanir MIola e 
deixou seus fi lhos Antonio Roberto, Gil-
berto, Lorivaldo Joaquim, ivone (falecida). 
Foi sepultada no dia 29/05/2021 às 14:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.     

CARLOS ROBERTO ZAGO DE SOUZA, 
natural de Araçatuba/SP, faleceu aos 35 
anos de idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 28/05/2021 às 17:30, saindo seu 
féretro velório Jardim da Paz para o cemi-
tério Parque Jardim da Paz.     

de um possível estupro. 
Já por volta das 11h en-

quanto os policias já iniciavam 
o registro do boletim, eles 
foram notificados de que o 
agressor retornou a sua re-
sidência, localizada no bairro 
Jardim Arroyo. O acusado foi 
detido e levado para a Central 
de Flagrantes. 

A filha da vítima, uma mu-
lher de 29 anos, acompanhou 
o atendimento de sua mãe já 
que a vítima possui um histó-
rico de internação no hospital 
Bezerra de Menezes. Sobre 
seu ex-companheiro, ela in-
formou para os policiais que 
possui uma medida protetiva 
contra ele, devido as agres-
sões sofridas anteriormente. 

Na central o homem negou 
as agressões e foi preso em 
flagrante devendo ficar à dis-
posição da justiça. O boletim 
foi registrado como estupro, 
descumprimento de medida 
protetiva, lesão corporal e 
violência doméstica. 

O caso está no 4º Distrito 
Policial e será investigado.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Comerciante é baleado 
e tem moto furtada 
após ser socorrido

No começo da noite de 
domingo (30) um comerciante 
de 33 anos foi baleado por volta 
das 18h40 na Avenida Marco 
Costantini. Ele foi encaminhado 
para o Hospital de Base com 
lesões no braço e no tórax. 

Policias militares foram acio-
nados ao local, porém o homem 
já havia sido socorrido para o 
HB, sendo que em contato com 
populares eles foram informa-
dos de que a vítima conduzia 
uma moto e parou na avenida 
para pedir auxílio. Momentos 
depois dois homens compa-
receram ao local e furtaram a 
moto da vítima. 

Já no hospital em contato 
com o comerciante, os policias 
foram avisados de que o autor 
do disparo, que atravessou o 
braço direito e se alojou no tó-
rax, é um homem de 25 anos. 
Por estar em atendimento mé-
dico a vítima não pode passar 
mais informações. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência o homem indicado 
pela vítima já é conhecido pe-
los policiais. Foram realizadas 
diligências para sua localização, 
porém sem sucesso. 

O caso foi registrado como 
tentativa de homicídio simples e 
será investigado pelo 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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INSEGURANÇA
Escola estadual é furtada na madrugada em Rio Preto

O vice-diretor de uma esco-
la estadual na Avenida Antônio 
Pereira da Silva, em Rio Preto, 
procurou a Central de Flagran-
tes neste domingo (30) para 
informar que na madrugada o 
prédio foi invadido e furtado por 
volta das 3h20. 

Segundo ele, o bandido 
arrombou o portão do colégio 
e furtou uma máquina VAP, 
utilizada para a lavagem da 
escola. E que antes de fugir 
do local ainda se dirigiu à casa 
da zeladora de onde subtraiu 
um rádio relógio, ferramentas, 
dois botijões de gás vazios e 
algumas panelas. 

Para os policiais o vice-di-
retor informou que a escola 
possui câmeras de segurança, 
que ele vai entregar uma cópia 
para auxiliar na investigação 
do caso. Ainda notificou que 
o local do crime permanece 
preservado para o trabalho da 
perícia. 

O jornal DHoje entrou em 

contato com a Secretária Es-
tadual de Educação para mais 
informações sobre as medidas 
tomadas para o caso mas não 
recebeu retorno. 

O boletim foi registrado 
como furto qualificado e será 
investigado pelo 6º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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EM CASA
Filho vai fazer visita e 
encontra mãe morta

Uma aposentada de 63 
anos foi encontrada morta em 
sua residência, localizada no 
Conjunto Habitacional Cristo 
Rei, por seu filho de 42 anos, 
neste domingo (30) às 18h. 

De acordo com o depoi-
mento da testemunha para 
a Polícia Militar, ele foi até a 
residência de sua mãe para 
fazer uma visita e quando che-
gou no local notou que a casa 
estava fechada e que mesmo 
chamando várias vezes a vítima 
não o atendia. 

Neste momento ele ob-
servou um forte odor vindo 

do interior da residência e a 
presença de uma grande quan-
tidade de insetos, decidindo 
então acionar o socorro médico. 

Uma equipe da PM, além 
da USA (Unidade de Suporte 
Avançado), constatou que a 
aposentada já estava morta. 

A vítima foi encontrada dei-
tada na cama de um dos quar-
tos do imóvel, sendo que para 
entrar no local foi necessário 
arrombar a porta, o que foi 
autorizado pelo filho. A equipe 
de perícia foi acionada ao local. 

O caso foi registrado como 
morte suspeita e será investiga-
do pelo 7º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)
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SECA
Equipes combatem 

incêndios em ponto de 
apoio e na Fazendinha

A equipe de emergência da 
Secretaria de Serviços Gerais 
em conjunto com o Corpo de 
Bombeiros combateram dois 
incêndios neste final de sema-
na. O primeiro caso ocorreu 
na tarde de domingo (30), no 
Ponto de Apoio do Parque das 
Flores, enquanto o segundo 
caso ocorreu na madrugada 
desta segunda-feira (31), na 
Fazenda Municipal. 

Por volta das 13h no do-
mingo a equipe de plantão de 
serviços gerais foi acionada 
para apoiar o combate de um 
incêndio no Ponto de Apoio Par-
que das Flores. Foram neces-
sários o uso de caminhões pá 
carregadeiras e três caminhões 

pipas. O fogo foi controlado por 
volta das 16h. 

A segunda ocorrência acon-
teceu por volta da 00h45 quan-
do foi notificado um incêndio 
na Fazenda Municipal, também 
conhecida como Fazendinha. 
A equipe de serviços gerais foi 
acionada para ajudar a equipe 
do Corpo de Bombeiros, onde 
foram utilizadas três máquinas 
e tratores. 

De acordo com as informa-
ções fornecidas, o rescaldo do 
incêndio ainda foi combatido 
até a manhã desta segunda-
-feira. 

Um boletim de ocorrência 
será registrado ainda na segun-
da-feira (31), durante o período 
da manhã. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)
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CARBONIZADO
Carro pega fogo em 
avenida de Mirassol

Na tarde do último domingo 
(30) por volta das 13h50 uma 
equipe do Corpo de Bombei-
ros e a Polícia Militar foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de um incêndio em 
um carro modelo Uno Mille na 
Avenida Modesto José Moreira, 
em Mirassol. 

De acordo com as infor-
mações da polícia, um casal 
conduzia o veículo pela avenida 
quando ao parar em um se-
máforo fechado percebeu que 
o carro começou a esquentar. 
Neste momento o automóvel 
começou a pegar fogo na parte 

frontal, sendo que o casal des-
ceu do veículo e com ajuda de 
populares tentou cessar o fogo, 
porém sem êxito. 

Uma equipe do Corpo de 
Bombeiros e uma viatura da 
PM foram acionados ao ende-
reço, onde por fim o incêndio 
foi controlado. O carro foi com-
pletamente carbonizado e não 
houve vítimas. 

Para o delegado Jairo de 
Freitas Benetti a provável cau-
sa do incêndio se deu pelo fato 
de que o carro já é antigo e 
possivelmente as mangueiras 
do veículo poderiam estar res-
secadas.(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 

Divulgação

Divulgação

O carro foi completamente carbonizado e não houve vítimas
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HB registra novo recorde e tem 654 
pacientes internados com Covid em maio
O Hospital de Base em Rio 

Preto voltou a atingir uma nova 
marca em relação ao número de 
pacientes internados com Co-
vid-19. Neste de mês de maio, 
o hospital contabilizou 654 
internações, o maior número 
em um mês desde o início da 
pandemia. O índice supera as 
648 internações registradas no 
mês de março e 644 de abril.

