
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVIII - N° 5.281 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Quinta-feira, 03 de junho de 2021

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Projeto anistia juros de 
contas atrasadas do Semae

PARA VOTAÇÃO

Audiência 
discute 

problemas da 
região do 

São Thomaz

Detento morre 
com 30 porções 

de maconha 
no estômago

Divulgação

Divulgação
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TRÁFEGO
PRF amplia 
fiscalização 
no feriado e 
BR deve re-
ceber cerca 
de 123 mil 

veículos até 
domingo. 
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Vacinação em 
massa dos 

paulistas pode 
favorecer Doria

Itamar leva filho de Edinho 
para equipe na Secretaria
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Preso era do Centro de Detenção Provisória de Rio Preto

Arquivo DHOJE

O Deputado Estadual Ita-
mar Borges tomou posse 
da Secretaria Estadual de 
Agricultura nesta terça-feira 
(1) No primeiro dia de sua 
gestão, Itamar nomeou o filho 

do Prefeito Edinho Araújo para 
assessorar seu gabinete. A no-
meação de Edson Coelho Araú-
jo Filho está no Diário Oficial do 
Estado desta quarta-feira (2).  
   Pág.A3

Após ser levado para o hos-
pital inconsciente, um detento 
de 41 anos morreu por parada 
cardiorrespiratória e a autópsia 
encontrou 30 porções de maco-
nha no seu estômago. Pág.A4

Evento de 
MMA confirma 
dez lutas em 

Rio Preto
Após um período de vota-

ção, o card oficial do Road to 
Future está definido, com dez 
confrontos confirmados. A luta 
principal será entre Rafael Co-
xinha, atleta do Maquininha do 
Futuro de Rio Preto, e Ozias Bull 
Terrier, pela categoria peso-
-pena. O evento de MMA será 
realizado em São José do Rio 
Preto no dia 27 de junho. Por 
conta da pandemia, não haverá 
presença de público. Pág.A6

O PPI (Programa de Paga-
mento Incentivado) proposto 
pela prefeitura será votado na 
próxima sessão do dia 8 de 
junho em regime de urgên-
cia, ou seja, será já votado 
na legalidade e no mérito. Se 

Mirassol 
empresta 

zagueiro para 
o Santos

O Santos anunciou nesta 
quarta-feira (2) a contratação 
do zagueiro Danilo Boza. Re-
velação do Mirassol, o jogador 
de 23 anos foi cedido ao Peixe 
por empréstimo até o fim do 
ano, com opção de compra 
por quatro anos. Boza é o 
segundo atleta do Leão a se 
transferir para o alvinegro. O 
lateral esquerdo Moraes, que 
disputou o Paulistão também 
foi para Vila Belmiro. Pág.A6

aprovado, o Programa começa a 
valer a partir do dia 1 de julho e 
vai até 31 de agosto. De acordo 
com o texto do PLC, as dívidas 
pagas à vista terão 100% de 
desconto nos juros e mora, sem 
parcelamento.   Pág.A3

Bancos fecham hoje 
e reabrem amanhã

Pág. A2

Inscrições para 
Prêmio Nelson 

Seixas vão 
até  sábado
A Prefeitura, por meio da 

Secretaria Municipal de Cultu-
ra, está com inscrições abertas 
para o Prêmio Nelson Seixas 
2021. As inscrições podem ser 
feitas até às 17h do próximo 
sábado, dia (05).      Pág.A6

Danilo Boza, do Leão, foi 
emprestado ao Santos

DECRETO Bares de Olímpia estarão fechados neste feriado 
prolongado, após decreto da prefeitura.                 Pág.A2

3 MESES 
Secretário 
Amaury Her-
nandes disse 
ontem que 
prefeitura 
estuda se 
renova ou 
abre nova li-
citação para 
o transporte 
público de 
Rio Preto.
Pág.A2

Leo Roveroni/ Agência MIRASSOL

Andressa ZAFALON
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A nobre destinação 
de um cristal

Primeiro de junho de 1989 
marca a colocação do cristal 
sagrado no pináculo do Templo 
da Boa Vontade, uma das Sete 
Maravilhas de Brasília/DF, Brasil, 
poucos meses antes da inau-
guração, em 21 de outubro. A 
ideia de uma pedra no ápice do 
monumento constava desde os 
planos iniciais. Traria a luz do 
sol para o interior da Pirâmide 
de Sete Faces, elevando o am-
biente e permitindo, como tantos 
afirmam, a cromoterapia. Os dias 
passavam velozes e nada de 
aparecer o mineral na proporção 
correspondente ao lugar a ele 
destinado.