“Já faz três meses que es-
tamos atuando com mais de 
90% de ocupação. Hoje nós 
estamos recusando muito mais 
pacientes de o que estamos 
conseguindo atender. Considero 
que a partir do momento em 
que não conseguimos atender a 
todos, o sistema está colapsado 
e isso infelizmente vai continuar 
até ocorrer uma redução na 
transmissão do vírus”, afirmou 
Amália Tieco, diretora adminis-
trativa do HB.

Ela também falou sobre a 
situação do hospital na ques-
tão de disponibilidade de me-
dicamentos. “Há dois meses 
passamos por uma situação 

complicada em que não conse-
guíamos comprar medicamen-
tos. Hoje temos fornecedores 
e nosso estoque está dentro 
do aceitável, embora os custos 
tenham aumentado. Com rela-
ção a funcionários, tem sido um 
desafio, mas já fizemos cerca de 
600 contratações nesta pande-
mia”, comentou.

Neste mês de maio, o hospi-
tal teve uma média de quase 22 
internações por dia. Houve uma 
também uma mudança de perfil. 
“Com o avanço da vacinação, os 
pacientes encaminhados para 
nós são mais jovens, de 50 a 59 
anos. Isso é bom, pois prova que 
vacinação está surtindo efeito. 
Por outro lado, esses pacientes, 
por serem mais resistentes, 
acabam tendo um tempo de 
permanência maior no hospital”, 
explicou Amália.

No boletim divulgado nesta 
segunda-feira (31), o hospital 
contava com 278 pacientes 
internados com Covid-19, sendo 
111 na enfermaria e 167 na UTI 
(91% de ocupação). Nas últimas 
24 horas foram concedidas nove 
altas e registrados sete óbitos. 
No Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM) são nove interna-

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br
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PANDEMIA

HB registra novo recorde de com 654 internações em maio

ções, com três na enfermaria e 
seis na UTI.

Desde o início da pandemia, 
a Funfarme atendeu 5.664 
pacientes, com 3.983 altas e 
1.398 óbitos. Rio Preto lidera 
entre as cidades com mais 
pacientes hospitalizados com 
1.714, quase um terço das in-
ternações, seguido por Mirassol 
(494) e José Bonifácio (226).

Vacina - O Centro Integra-
do de Pesquisa Clínica (CIP) do 
Hospital de Base está com inscri-
ções para pessoas interessadas 
em se candidatar como voluntá-
rios do estudo da vacina contra 
Covid-19 (CP-PRO-CoVLP-021), 
produzida pela biofarmacêutica 
Medicago.

O estudo prevê a participação 
de 800 voluntários em São José 
do Rio Preto e região. Pessoas 
maiores de 18 anos poderão se 
inscrever no site da Instituição, 
através do preenchimento de um 
questionário. A equipe do centro 
entrará em contato, por telefone, 
para agendamento de uma visita 
de triagem no centro Integrado 
de Pesquisa Clínica em Vacinas, 
no andar subsolo do Hospital 
de Base.

IMUNIZAÇÃO

Pessoas a partir de 35 
anos com comorbidades 
começam receber vacina

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto antecipou o início da 
vacinação contra a Covid-19 
para pessoas de 35 a 39 anos 
com comorbidades e deficiên-
cia permanente (BPC) para esta 
terça-feira (1). Na quarta-feira 
(2), a vacinação também inclui 
as pessoas de 30 a 34 anos 
com comorbidades e deficiên-
cia permanente (BPC).

Para ambos os grupos a 
vacinação será nos seguintes 
locais: Swift, das 8h às 17h 
(atendimento interno); Unida-
des de saúde não respiratórias, 
das 8h às 14h (atendimento 
interno) e Demais equipamen-
tos públicos, das 8h às 14h 
(atendimento interno)

Para ser vacinado, o mu-
nícipe deve apresentar docu-
mento de identidade com foto 
e CPF. Pessoas com deficiência 
permanente devem apresen-
tar ainda o comprovante de 
recebimento do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
enquanto os pacientes com co-
morbidades devem apresentar 
atestado ou laudo médico. É 
importante preencher antecipa-
damente o cadastro do Vacina 
Já, disponível em www.vacinaja.
sp.gov.br para evitar filas.

A estimativa é de que 
11.599 pessoas com comor-
bidades sejam vacinadas nesta 
etapa além de 388 deficientes. 

As doses chegam ao município 
nesta terça-feira (1);

Gestantes, puérperas e 
idosos que precisam tomar a 
segunda dose da CoronaVac 
serão vacinados exclusivamen-
te nas UBS das 8h às 14h. Já 
motoristas e cobradores de 
ônibus devem ir até a Swift das 
8h às 17h.

Pessoas com mais de 18 
anos transplantadas imu-
nossoprimidas em diálise, 
trabalhadores da saúde, pes-
soas com síndrome de down 
e idosos que precisam ainda 
tomar primeira dose ou rece-
ber a segunda da AstraZeneca 
podem procurar tanto a UBS 
quanto a Swift.

Da REDAÇÃO

ONLINE

NÚMEROS

Famerp promove hoje 
encontro de tecnologia 

aplicada à Saúde

Com o objetivo de abordar 
novas soluções e estimular o 
empreendedorismo na área da 
saúde, a Faculdade de Medici-
na de Rio Preto (Famerp), em 
parceria com a Fatec e Sebrae, 
promove o 2º Encontro de Tec-
nologia Aplicada à Saúde, no 
dia 1º de junho.

O evento, no formato on-
line, terá como tema “Como 
empreender na área da saúde” 
e contará com players como 
Marcelo Lorencin, Ceo da Shift. 
Também vão palestrar no en-
contro Gilberto Mariano, do 
Partec Rio Preto, e Liza Fachin, 
da APL Saúde e Farma.

O 2º Encontro de Tecnolo-
gia Aplicada à Saúde é parte 
das atividades da disciplina 
“Inovação e empreendedoris-
mo na saúde” do Programa de 
Pós-graduação em Enfermagem 

da Famerp.
“Esse tipo de evento é uma 

importante ferramenta para 
promover o empreendedoris-
mo e a troca de conhecimento 
entre importantes empresários 
da tecnologia ligada à saúde, 
nossos alunos e comunidade 
em geral”, explicou Profa. Marli 
Jericó, chefe da disciplina de 
“Inovação e empreendedorismo 
na saúde”.

Para participar do evento é 
preciso fazer inscrição pelo bit.
ly/iiencontrotisaude. O encontro 
será realizado das 19h às 21h 
e é gratuito.

Serviço
2º Encontro de Tecnologia 

Aplicada à Saúde
Data: 1º junho
Local: online
Horário: 19h às 21h
Inscrições: bit.ly/iiencontro-

tisaude
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Famerp promove hoje encontro online
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Rio Preto ultrapassa 75 mil casos de Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
segunda-feira (31) mais 94 
casos de Covid-19 no municí-
pio, sendo 67 diagnosticados 
por exame PCR, 12 por TR so-
rológico e 15 por TR antígeno. 
Com isso, a cidade chega aos 
75.033 casos da doença, o 
equivalente a 16,1% da po-

pulação, ou seja, um em cada 
seis rio-pretenses já contraiu a 
Covid-19.

Foram confirmadas tam-
bém mais seis mortes, sendo 
quatro no domingo e duas 
nesta segunda. Desde o início 
da pandemia, Rio Preto soma 
2.170 óbitos pela doença, 
com uma taxa de letalidade de 
2,89%. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 40.270 

casos e 1.248.
São 66.315 curados até 

o momento, o equivalente a 
88,3% dos casos. A cidade 
soma 280.897 notificações 
de pacientes atendidos com 
sintomas gripais e 245.559 
testes realizados. O coeficien-
te de incidência é 16.136 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente são 871 pa-
cientes internados com sín-

drome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 421 na 
UTI e 450 na enfermaria, 
sendo 480 são residentes de 
Rio Preto e 391 são de outras 
cidades da região. Dentre os 
casos já confirmados de Co-
vid-19, são 606 internações, 
com 354 em UTI e 252 na 
enfermaria. A taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI na região 
é de 88,7%.