Desígnio Divino
Como resolver esse impasse? O Desígnio Divino tinha a so-

lução para a difícil empreitada. Em 16 de março daquele ano, 
ao voltar de Brasília, onde estive acompanhando as obras do 
Templo da Paz, como também é conhecido o TBV, assisti a uma 
reportagem de um telejornal.

Foi assim: encontrava-me no meu gabinete de trabalho em 
São Paulo. Era alta noite. Ligo o aparelho na antiga TV Manche-
te. O noticiário já estava pela metade. O que aconteceu? Vi o 
minério rapidamente e o pessoal dizendo que era o maior cristal 
puro no mundo. No mesmo instante, telefonei para o estimado 
Haroldo Rocha, responsável, na época, pela LBV na capital da 
República, e disse-lhe: - “Haroldo, acabei de ver isso na TV 
Manchete. Vá buscar essa pedra, por favor. Se não a trouxer 
(aí dei uma boa gargalhada), não precisa nem voltar. Retorne, 
mas a traga, porque é o que procuramos”. Na manhã seguinte, 
matérias a respeito do assunto pululavam na mídia.

Haroldo, então, se dirigiu a Cristalina/GO, Brasil. Passou o dia 
inteiro lá. Havia muitos estrangeiros no local. Todos querendo o 
grande quartzo. Pacientemente, esperou sua vez. Chegando o fim 
da tarde, pôde falar ao garimpeiro Chico Jorge da necessidade 
de levar aquela pedra, que seria posta em um lugar especial. 
Descreveu-lhe o Templo da Boa Vontade em construção. Foi 
quando, ao se aproximar deles, a esposa do minerador interveio: 
“Chico, você vai passar essa pedra para o Templo, porque eu 
sou ouvinte da LBV e gosto muito dela”. Em resumo foi assim. 
Haroldo retornou, trazendo a pedra que se encontra hoje glorio-
samente cravada no pináculo do TBV. O que mais impressiona 
nessa história é que, naquela mesma semana, a mulher do 
garimpeiro, dona Maria de Lourdes, lembrou-se de um sonho no 
qual o marido achava uma pedra que teria uma nobre destinação. 
Desde que foi colocado no ápice da pirâmide da LBV, esse belo 
cristal irradia a luz do Amor de Deus, fortalecendo, ainda mais, 
a vocação mística da capital brasileira.

Ao casal Chico Jorge (1927-1996) e Maria de Lourdes (1938-
2020), a gratidão dos milhões de peregrinos que, ao entrarem 
na nave do Templo das Almas Benditas, dos Espíritos Luminosos, 
são beneficiados pela saudável energia espargida do cristal do 
Templo da Boa Vontade.

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

ARTIGO Operação Jacarezinho
Três dos seis presos na Operação Ex-

ceptis, da Polícia Civil, na favela do Jaca-
rezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, 
foram liberados pela Justiça. O alvará de 
soltura foi determinado na noite desta 
terça-feira (01) pelo desembargador da 
7 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Mega Sena
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-fei-

ra (2) um prêmio estimado pela Caixa de 
R$2,5 milhões. As apostas podem ser 
feitas até as 19h (horário de Brasilia), nas 
casas lotéricas credenciadas pela Caixa 
em todo país ou pela internet. O valor de 
uma aposta simples na Mega-Sena, com 
seis dezenas marcadas, custa R$4,50.

Copa América
O Ministério da Saúde informou que 

vai elaborar um protocolo de segurança 
para a realização da Copa América no 
Brasil. Segundo o ministro Marcelo 
Queiroga, o protocolo será elaborado 
em parceria com as autoridades sani-
tárias dos Estados onde ocorrerão os 
jogos.

NOTAS

FINANÇAS
Bancos fecham hoje 
e atendem amanhã

Os bancos não abrem hoje  
(3), feriado de Corpus Christi. 
Segundo a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), por se 
tratar de um feriado nacional, 
não haverá expediente nas 
agências mesmo nas localidades 
em que o dia da celebração foi 
antecipado para outra data. Na 
sexta-feira (4) o expediente será 
normal.

De acordo com a Febraban, 
nos dias em que não houver 
expediente nas agências, as 
áreas de autoatendimento fica-
rão disponíveis para os clientes, 
como de costume, bem como 
os canais digitais e remotos de 

atendimento, como internet e 
mobile banking.