Vinicius LIMA
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MODELO
Vacinação em massa derruba em 95% mortes em Serrana

O Governo de São Paulo 
divulgou nesta segunda-feira 
(31) os resultados do Projeto 
S, coordenado pelo Instituto 
Butantan para vacinar  toda a 
população adulta do município 
de Serrana contra o coronaví-
rus. Com 95% dos habitantes 
acima de 18 anos protegidos 
pela Coronavac, a pesquisa 
científica mostrou quedas sig-
nificativas de 95% em mortes, 
86% de internações e 80% em 
casos sintomáticos de Covid-19 
na cidade da região de Ribeirão 
Preto.

“O estudo indica também 
que, com 75% da população-
-alvo imunizada com as duas 
doses da vacina Coronavac, a 
pandemia foi controlada em 
Serrana e isso pode se reprodu-
zir em todo o Brasil”, afirmou o 
Governador João Doria.

O estudo clínico de efetivi-
dade teve início em fevereiro e 
se estendeu até abril. A redução 
dos indicadores da pandemia foi 
constatada com a comparação 
dos dados registrados antes 
e depois que cerca de 27 mil 
moradores com mais de 18 
anos completaram o ciclo de 
imunização com duas doses da 
vacina do Butantan, com inter-
valo de 28 dias entre a primeira 
e a segunda aplicação.

A pesquisa mostrou que 
a vacinação protege tanto os 
adultos imunizados quanto 
crianças e adolescentes que 
não receberam a vacina. A 
população total de Serrana é 
estimada em torno de 45 mil 
pessoas. A imunização gerou 
uma espécie de cinturão imu-
nológico em Serrana, reduzindo 
drasticamente a transmissão do 
coronavírus no município.

A incidência da COVID-19 

em Serrana também despen-
cou em comparação às cidades 
vizinhas. Enquanto a região 
apresenta alta nos casos de 
Covid-19, Serrana manteve 
taxas baixas de contágio gra-
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ças à vacinação. Mesmo com 
cerca de 10 mil moradores que 
transitam por outras cidades 
diariamente, Serrana alcançou 
um cenário de controle da 
pandemia.

Divulgação

ORÇAMENTO
Borim alerta para gastos da 
Saúde com ordens judiciais

O balanço do primeiro 
quadrimestre da Secretaria 
da Saúde aconteceu nesta 
segunda-feira (31), em au-
diência pública na Câmara 
Municipal.

Muitos dados foram apre-
sentados, principalmente os 
gastos feitos pela pasta neste 
período. Carmen Lígia, respon-
sável pelo setor de farmácia da 
Secretaria de Saúde, trouxe os 
dados deste setor e explicou 
que o Município gastou mais 
de R$6 milhões somente para 
adquirir medicamentos com 
ordens judiciais.

Aldênis Borim, Secretário 
da Saúde, ainda ressaltou e 
comparou estes gastos. “Eu 

quero fazer um apelo à po-
pulação. É inadmissível que 
nós gastemos 66% de todo 
o orçamento da pasta com 
0,48% da população. Mais da 
metade de tudo, para menos 
de meio por cento da popu-
lação. Cada medicamento, 
através de ordem judicial, 
custa mais de R$7 mil e sem 
ordem judicial, sai a R$32,00 
cada um”.

De acordo com as informa-
ções da pasta, foi a primeira 
vez que foi gasto este montan-
te nos medicamentos através 
de ordens judiciais.

Em relação aos medica-
mentos de sedação, intu-
bação e antibióticos foram 
gastos mais de R$11 milhões, 
todos recurso da União.

Andressa ZAFALON 
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COM ARROGÂNCIA E PREPOTENCIA VOCÊ PODE IR LONGE, AGORA 
COM HUMILDADE E RESPEITO, VOCÊ PODE CHEGAR ONDE QUISER. 

Sorria, beba muita água e seja feliz!MIRTHES BORGES e Osval-
do estão comemorando 34 anos 
de casados, cada vez mais apai-
xonados e felizes, ao lado dos 
familiares. Felicidades ao casal!

O MÉDICO LEANDRO Frei-
tas Colturato, Presidente da 
Regional APM - Associação 
Paulista de Medicina, pedindo 
para a população rio-pretense 
redobre os cuidados contra a 
Covid-19 diante da ameaça de 
uma terceira onda. O aviso está 
dado gente!

GUILHERME BAFFI convida 
os rio-pretenses para um resgate 
de memórias afetivas nos cor-
redores do Riopreto Shopping, 
onde lançou a exposição foto-
gráfi ca “A Arte de Ser Moleque”, 
até o próximo domingo, dia 6. Em 
diferentes registros, Guilherme 
dá destaque às brincadeiras 
que marcaram gerações, como 
bete, queimada, futebol de rua 
e carrinho de rolimã. 

ALÔ TRICOLORES. Nem bem 
comemorou o título de campeão 
paulista a diretoria do São Paulo 
está conversando com LG para 
um acordo de patrocínio. Está 
quase certo e o contrato seria de 
um ano. Clube vencedor sempre 
encontra um patrocinador. Não é 
o caso de América e Rio Preto.

KARINA ESTÉTICA manda 
avisar que nesta terça-feira, 
realiza Tratamento com Lazer. 
Mancha na Pele, Cicatrizes ros-
to ou corpo, Estrias, Linhas de 
Expressão, Sequelas de Acne e 
Remoção de Tatuagens. Paco-
tes com super descontos. Mais 
detalhes (17) 99181-4336, com 
Karina Souza.

CONTAGEM REGRESSIVA. 
Bruno Garisto, mais seus so-
brinhos Gustavo e Leonardo 
Conte, empresários, aguardam 
anciosos a inauguração, em 
julho, do Restaurante Casa de 
Vó, no Villa Orgânica, em meio 
à natureza, atrás do Villa Conte 
Buffet. Com foco de atrair ciclis-
tas com estacionamento, ponto 
de apoio com várias rotas a partir 
de lá, e também em busca de 
uma parada, e até tomar café 
ou um lanche com produtos 
naturais, comidas naturais, além 
de um espaço para piquenique 
em família, e cardápio voltado à 
alimentação do ciclista.

FRIGORÍFICO Eldorado. Vale 
à pena conferir as ofertas.  Kit 
Churrasco, Kit Kids, Kit Frios e 
Kit Mistura com 1kg – acém mo-
ído, 1kg – paleta em cubos, 1kg – 
coxão mole em bife, 1kg – frango 
à passarinho (temperado), 1kg – 
fi lé de frango em bife, 1kg – coxa 
sobre coxa, 1kg – linguiça T.C 
(fi ninha) e 1kg – bisteca suína. 
Tudo isso por um preço bastante 
econômico (super promoção), 
rua Aparecida do Tabuado 2906. 
Telefone – 17 – 3236-6795.        

@frigorifi co.eldorado.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

Cheirinho novo
Tássio Mendes e Ana Lívia Elias 
Mendes, estão curtindo chorinho 
novo com o nascimento do filho, 
primogênito, Angelino José. 
Segundo neto, da jornalista 
Elma Eneida Bassan Mendes 
e do empresário José Mendes, 
que estão babando de alegria. 
Muita saúde ao pequeno 
Angelino.

Um grande evento
O vice-presidente da Federação das Indústrias do estado de 
São Paulo (FIESP), José Ricardo Roriz Coelho, que também é 
presidente da ABIPLAST, fará a abertura do 4º Congresso Brasileiro 
do Plástico (4CBP), que acontece no próximo dia 8 de junho, será 
um grande evento de acesso à informação sobre os caminhos 
e soluções da indústria do plástico. A edição deste ano será no 
formato online em função da pandemia, e trará palestrantes 
nacionais e internacionais que apresentarão a economia circular 
dos plásticos, além de trazer cases de sucesso de outros países, 
inovações na área, como as embalagens impressas e flexíveis, 
e a importância do material para a biossegurança no combate à 
Covid-19. O 4CBP está com as inscrições abertas e gratuitas no 
site cbplastico.com.br.

DiáriodoBob
Agora é pra valer. O vice governador, Rodrigo Garcia, anun-

ciou ontem pela primeira vez, que é pré-candidato ao Palácio 
dos Bandeirantes em 2022 e defendeu a realização de prévias 
caso outro tucano também se apresente para disputar o cargo. 
Quem pensava em outra tomada de posição de Rodrigo, sentiu 
nele a ética e o respeito que sempre o conduziu na política, até 
para ser candidato. Rodrigo tem o apoio de João Dória que 
planeja deixar o cargo em abril de 2022 para disputar a presi-
dência da república se vencer a prévia nacional do PSDB que 
ainda não foram regulamentadas. Oremos. Não foi somente o 
Fábio Marcondes, vereador licenciado, por ter sido nomeado 
secretário de Esportes, que manteve distanciamento de seus 
convidas, mas, parte de sua família também, por sintomas do 
Vírus Corona. A torcida é positiva para que não seja de fato, 
mas um alarme falso. Procurando ninho. Geraldo Alckmin, por 
enquanto ainda no PSDB se reúne com representantes do PSL 
de São Paulo até o fim de semana. Vida em jogo. Em meio à 
crise hospitalar, na briga por vagas em UTIS, mais de 60 mil 
cirurgias cardiovasculares eletivas estão em compasso de es-
pera. Faltam leitos e o seguro morreu de velho. As famílias não 
querem arriscar.Taça e lata em disputa. A boa nova pra quem 
gosta de um bom vinho é a embalagem em latas. Os produtos 
são os mesmos e os títulos também, mas, no sabor e pela 
tradição, a garrafa leva ainda muita vantagem. Não compare, 
separe. Uma cidade que tem grandes escribas, destacando um 
sindicalista com foro internacional como Laerte Teixeira da Costa 
e um médico linha dura como Cacau Lopes, ambos ex-verea-
dores e defensores de teses polêmicas que, de vez em quando 
relatam nos periódicos daqui, o que pensam sobre a ordem do 
dia, não podem se dar ao luxo de ficarem calados e distante 
das tribunas. Quem foi vereador no tempo deles, sabia que, 
se não estivesse preparado para apertar o gatilho, a bala atirada 
fazia um estrago irreversível. Na questão de ordem a diferença 
entre lá e cá não da nem pra comparar. Como tudo tem seu 
tempo, não nos esqueçamos do velho ditado: “THE SILENCE IS 
GOLDEN”. Ponto e basta!

Sempre juntos
Quem diz a besteira, que não existe amizade e palavras 
empenhadas na política fora das campanhas, respeito entre os 
partidos e em eventos públicos (diplomático-sociais), talvez não 
tenham enxergado ainda o  respeito que Edinho Araújo e Rodrigo 
Garcia nutrem um pelo outro ao longo desses últimos 20 e tantos 
anos. Uma das provas sobre esta verdade assistimos no último 
final de semana, quando o vice-governador e o prefeito estiveram 
juntos andando pela região. Se a carruagem não mudar de rumo, 
não ha dúvida que, nas eleições do ano que vem, os dois seguirão 
a mesma trilha do mesmo trilho.

Fique Sabendo...
Um dos maiores e mais tradicionais eventos culturais do país 
precisou se adaptar, mais uma vez, aos cuidados exigidos pela 
pandemia da Covid-19. A equipe organizadora do 57º Festival 
do Folclore da Estância Turística de Olímpia anunciou, que a 
edição deste ano será realizada de forma híbrida. Dessa forma, 
o evento contará com apresentações ao vivo, transmitidas por 
lives, e exibições gravadas de músicas e danças inéditas, com a 
participação de grupos folclóricos e parafolclóricos convidados de 
diversos estados brasileiros. Além disso, a edição terá nova data, 
com programação de 11 a 15 de agosto, ou seja, de quarta-feira 
a domingo.

henriforne@gmail.com

Ajudando
No próximo domingo, dia 6 de junho, acontecerá um Leilão 
Virtual em prol do Hospital de Base Rio Preto, que tantas vidas 
tem salvado nesta pandemia, e que sempre foi referência para 
atendimentos de média e alta complexidade para nossa população. 
O Clube dos Cavaleiros e o Orgulho Caipira estão arrecadando 
recursos para este evento. As doações devem ser feitas junto 
aos voluntários Zé Fontes (99724-6991) e Serginho da Agrovas 
(99744-1012). Colabore! A transmissão do Leilão será pelo 
Youtube, no canal do Tanabi Leilões.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Doa APM
APM - Associação Paulista de 
Medicina de Rio Preto lançou 
a Campanha DOA APM para 
arrecadar itens de higiene 
pessoal e de limpeza para o 
Instituto Lar de Fátima e a 
Pastoral do Povo em Situação 
de Rua. A doação pode ser feita 
até o dia 13 de junho, na Sede 
da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia. Mais detalhes (17) 
3227-7577.  

A empresária Rose Valêncio e a fi lha 
Carla em dia especial comemorativo 

no Haras Eldorado, em Ipiguá

C/ Luizinho BUENO 

O pecuarista Rodrigo Cabrera Hernandes 
e os fi lhos Henrique Hernandes, 

que festejou seus 5 anos, e Felipe 
Hernandes. Da coluna, muita saúde  
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1731
(De 01 de junho de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Aposentadoria por Tem-
po de Contribuição, com proventos integrais, à senhora VAL-
CIR ALVES FERREIRA, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0058/06/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/06/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1732

(De 01 de junho de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição, com proventos integrais, à senhora 
DENISE KHAUAM COLAÇO MUSEGANTE, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Coordenador Pedagógico, 
nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0059/06/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/06/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1733

(De 01 de junho de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Aposentadoria por Tem-
po de Contribuição, com proventos integrais, à senhora RO-
SANE LÚCIA MARTINELI GALHARDO, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.

Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0060/06/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/06/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1734

(De 01 de junho de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição, com proventos integrais, à senho-
ra SANDRA CRISTINA LOURENÇO, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 
básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.7/0061/06/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/06/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1735

(De 01 de junho de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição, com proventos integrais, à senho-
ra ROSEMEIRE DA CUNHA BUSSO, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 
básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.7/0062/06/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/06/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1736

(De 01 de junho de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição, com proventos integrais, à senhora 
MARIA RITA CARDOSO MACHADO MAZZETTO, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Médico, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0063/06/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/06/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1737

(De 01 de junho de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição, com proventos integrais, à senhora 
NAIR RABITO, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0064/06/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/06/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1738
(De 01 de junho de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Pensão por Morte de 
Servidor Inativo, com valores teto RGPS e acréscimo, à 
benefi ciária SUELI MARIA SILVA BORGES, na qualidade 
de cônjuge, do extinto servidor ORONISIO JOSÉ BORGES, 
ocupante do cargo efetivo de Agente Parlamentar de Trans-
portes.
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Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.4/0065/06/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 07/04/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1739