“Os bancos reforçam a ne-
cessidade de que os clientes 
e o público em geral evitem 
ao máximo o comparecimento 
presencial nas agências bancá-
rias, utilizando os canais digitais 
como principal meio de acesso 
aos serviços”, disse a Febraban.

As contas de consumo (água, 
energia, telefone etc.) e carnês 
com vencimento em 3 de junho 
poderão ser pagas, sem acrés-
cimo, na sexta-feira (4).

Os boletos bancários de 
clientes cadastrados como sa-
cados eletrônicos poderão ser 
pagos via Débito Direto Autori-
zado (DDA).

Da REDAÇÃO

Divulgação

Olímpia decide fechar 
bares neste feriado

A Prefeitura de Olímpia publi-
cou um decreto na segunda-fei-
ra (31) que proíbe a abertura de 
barzinhos durante este feriado 
prolongado de Corpus Christi. 
A nova medida foi uma decisão 
do Prefeito Fernando Cunha, 
com o objetivo de diminuir as 
aglomerações.

O decreto, além de vetar o 
funcionamento dos bares no 
período do feriado prolongado, 
ou seja, de 3 a 7 de junho, 
também proíbe o consumo de 
bebidas alcoólicas em ruas e 
espaços públicos da cidade, sob 
pena de multa.

“O município reforça que 
segue monitorando o quadro da 
Covid e fiscalizando o cumpri-
mento das medidas em vigor e 
que situações de possíveis irre-
gularidades devem ser comuni-
cadas ao setor de Fiscalização”, 
diz trecho do decreto.

A prorrogação da Fase de 
Transição até 14 de junho tam-
bém está incorporada ao docu-
mento. Veja o decreto na íntegra 
no Portal do DHoje.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

DECRETO

Olímpia decide fechar bares neste feriado prolongado, por decreto

Divulgação

CONTRA INCÊNDIO

Fiscalização mapeia 200 locais
 de despejo ilegal de entulho

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Ser-
viços Gerais, informou nesta 
quarta-feira (2) que vai intensi-
ficar a fiscalização nos bairros 
com o objetivo de chamar a 
atenção dos proprietários de 
terrenos particulares para fazer 
limpeza e roçada no terreno a 
fim de inibir queimadas neste 
período de estiagem.

De acordo com o secretário 
Ulisses Ramalho, o departa-
mento de fiscalização da Se-
cretaria de Serviços Gerais já 

identificou cerca de 200 locais, 
sendo áreas públicas e parti-
culares, onde são descartados 
lixos e entulhos irregulares pela 
população.

“Notificações e multas são 
registradas e aplicadas diaria-
mente pelos fiscais, mas essa 
atitude de parte da população 
provoca um gasto para o muni-
cípio com serviços de zeladoria e 
limpeza que varia de R$ 800 mil 
a R$ 1 milhão de reais mensais, 
que poderiam ser aplicados em 
outros benefícios para os mo-
radores da cidade”, afirmou o 
secretário.

O chefe da fiscalização de 
Serviços Gerais, Carlos Savazo, 
membro do Grupo Gestor de Re-
síduos, disse que a fiscalização 
foi reforçada. “A deposição de re-
síduos em locais não autorizados 
e proibidos de receber entulhos 
já foi identificada pela fiscali-
zação e cada ano vem sendo 
mais intensificada pelos fiscais 
de cada área que identificam 
o proprietário e notificam para 
realização de limpeza”, explicou.

Ele ressalta que após o prazo 
legal de 15 dias, se a limpeza 
não for realizada, uma multa é 
aplicada. “O valor da multa varia 

de acordo com a quantidade de 
resíduos depositados irregular-
mente no terreno, no mínimo 
de 10 UFMs podendo chegar 
até 100 UFMs - Unidade Fiscal 
do Município, que hoje vale R$  
62,96 a unidade”, comentou.

Em 2019, a secretaria rea-
lizou 253 notificações e aplicou 
81 multas. O número diminuiu 
no ano passado, com 61 noti-
ficações e 23 multas aplicadas. 
Até o dia 01/06 de 2021, fo-
ram 20 notificações com nove 
multas. Os telefones para fazer 
denúncias são 3212-1388 e 
3235-3655.

Da REPORTAGEM  

ÔNIBUS
Prefeitura define em até três meses se haverá 

nova licitação do transporte público, diz secretário

Durante audiência pública 
nesta quarta-feira (2) na Câmara, 
o Secretário de Trânsito Amaury 
Hernandes afirmou que em três 
meses será definido se o contrato 
com as empresas de transporte 
público será prorrogado ou se 
haverá nova licitação com par-
ticipação de outras empresas.

“Em torno de três meses 
essa definição, de prorrogação 
ou licitação, será anunciada. Em 
função da baixa demanda hoje, 
por causa da pandemia, onde 
nós saímos de 100 mil usuários 
de ônibus para 57 mil, é um fator 
preponderante para determinar 
o que fazer, qual tarifa será 
praticada se permanecer esta 
quantidade de passageiros ou se 

vai voltar aos 100 mil”, explica o 
Secretário.

A decisão do novo contra-
to envolve vários pontos que, 
segundo o Secretário, primeiro 
precisam ser definidos. “São 
estudos quantitativos. A reno-
vação tem alguns parâmetros 
legais e pode ser feita, desde 
que as empresas concordem. 
Para concordar tem vários itens 
que tem que ser conversados, 
inclusive um passivo existente 
que as empresas estão cobrando 
judicialmente. Isso também é 
objeto de negociação. Se não 
houver acordo, não tem reno-
vação e ai será feita uma nova 
licitação”.

O Secretário ainda afirmou 
que será feita uma audiência 
pública sobre o assunto.

Andressa ZAFALON Andressa ZAFALON

Secretário de Trânsito Amaury Hernandes afirmou que 
em três meses será definido
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Projeto dá anistia a juros em 
contas atrasadas do Semae
O Executivo protocolou nes-

ta terça-feira na Câmara de 
Rio Preto um Projeto de Lei 
Complementar (PLC) que visa 
perdoar os juros das contas 
atrasadas dos munícipes com 
o Semae.

O PPI (Programa de Paga-
mento Incentivado) será votado 
na próxima sessão (08/06) em 
regime de urgência, ou seja, 
será já votado na legalidade 
e no mérito. Se aprovado, o 
Programa já começa a valer 
a partir do dia 1 de julho e é 
válido até 31 de agosto.

A dívida ativa do Semae 
está na casa dos R$233 mi-
lhões e, com o Programa, a 
autarquia espera que seja 
arrecadado s em torno de R$9 
milhões somente neste ano.

A redação do Projeto é bem 

parecida com o PPI proposto 
pelo Executivo em relação às 
dívidas municipais, como IPTU, 
por exemplo, e permanece vi-
gente até dia 30 de maio.

De acordo com o texto do 
PLC, as dívidas pagas à vista 
terão 100% de desconto nos ju-
ros e mora, sem parcelamento.

Os débitos que forem parce-
lados em até 24 parcelas, terão 
desconto de 70% com parcela 
mínima de R$100,00 válidos 
somente para débitos que não 
estejam com parcelamentos 
ativos.

O contribuinte que não 
cumprir a renegociação e não 
pagar a primeira parcela dentro 
de 30 dias, será, automati-
cante, excluído do Programa. 
A mesma regra é válida para o 
contribuinte que atrasar uma 
parcela em até 60 dias. Caso 
isso aconteça, o desconto 
fornecido será restituído nas 
parcelas seguintes.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

AGRICULTURA

Itamar assume secretaria estadual e 
leva filho de Edinho para compor equipe
O Deputado Estadual 

Itamar Borges tomou posse 
da Secretaria Estadual de 
Agricultura nesta terça-fei-
ra (1), depois de ficar 15 
dias na fase de transição 
se reunindo com o antigo 
secretário e sua equipe 
para tomar conhecimento 
da pasta. “Iniciei minha tra-
jetória como Secretário de 
Agricultura e Abastecimen-
to de São Paulo e não po-
deria deixar de participar da 
posse do Professor Walter 
Vicioni, meu companheiro 
de MDB, que assume o 
mandato no meu lugar, 
como Deputado Estadual 
na Assembleia Legislativa 
neste período. Nosso traba-
lho seguirá a todo vapor, no 
gabinete como deputado, 
com o apoio do professor 
Walter Vicioni, e com o 

novo desafio na Secretaria 
da Agricultura”, disse Ita-
mar.

No primeiro dia de sua 
gestão, Itamar nomeou 
o filho do Prefeito Edinho 
Araújo para assessorar seu 
gabinete. A nomeação de 
Edson Coelho Araújo Filho 
está no Diário Oficial do Es-
tado desta quarta-feira (2).