(De 01 de junho de 2021)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Pensão por Morte de 
Servidor Inativo, com valores integrais, à benefi ciária MARIA 
PEREIRA DOS SANTOS, na qualidade de companheira, do 
extinto servidor SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA, ocupante 
do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0066/06/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 11/04/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
EMPENHO 9007/21 e 9017/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do re-
cebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 8479/21
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
EMPENHO 7502/21
Notifi co derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços nº 25/20; Contrato: TOP/0027/20
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 65,  § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 46,3314226% e fi ca suprimido em 
aproximadamente 10,5395410%, ambos do valor inicial do 
contrato supramencionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
6° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 41/18; Contrato: DIL/0030/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de S.J. Rio 
Preto - Emurb
Nos termos do art. 65,  § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 16,3265% e fi ca suprimido em apro-
ximadamente 1,0204%, ambos do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMEL – Fabio F. D. Marcondes
EXTRATO 
27° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 484/17 – Contrato: PRE/0192/17
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais
Nos termos do art. 65,  § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
na ordem de 0,227079%  valor inicial do contrato supramen-
cionado. SMA – Adilson Vedroni.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 19/19; Contrato: DIL/0019/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. PGM – Luis Roberto Thiesi
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 66/2021 
Objeto: Aquisição de 2.500 frascos/ampolas de pantopra-
zol 40mg injetável Credor: PORTAL LTDA – Empenho nº 
10343/2021 – R$ 65.000,00. 
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 67/2021 
Objeto: Aquisição 3.000 frascos/ampolas de Omeprazol 
40mg injetável. Credor: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICAS 
S/A – Empenho nº 10342/2021 – R$ 60.000,00. 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021
CONTRATO nº PRE/0067/21
CONTRATADA: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 
LTDA 
OBJETO: Aquisição de aparelhos de bipap e cpap para o 
Centro Especializado de reabilitação (CER) – Item 03 – SMS 
– Prazo de vigência: 24 meses. Valor Total: R$147.820,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021
ATA Nº 0440/21
CONTRATADA: VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de cabos de cobre – Valores Uni-
tários – Item 02 - R$1,919; Item 03 – R$4,655; Item 07 – 
R$8,149; Item 08 – R$12,278; Item 11 – R$7,279; Item 12 
– R$2,989; Item 13 – R$4,550; item 14 – R$7,349 - SMO – 
Israel Cestari Júnior - Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
103/2021 – PROCESSO Nº 1944/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de ar condicionado 
e cortinas de ar com instalação inclusa. Secretaria Municipal 
de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 02/06/2021 às 14:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
186/2021 – PROCESSO Nº 11.614/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de celular para a 
Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 02/06/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
237/2021, processo 11.965/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de kit de sondagem em atendimento 
as unidades de saúde no combate ao COVID-19. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 10/06/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 212/2021, processo 11.781/2021, objetivando o regis-
tro de preços para aquisição de agulhas para instrumento 
de biopsia. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 16/06/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
209/2021, processo 11.776/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de cobertor e lençol para as unidades 
de saúde no combate ao COVID-19. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
11/06/2021, às 14:30h. e abertura a partir das 14:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 207/2021, processo 11.774/2021, objetivando a contrata-
ção de empresa para prestação de serviços em consultoria 
e assessoria para acreditação do Laboratório de Patologia 
Clínica. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 16/06/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
190/2021, processo 11.619/2021, objetivando a contratação 
de empresa para concessão de licença de uso de software 
para Gestão de Obras e Serviços Públicos, composta pelos 
módulos de composição de custos e orçamentos, gestão de 
contratos e medições de obras e serviços de mapa de obras. 
Secretaria Municipal de Obras. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 23/06/2021, 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 163/2021 – Processo 
11.439/2021
Objeto: Aquisição de audiometro, aparelho de potencial 
evocado e de emissão otoacústicas para o CER. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com 
início dia 17/05/2021, sendo adjudicados os itens 01 e 03 
à empresa declarada vencedora: JARAGUÁ MERCANTIL 
EIRELI. Item 02: Fracassado. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim– Se-
cretário Municipal de Saúde.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 

235/2021, processo 11.948/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de equipamentos de suporte a vida 
(COVID-19). Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 11/06/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
AVISO 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 203/2021, Processo 
11.733/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de válvulas para 
o gerenciamento da rede de gases medicinais das unidades 
de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. 
Declaro improcedente a impugnação. Fica mantido para 
o dia 02/06/2021, às 08h30min para envio de propostas e 
abertura a partir das 08h32min. O inteiro teor encontra-se à 
disposição de todos os interessados, no “link edital completo 
e anexos” no Portal de Compras.

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 009/2021
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO –EMURB. 
CONTRATADA: GODOY ARAUJO SEGURANÇA PATRIMO-
NIAL.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial 
“desarmada”, sob demanda, para atender as necessidades 
da EMURB, com atuações no Terminal Rodoviário Governa-
dor Laudo Natel, Terminal Suburbano, sede da EMURB no 
Parque Setorial e na Pedra “Viaduto Jordão Reis”, todos em 
São José do Rio Preto/SP
VALOR GLOBAL: R$ 1.279.872,00 (Um milhão, duzentos e 
setenta e nove mil e oitocentos e setenta e dois reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será por 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/06/2021 e 
tendo seu término em 31/05/2022.
DATA DA ASSINATURA: 28 de Maio de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 002/2021, 
Processo nº 12/2021, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, lei 13.303 de 30 Junho de 2016, aplicando-se no 
que couberem as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, a Lei Complementar nº 123/2006, com 
as alterações vigentes, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-sp, 28 de Maio de 2021.

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTARIA N.º 35.293 DE 31 DE MAIO DE 2021

EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) FER-
NANDA VOLLET, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de junho de 
2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.928
DE 31 DE MAIO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio do Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com os artigos 6º e 7º da Lei nº 13.684, de 
16 de dezembro de 2020;

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Empresa Munici-
pal de Construções Populares – EMCOP, um Credito Adicio-
nal Suplementar, no valor de R$ 48.000,00( quarenta e oito 
mil reais),para reforço da seguinte dotação orçamentária  a 
seguir descrita:
EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES 
– EMCOP
Programa 0014 – Moradias Urbanas
Ficha 013 
…………………………………………………………….R$ 
48.000,00
03.01.16.482.0014.2.001.339047.04 – Obrigações Tributá-
rias e Contributivas
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do Credito 
Suplementar de que se trata   o Art. 1º, decorrem da anula-
ção parcial da dotação orçamentária a seguir descrita, nos 
termos do que se dispõem o inciso III§ 1º do artigo 43 da Lei 
Federal nº 4.320/64
EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES 
– EMCOP
Ficha 029 
……………………………………………………………..R$ 
48.000,00
03.01.16.482.0014.1.023.449051.04 – Obras e Instalações
Art. 3º Ficam modifi cadas as Peças Orçamentárias 
PPA2018/2021 e LDO 2021,nos mesmos moldes e naquilo 
pertinente, conforme descritos no artigo deste Decreto.
Art. 4º Este decreto entra em  vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr Lotf João Bassitt”, 31 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
PEDRO NIMER FILHO
DIRETOR PRESIDENTE DA EMCOP
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.929
DE 31 DE MAIO DE 2021.

Nomeia Comissão de Vistoria e Avaliação de Bens Móveis.
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 
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deste Município e artigo 17, inciso II, da Lei nº 8.666/93;

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor a COMISSÃO DE 
VISTORIA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, os seguintes 
membros:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
a) Arthur dos Santos Segantini
b) Jorge Luís Lisboa
c) Gilson Eugenio Guimarães
d) Ângelo Oscar Peloi
e) Mauricio Tukamoto Rodrigues
f) Paulo Roberto Ribeiro dos Santos
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
a) Eliana Aparecida Najem Racaneli
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
a) Bruno Vinicius Costa
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
a) Robison Juliano Gonçalves da Silva
b) Rodrigo de Abreu Serafi m Leite
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
a) Paulo Rogério Ferreira
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
a) Cleiton Ricardo Merlo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
a) Danielle Christine Ribeiro Cavalcante Sanches
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANS-
PORTE E SEGURANÇA
a) Álvaro Furlan da Silva
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
a) César Augusto Fernandes
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, em especial 
os Decretos nos 17.799/2017, 18.128/2018, 18.229/2019, 
18.530/2020 e 18.714/2020.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 31 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.930
DE 31 DE MAIO DE 2021.

Nomeia membros para compor a Comissão de Gestão dos 
Programas de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A :
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão de Gestão 
dos Programas de Desenvolvimento Industrial e Tecnoló-
gico, nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 2º da Lei nº 
10.029/07, os seguintes membros:
I - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
a) ORLANDO JOSÉ BOLÇONE – Presidente 
b) MATHEUS DE OLIVEIRA GUIDUCE– Titular
c) JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA REGO – Suplente / 
secretária executiva 
II - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO a) JORGE LUIS 
DE SOUZA - Titular 
b) OLIVIA FIRMINO – Suplente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPRE-
GO 
a) MARCELO EDUARDO ARRUDA ARANTES – Titular 
b) EDEMILSON APARECIDO FAVARON – Suplente 
IV – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
a) LILIANI MENDONÇA RODAS – Titular 
b) VANESSA GIMENEZ FERREIRA – suplente 
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
a) EDSON FRANSCISCO DA SILVA JUNIOR – Titular 
b) CESAR BASSO DA SILVA – Suplente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
a) ISRAEL CESTARI JUNIOR - Titular 
b) GISELE MADI DE FREITAS – suplente 
VII – ACIRP 
a) JEAN CARLOS REINALDET DAHER – Titular 
b) RICARDO ALBERTINI GRESPAN – Suplente 
VIII – APETI 
a) RAFAEL BRAILE – Titular
b) JEAN DAHER – suplente 
IX – CIESP 
a) INGOMAR ILSON MATTE – Titular 
b) JEFFERSON A. LOPES –– Suplente 
X – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
a) VLADIMIR PEREIRA LEMES – Titular 
b) AGNALDO SIMÃO MONEZZI – Suplente 
XI – CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
a) EDGAR ANTONIO SBROGIO – Titular 
b) BRUNO SBROGIO – Suplente 
XII – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB
a) DR. RICARDO GAZZI – Titular 
b) DR. FELIPE CAPUZI FREIRE – Suplente 
XIII – SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS 
a) ENG. CIVIL CESAR ANTÔNIO VESSANI - Titular 
b) ENG. CIVIL ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO – Su-
plente
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 31 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ao de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registro no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa local.