Sobre o Professor Walter, 
que assumiu o cargo de 
Itamar como Deputado, ele 
foi superintendente do SE-
SI-SP e diretor do SENAI-SP. 
“Walter dará continuidade 
ao trabalho que vem sendo 
realizado nos últimos 10 
anos na Assembleia Legis-
lativa, com a defesa das 
Santas Casas e hospitais 
filantrópicos, dos micro e 
pequenos empreendedores, 
do setor da construção civil, 
dos municípios e do AGRO”, 
conclui Itamar.

Andressa ZAFALON

Ônibus e outras demandas da região do 
São Thomaz são discutidas na Câmara

Os bairros São Thomaz 1, 
2 e 3, além do bairro Campo 
Belo, que fica bem próximo 
também, foram assuntos na 
audiência pública realizada 
nesta quarta-feira (2) com o 
Secretário de Trânsito de Rio 
Preto, Amaury Hernandes.

A audiência aconteceu por 
meio da Comissão de Trânsito, 
que tem o  vereador Bruno 
Marinho como presidente.

A vereadora Karina Caro-
line participou da audiência 
e levantou primeiro o tema 
do transporte público nestes 
bairros. “Disseram que iria 
ser feito um estudo para que 
o ônibus pudessem adentrar 
nestes bairros. Os moradores 
reclamam da distância para 
pegar o ônibus, que passa só 
na primeira rua dos bairros. 
Queremos saber a possibilida-
de para o próximo semestre”, 
disse Karina.

Em resposta, o secretário 
afirmou que a quantidade de 
usuários no local é pequena, 
não havendo assim, justifica-
tiva para implantar uma linha 
exclusiva. “Se fizermos isso, 
aumenta o custo e isso pode 
aumentar o custo para o usuá-
rio. São muitos lotes e poucas 
casas. Estamos monitorando 

e assim que detectarmos o 
aumento de usuários no bair-
ro, com certeza estaremos 
melhorando isso”, explica.

Já o vereador Bruno Mari-
nho trouxe à tona a situação 
das entradas destes bairros 
que, segundo ele, estão sen-
do prejudicadas e motivos de 
muitos acidentes. “Eu sou 
morador daquela região e 
acompanho de perto a situ-
ação que está o local. Tenho 

permitido, mas herdamos es-
ses problemas, como é o caso 
dos bairros São Thomaz”.

O secretário enfatiza que 
na atual administração são 
emitidas certidões de diretri-
zes e não se permite que seja 
construído um loteamento sem 
as mesmas. “Estamos tentan-
do resolver o problema deste 
local. Já fizemos lombadas, 
resolvemos o problema dos 
animais soltos e agora faremos 
outras intervenções, mas res-
salto que todas são paliativas, 
haja vista que a solução é a 
construção de uma rotatória”.

Segundo o Secretário, para 
construir a rotatória é preciso 
que a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico faça 
a desapropriação do terreno 
que precisa para a construção 
da rotatória e essa construção 
ser executada pela Secretaria 
de Obras.

“A negociação com o pro-
prietário da área precisa ser 
feita primeiro e resta saber 
se ele quer negociar. Depois 
entra Obras para construir e só 
então o Trânsito para sinalizar, 
fiscalizar e monitorar. É uma 
herança do governo passado, 
mas nós vamos tentar solucio-
nar. Nem sempre é amigável e 
envolve justiça, por isso não é 
tão rápido”, conclui.

Andressa ZAFALON

aqui inúmeras demandas dos 
munícipes reclamando de aci-
dentes e dificuldades”, frisa o 
vereador.

Amaury Hernandes disse 
que os problemas que envol-
vem estes bairros são antigos, 
vêm de outra administração. 
“A outra administração permi-
tia que um loteamento fosse 
construído sem deixar a cargo 
do loteador a segurança no 
trânsito. Hoje isso não é mais 

Andressa ZAFALON

AUDIÊNCIA PÚBLICA

SERÁ VOTADO

Ônibus e outras demandas da região do São Thomaz 
são discutidas na Câmara

Executivo protocolou nesta terça-feira (1) o Projeto de Lei 
Complementar que anistia juros de contas atrasadas do semae

Arquivo DHOJE

Divulgação

Se persistir, esquece!
O governador João Doria (PSDB, foto) promete vacinar a 

população adulta do Estado de São Paulo contra a covid-19 
até outubro. A imunização vai começar em julho. A iniciativa é 
importante à população e decisiva para alavancar a economia 
do estado. A vacinação não deixa de ser uma carta na manga 
para o governador tentar alavancar a sua pré-candidatura à 
Presidência da República. Doria sofre desgaste político devido as 
medidas restritivas adotadas no combate à pandemia. As últimas 
pesquisas de intenção de voto apontaram o governador entre os 
últimos postulantes que almejam o cargo. Se o governador con-
seguir reduzir o índice de rejeição, o resultado pode influenciar 
de forma positiva em outras regiões do País. Isso poderia levá-lo 
a condição de ser o candidato da terceira via para enfrentar o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula 
da Silva (PT), em 2022. Se a rejeição persistir, esquece!