DECRETO Nº 18.931
DE 31 DE MAIO DE 2021.

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

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 4.588.500,00 
(quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil e quinhentos 
reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir 
descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 396 R$ 2.000.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1.003.449051.01 – Obras e Instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 572 R$ 2.140.000,00
Programa 10 – Serviços Municipais
19.001.15.452.0010.2.011.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTI-
CAS PARA MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
RAÇA E ETNIA
Ficha 582 R$ 270.000,00
Programa 12 – Políticas de Gênero, Participação e Inclusão 
Social
20.001.08.244.0012.2.007.335043.01 – Subvenções Sociais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ficha 463 R$ 178.500,00
Programa 14 –Moradias Urbanas
13.001.16.482.0014.2.054.449052.03 – Equipamentos e 
Material Permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 481.500,00 
(quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos reais), para 
reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Ficha 539 R$ 5.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
17.001.04.122.0002.2.001.339039.01 - Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 126 R$ 195.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2.001.339040.01 – Serviços de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação - PJ
III – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 470 R$ 70.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2.001.339030.01 – Material de Consu-
mo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 475 R$ 67.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2.001.339039.01 – Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 477 R$ 75.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2.001.449052.01 – Equipamento e Ma-
terial Permanente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 507 R$ 26.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2.012.339030.01 – Material de Consu-
mo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO
Ficha 514 R$ 43.500,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2.032.339030.01 – Material de Consu-
mo
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 3º decorrem das anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 001 R$ 5.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
01.001.04.122.0002.2.001.339030.01 – Material de Consu-
mo
II– SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 523 R$ 476.500,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2.033.339039 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 31 de maio de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.734
DE 28 DE MAIO DE 2021.

Denomina “Luciano Gioli” a Rua Projetada 04 do Loteamento 
Setvalley III.
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:
Art. 1º Passa a denominar-se “Luciano Gioli” a Rua Projetada 
04 do Loteamento Setvalley III. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei 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 e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.735
DE 28 DE MAIO DE 2021.

Denomina “Albino Melazzi” a Rua Projetada 02 do Lotea-
mento Setvalley II.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Albino Melazzi” a Rua Proje-
tada 02 do Loteamento Setvalley II. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei 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 e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa 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 Previdên-
cia Social do Município de São José do Rio Preto - RIO-
PRETOPREV, Jair Moretti, convida os munícipes, os partici-
pantes e benefi ciários da RIOPRETOPREV, as autoridades 
locais, as Entidades de Classe e a todos os demais interes-
sados para participarem da audiência pública que será trans-
mitida 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 
apresentados e debatidos o relatório de gestão administrati-
va, 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

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
41/2021 – PROCESSO SICOM 3169/2021
Objeto: Aquisição de peças e equipamentos de informática.
Fica designado o dia 02.06.2021, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 31.05.2021 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
32/2021 – PROCESSO SICOM 3133/2021
Objeto: Aquisição de conjuntos completos de selos mecâ-
nicos para as bombas das Estações Elevatórias de Esgoto 
(EEE).
Sessão pública realizada on line no dia 18.05.2021, com 
continuidade no dia 20.05.2021, sendo adjudicado o objeto 
à vencedora FLUKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDA-
ÇÕES LTDA para os itens 1, 2, 3, 4 e 5. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 32/2021 – PROCESSO SICOM 3133/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 28.05.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 31.05.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS A 
TÍTULO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A 
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO DEOCLECIANO.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ESPÉCIE/TIPO: 
PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL; COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/
GASOLINA; MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/UNO WAY 
1.3 E; ANO FABRICAÇÃO: 2021; ANO MODELO: 2021; 
CATEGORIA: OFICIAL; COR PREDOMINANTE: BRAN-



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
1° de junho de 2021

CA; CHASSI: 9DB195B6HMO911585; PLACA: EST9G38; 
PATRIMÔNIO: 256548; PM: 1515. PARA SEU USO EXCLU-
SIVO, VEDADO A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, 
LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO 
GRATUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: VALIDO POR PRAZO INDETERMINADO. 
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
DATA DA ASSINATURA: 28 DE MAIO DE 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA Nº  
04/2021.
Processo Administrativo nº 004/2019 - SEMAS 
Edital de Chamamento Público nº 01/2019 - CMDCA
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro 
de 2017, torna público o extrato do Termo de Fomento que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CMDCA e a Associação Filantrópica Mamãe Idalina 
- AMAI. 
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execução 
do Projeto Vem Ser o Futuro objetivando ofertar ofi cinas de 
arte/cultura, esporte/lazer e espaço de convívio e referên-
cia para desenvolvimento de habilidades, incentivando a 
socialização através das ofi cinas e dos e grupos refl exivos 
no âmbito da Rede de Proteção Social - Sistema Único da 
Assistência Social do Município.
Valor global: R$ 349.969,14 (trezentos e quarenta e nove 
mil, novecentos e sessenta e nove reais e quatorze cen-
tavos) com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, conforme Cronogra-
mas de Desembolso, constantes no Plano de Trabalho 
aprovado.
Vigência: 01/06/2021 a 31/05/2022.
Data da assinatura: 28 de maio de 2021
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária 
Municipal de Assistência Social
Fernanda Paula Magossi Arado – Presidente do Conselho 
M. dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
Alberto Fernandes - Vice-Presidente da Associação Filantró-
pica Mamãe Idalina - AMAI.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA Nº 
05/2021.
Processo Administrativo nº 004/2019 - SEMAS 
Edital de Chamamento Público nº 01/2019 - CMDCA
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro 
de 2017, torna público o extrato do Termo de Fomento que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – CMDCA e a Associação dos Pais e Amigos dos Excep-
cionais de São José do Rio Preto - APAE. 
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execução 
do Projeto Equoterapia objetivando disponibilizar um método 
de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisci-
plinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao 
desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com defi ciência 
no âmbito da Rede de Proteção Social - Sistema Único da 
Assistência Social do Município.
Valor global: R$ 349.739,51 (trezentos e quarenta e nove mil, 
setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), 
com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMDCA, conforme Cronogramas de De-
sembolso, constantes no Plano de Trabalho aprovado.
Vigência: 01/06/2021 a 31/10/2022.
Data da assinatura: 28 de maio de 2021.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária 
Municipal de Assistência Social
Fernanda Paula Magossi Arado – Presidente do Conselho M. 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Valdir Nonato – Presidente da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de São José do Rio Preto - APAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº  11/2021, 
De 28 de maio de 2021.

Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de 
Fomento nº  04/2021-SEMAS, oriunda do Processo Admi-
nistrativo nº 04/2019- Chamamento Público nº 001/2019 – 
SEMAS/CMDCA.

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni Secretária 
Municipal de Assistência Social do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro 
de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 
de 07 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Flaviane Medeiros Maia, respon-
sável pela gestão da Parceria celebrada entre a Secretaria 
Municipal de Assistência Social a Associação Filantrópica 
Mamãe Idalina – AMAI para execução do Projeto Vem Ser o 
Futuro objetivando ofertar ofi cinas de arte/cultura, esporte/
lazer e espaço de convívio e referência para desenvolvi-
mento de habilidades, incentivando a socialização através 
das ofi cinas e dos e grupos refl exivos no âmbito da Rede 
de Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do 
Município.
  Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a exe-
cução da referida parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social de São José do Rio Preto, Estado 

de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 12/2021, 
de  28 de maio de 2021.

Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de 
Fomento nº   05/2021-SEMAS, oriunda do Processo Adminis-
trativo nº 04/2019- Chamamento Público nº 001/2019 – SE-
MAS/CMDCA.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni Secretária 
Municipal de Assistência Social do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro 
de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 de 
07 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Ana Cristina Fiori dos Santos 
Voltani, responsável pela gestão da Parceria celebrada entre 
a Secretaria Municipal de Assistência Social a Associação 
dos Pais e Amigos dos Excepcionais de São José do Rio 
Preto – APAE para execução do Projeto Equoterapia objeti-
vando disponibilizar um método de reabilitação que utiliza o 
cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, 
educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsi-
cossocial da pessoa com defi ciência no âmbito da Rede de 
Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do 
Município.
 Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fi scalizar a execu-
ção da referida parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social.

 

 

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
PORTARIA SMAA Nº 08/2021  
Data: 31 de maio de 2021. 
Institui, no âmbito municipal, tabela oficial de cotação de preços de 
Frutas, Legumes e Verduras para ser utilizada na execução das 
Chamadas Públicas relacionadas às compras de alimentos 
vinculadas ao “Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE”. 
Considerando pesquisa de preços realizada no mercado local 
desse município para utilização nas Chamadas Públicas 
relacionadas às compras de alimentos vinculadas ao “Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE” – para contratação de 
grupos formais da Agricultura Familiar detentores de DAP jurídica 
para aquisição de hortifrutigranjeiros para abastecimento das 
Unidades Escolares; 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
nos termos do Decreto nº 18.730, de 18 de novembro de 2020, 
DETERMINA: 
Art. 1º - Fica fixado o item e respectivo preço abaixo relacionado: 

Item Gênero / Produto Unidade Preço 
Médio 

1 ABACAXI Kg R$ 4,99 
2 ALMEIRÃO Maço 500 g R$ 4,53 
3 BANANA NANICA Kg R$ 3,09 
4 BATATA DOCE Kg R$ 3,43 

 
Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário; 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e 
local de costume, em Diário Oficial do Município e arquivada nesta 
Secretaria Municipal de Agricultura de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São José do Rio Preto/SP, 31 de maio de 2021. 

ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR 

 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento 
de Tributos Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados para a devida regularização cadastral de forma 
eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro 
Fiscal, no prazo de 30 dias contados da data da publicação 
desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do Decreto Municipal 
n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização 
cadastral através do sistema eletrônico, o contribuinte terá sua 
inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal 
n°16.888/2013, o que, posteriormente, poderá ensejar processo 
de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos 
incisos I a III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá 
verificar, no link abaixo, o cumprimento dos Requisitos e Pré-
Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de Posturas 
do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos 
junto à Secretaria competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de 
desatualização nos dados da inscrição mobiliária, o contribuinte 
abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando o link 
que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no 
site da prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - 
Empresa fácil"; 

Contribuintes:CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

A CACCIATORE FITNESS 3754970 
ALCANTARA & LOURUSSO COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 3733620 

ANA C BARIA ME 3281230 
AUED & VALENTIN LTDA 3632590 
CAMILA CRISTINA MARTINS 3568990 
CAMPANHA FOODS DO BRASIL LTDA 3766650 
CARLOS HENRIQUE PAULINO SILVA 3615540 
CLAYSON CIDMAR DA SILVA SANTOS 
35162372870 3757040 

CONFIANCA INOX E REFRIGERACAO 
FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 3629980 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 
ESTER CRISTINA DA SILVA MENDES 
42269785878 3728260 

FLAVIA APARECIDA FREITAS BATISTA LTDA 3735130 
IGREJA EVANGELICA JESUS CRISTO E O 
CAMINHO 3029290 

JOSE LUIZ CASAGRANDE JUNIOR 3749340 
JULIA BRANCO ZULIAN 41455879878 3330370 
KEF COMÉRCIO SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO EIRELI 3747470 

KEIPER SONEMBERG PINHEIRO EIRELI 3739560 
LUIZ RICARDO DE SOUZA RODRIGUES 
18632701835 3758960 

MARTINS SIQUEIRA ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
LTDA 3756530 

PIPPO GELATO COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA 3533100 

R S SOUSA VEICULOS RIO PRETO EIRELI 3550650 
VINICIUS JONATHAN CARVALHO DE SOUZA 
46221137837 3728370 

WALDIRENY MENDES DE MOURA 30998699888 3630160 
WILSON PEREIRA DA SILVEIRA 03588921800 3406190 

São José do Rio Preto, 31 de maio de 2021.  
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 

ETNIA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊ-
NIO Nº 000.042/2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
OBJETO: Prorrogação de vigência do Anexo de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher na Comarca de São 
José do Rio Preto. 
RECURSOS FINANCEIROS: não haverá repasse de recur-
sos fi nanceiros entre os partícipes e, no âmbito dos respecti-
vos deveres, cada qual arcará com as despesas necessárias 
para o cumprimento deste convênio.
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, contados a partir de 11 de junho de 
2021, podendo ser prorrogado a critério dos partícipes, por 
igual prazo e quantas vezes for necessário.
DATA DE ASSINATURA: 19 de maio de 2021.
Maria Cristina de Godoi Augusto
Secretária Municipal

São José do Rio Preto, 31 de maio de 2021.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-

ça
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº. 09/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
comunica o Sr. CARLOS ALBERTO MAGALHÃES DE SOU-
ZA, CPF nº. 075.097.288-27 cujo endereço atual é desco-
nhecido, que fi cou decidido por esta Secretaria pela aplica-
ção de penalidade pecuniária no valor de R$ 2518,40 (dois 
mil e quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), sendo 
lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 000210-
1, tendo em vista a infração ao Art. 8º C da Lei Municipal nº. 
8822/2002, conforme Auto de Constatação/Notifi cação nº. 
018459. Referido valor deverá ser recolhido aos cofres públi-
cos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
CHEYLA DE TOLEDO BERNARDO
Agente Fiscal de Posturas
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Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014395-13.2014.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALENTE PNEUS LTDA RIO PRETO EIRELI EPP, CNPJ 02.171.763/0001-20, 
WHAITON VALENTINO SILVA, CPF 062.295.378-85 e a CIBELI DO CARMO FELIPE SILVA, CPF 275.354.938-90, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando em 
síntese: que ajuizou a ação para recebimento de R$ 54.602,16 (nov/16 ? f. 66), decorrente da cédula de crédito 
bancário nº 351/006.253.137, emitida em 18.10.2012. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito atualizado podendo, no prazo de 15 dias 
oporem embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderão comprovar o depósito de 
30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de 
penhora, ficando advertidos de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. K-26e27/05

Vivá Agri-Assets S/A
CNPJ/MF nº 28.858.858/0001-00 - NIRE 35.300.509.544

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
A Presidência do CAD (Conselho de Administração) da Vivá Agri-Assets S/A, Companhia de ca-
pital fechado, CNPJ/MF 28.858.858/0001-00, NIRE 35.300.509.544, exercida por Maurício Bello-
di, CPF/MF 083.441.568-23, RG 15.641.669-4 SSP/SP, nas atribuições que lhe são conferidas pelo 
Estatuto Social em vigor da Companha e conforme a legislação pátria, especifi camente o artigo 
121, Parágrafo Único, da Lei 6.404/76, Lei 14.030/2020 (convertida da MP 931/2020) e Instrução 
Normativa 79 do DREI, convoca todos os acionistas para Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada no dia 11 de Junho de 2021, às 14h00, em primeira convocação, na forma digital, sendo 
que a participação virtual e o voto poderão se dar mediante acesso ao aplicativo Zoom, dando-se 
a instalação, com a presença de acionistas que representem no mínimo ¼ do capital social, com a 
Ordem do Dia: a) admissão de novo acionista. O link e respectiva senha para acesso ao aplicativo 
Zoom serão disponibilizados previamente aos acionistas, que poderão participar e votar direta-
mente por si ou mediante procuração outorgada nos termos do artigo 126, § 1º, da Lei 6.404/76.
São José do Rio Preto (SP), 01/06/2021. Maurício Bellodi - Presidente do Conselho de Administração.

RODOBENS CORPORATIVA S.A. 
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 24.04.2021. Horário: 09 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do 
Rio Preto/SP. Presença: reuniram-se a totalidade dos membros que compõem o Conselho de Administração. Mesa: 
Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. Ordem do dia: aprovar a retifi cação da 
redação de alguns imóveis descritos na Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 29/09/2020, 
registrada na JUCESP sob o nº 532.888/20-0. Registro JUCESP nº 244.203/21-0, em sessão de 25.05.2021.

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. FELIPE CESAR ALENCAR ALVES e GABRIELI 
PAGNONCELLI GASPARINI, sendo ele fi lho de CLAUDIR 
DE AÇENCAR ALVES e de DULCE MARIA DE ALENCAR 
ALVES e ela fi lha de CLAUDIMIR EDUARDO GASPARINI e 
de LENI MARIA PAGNONCELLI GASPARINI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 29/05/2021.

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. TASSIUS CALVO MOTTA e NATALIA APARECIDA 
MACHI DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de LUIZ CARLOS 
MOTTA e de ELÂINE ARSELI CALVO MOTTA e ELA fi lha 
de ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA e de IVANETE 
APARECIDA MACHI DE OLIVEIRA;

2. THIAGO ANDRÉ SENEFONTE HONORATO e 
JÉSSIKA ALINE NUNES, sendo ELE fi lho de GILBERTO 
HONORATO e de GIANI ANDREA SENEFONTE HONO-
RATO e ELA fi lha de ADRIANO NUNES e de MARLENE 
ALEXANDRE; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 31/05/2021.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

DIEGO CONRADO RAFAEL e DISLENE DE LIMA SÁ. Ele, 
de nacionalidade brasileira, técnico de informática, solteiro, 
nascido em Avaré, SP, no dia 01 de agosto de 1986, fi lho de 
VICENTE DE PAULA RAFAEL e de MARLENE CONRADO 
RAFAEL. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica de enfer-
magem, divorciada, nascida em Altamira, PR, no dia 09 de 
agosto de 1984, fi lha de JOSEVAL ALVES DE SÁ e de NILZA 
DE LIMA SÁ. 

ELIEZER VICENTE DA SILVA e ISABELA SANTOS DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, entregador, 
divorciado, nascido em Campinas, SP, no dia 12 de maio 
de 1988, fi lho de ELIAS VICENTE DA SILVA e de MARIA 
EUNICE DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, autono-
ma, viúva, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 
de novembro de 1990, fi lha de CLOVIS DOS SANTOS e de 
ANA KATIA MICHEL DOS SANTOS. 

LUCAS GOUVEIA DE SANTANA e LUCIANA CRISTINA DE 
MORAIS DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, mo-
torista, solteira, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 27 de dezembro de 1984, fi lho de  e de MARIA ISABEL 
GOUVEIA DE SANTANA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de produção, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 01 de julho de 1982, fi lha de LUIS ALBER-
TO RODRIGUES DA SILVA e de VERA LUCIA DE MORAIS 
DA SILVA. 

SAMUEL BORTOLIN DA SILVEIRA e CAROLINA MAL-
ZYNER. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, 
nascido em Barreiras, BA, no dia 11 de agosto de 1988, fi lho 
de JOSÉ ALÍPIO FERNANDES DA SILVEIRA e de ARIANE 
TAGLIARI BORTOLIN DA SILVEIRA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, autonoma, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 20 de maio de 1984, fi lha de DANIEL MAL-
ZYNER e de VANIA MARIA BARCELOS DE CARVALHO 
MALZYNER. 

NATANY FERRARI DE CARVALHO e FERNANDA RO-
DRIGUES LUIZI. Ela, de nacionalidade brasileira, servidora 
pública municipal, solteira, nascida em Votuporanga, SP, no 
dia 06 de fevereiro de 1991, fi lha de ALCIDES FRANCISCO 
DE CARVALHO JÚNIOR e de NILCÉIA FERRARI GABELIN 
DE CARVALHO. Ela, de nacionalidade brasileira, professo-
ra, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 05 de junho 
de 1985, fi lha de ANTONIO ROBERTO LUIZI e de IZILDA 
RODRIGUES LUIZI. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 31 de maio de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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SÚMULA Nº 688 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  27/05/2021. 

 
 

 Aprovou os dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 

de Saúde referente ao 1º quadrimestre de 2021; 

 

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

 
 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS  

 

 
 

TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 
 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Extraordinária realizada no dia 27 de maio de 2021, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 35/2021   
 
Delibera: 
 

Aprova  os dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de 
Saúde referente ao 1º quadrimestre de 2021, como consta em ata. 
 
 
 
 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 

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

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 688 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  27/05/2021. 

 
 

 Aprovou os dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 

de Saúde referente ao 1º quadrimestre de 2021; 

 

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

 
 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

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.

DANILO FRANKLIN RODRIGUES SILVA e EDIVÂNIA FERNANDES GUIMARÃES. Ele, 
brasileiro, natural de Caetité, Estado da Bahia, nascido aos treze (13) de julho de um mil novecentos e noventa e 
três (1993), com vinte  e sete (27) anos de idade, mecânico, solteiro, filho de SINVALDO MIRANDA SILVA e de 
dona CELITA DUCA RODRIGUES. Ela, brasileira, natural de Riacho de Santana, Estado da Bahia, nascida aos  
vinte e três (23) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  e oito (28) anos de idade, 
pedagoga, solteira, filha de BALDOINO MESSIAS GUIMARÃES e de dona MARIALVA FERNANDES DE 
SOUSA GUIMARÃES.

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 nove (29) de maio de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Decreto n.º 3.397, 31 de maio de 2021.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Mu-
nicípio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A:
 Artigo 1.º - Fica declarado Facultativo o Ponto, nas Re-
partições Públicas Municipais, no dia 04 de junho de 2021 
(sexta-feira), sem prejuízo dos serviços considerados 
essenciais.
Artigo 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
Publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 31 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 afi xação na 
mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CLAUDETE REIS PEREIRA PETROCELI 
ME
CNPJ sob nº 23.002.732/0001-16
OBJETO O presente contrato tem por objeto a aquisição de 
mantas de tecidos destinados a assistência social, conforme 
especifi cações constantes no de edital de licitação Pregão 
Presencial nº 17/2021, Processo Administrativo nº 32/2021 e 
também na proposta apresentada pela empresa CONTRA-
TADA.
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, com vigência para 120 dias, até 17/09/2021.
VALOR: O valor do objeto deste contrato totaliza a importân-
cia de R$1 5.000,00 (quinze mil reais) sendo o valor unitário 
R$ 30,00 (trinta reais).

Monte Aprazível, 17 de maio de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 42/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para cons-
trução da Esplanada na Represa Lavínio Lucchesi
Data da realização da Sessão Pública: 18/06/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 31 de maio de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL

ATO DE RETIFICAÇÃO

Pregão Presencial n: 028/2021 Processo nº: 050/2021
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços 
de análises físico-químicas e microbiológicas referentes ao 
tratamento de água e de efl uentes do Município de Potiren-
daba para o período de 12 (doze) meses
PM Potirendaba comunica aos interessados a retifi cação do 
edital em epígrafe. Em virtude da alteração das condições de 
proposta, a sessão de abertura dos envelopes fi ca redesig-
nada para o dia 18/06/21, às 14h.
Edital retifi cado disponível em: www.potirendaba.sp.gov.br.

Potirendaba, 28/05/2021
Gislaine M. Franzotti – Prefeita Municipal

ATO DE RETIFICAÇÃO

Pregão Presencial n: 029/2021 Processo nº: 051/2021
Objeto: prestação de serviço de confecção de próteses den-
tárias, por meio do programa Brasil Sorridente, pelo período 
de 06 (seis) meses.
PM Potirendaba comunica aos interessados a retifi cação do 
edital em epígrafe. Em virtude da alteração das condições de 
proposta, a sessão de abertura dos envelopes fi ca redesig-
nada para o dia 18/06/21, às 9h.
Edital retifi cado disponível em: www.potirendaba.sp.gov.br.

Potirendaba, 28/05/2021
Gislaine M. Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços 002/2021 - Processo Nº: 056/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de procedi-
mento licitatório, na modalidade Tomada de Preço, do tipo 
menor preço global.
OBJETO: contratação de empresa para execução de obras 
de Reforma da Rodoviária Municipal, conforme especifi ca-
ções constantes na planilha orçamentária, memorial des-
critivo, cronograma físico fi nanceiro e projeto básico, neste 
Município de Potirendaba.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 22/06/2021 às 09h00.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba.sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.

Potirendaba, 31 de Maio de 2021. Gislaine Montanari Fran-
zotti – Prefeita Municipal