Varre do mapa 
A covid-19 já matou no País 

mais de 465 mil pessoas, o 
que se equipara à população 
de Rio Preto, com base em da-
dos do IBGE de 2020. Em 15 
meses de pandemia é como se 
a cidade fosse varrida do mapa 
pela pandemia provocada 
pelo coronavírus. O diabo que 
parte da população continua 
desrespeitando o protocolo de 
segurança, permitindo o avan-
ço do vírus. Para não contrair a 
infecção, o protocolo não tem 
contraindicação.

Abre caminho
O ministro Edson Fachin, do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), 

rejeitou ontem pedido de uma ala do Patriota que se posicionou 
contra a decisão do presidente, Adilson Barroso (foto), em alterar 
de forma monocrática o estatuto do partido. A decisão do mi-
nistro abriu caminho para que o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) se filie à sigla para disputar a reeleição no ano que vem. 
O senador Flávio Bolsonaro se filiou na última segunda-feira. A 
petição apresentada à Justiça Eleitoral partiu do grupo liderado 
pelo vice-presidente Ovasco Resende, que é contra a alteração do 
estatuto feita por Barroso. A alteração destituiu quatro delegados 
e criou duas vagas no diretório nacional. Ovasco, entretanto, 
frisou que não é contra a filiação do grupo político do presidente 
Bolsonaro ao Patriota. 

Imbróglio 
A encrenca política entre 

Anderson Branco (PL) e Rena-
to Pupo (PSDB) vai depender 
de uma decisão do Conselho 
de Ética. Branco acionou o 
Conselho pedindo punição ao 
tucano por ofensa pessoal e 
à sua família. Pupo diz que foi 
ofendido moralmente e não 
descarta acionar o Conselho 
para cobrar punição. Como os 
ânimos estão exaltados, nem 
água benta vai pôr um fim nes-
se imbróglio político, porque 
Branco continua atirando… 

Duas opções 
O tempo avança e o ex-go-

vernador Geraldo Alckmin con-
tinua com seu futuro político 
indefinido. A informação é de 
que ele tem duas opções: dis-
putar a prévia do PSDB com 
o neotucano, vice-governador 
Rodrigo Garcia, para concorrer 
pela sigla nas eleições ao go-
verno do estado ou voar para 
outra sigla. Além do PSD, o 
DEM também quer o tucano 
no seu grupo para disputar 
o governo estadual. A prévia 
tucana acontece em outubro.

Insurgência 
Anderson reiterou que a in-

surgência começou porque ele 
votou a favor do projeto que 
alterou o horário das sessões 
para as 15h, o que prejudi-
caria Renato Pupo de exercer 
sua função de delegado. “Ele 
(Pupo) começou a me ofender 
primeiro, falando que não sou 
apto para fazer o curso de 
Direito e que tenho telhado 
de vidro”, diz, e acrescentou 
que sofre perseguição. “Tenho 
a consciência tranquila”, se 
limitou a dizer o tucano.

Barrada
A infectologista Luana Araú-

jo informou que a sua nomea-
ção para secretária de enfren-
tamento à covid-19, ligada 
ao Ministério da Saúde, foi 
barrada pela Casa Civil por cau-
sa de motivos políticos. Luana 
se posicionou contra o uso da 
hidroxicloroquina e disse que 
nenhum médico tem autono-
mia para fazer experimentação 
com o uso de medicamentos. 
A declaração foi feita ontem 
durante depoimento à CPI da 
Covid, no Senado.

Excomungar 
Luizão Goulart (REP-PR) 

apresentou projeto que prevê, 
no âmbito do SUS, a convo-
cação em caráter temporário 
de profissionais de saúde 
aposentados, desde que va-
cinados, para o combate à 
covid-19. O texto abre a pos-
sibilidade para que voluntários 
atendam ao chamado. “É 
hora de o legislador se mobili-
zar para que a convocação se 
dê no âmbito do SUS”, diz. Se 
virar lei, os aposentados vão 
excomungar esse deputado.
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BR deve receber 123 mil veículos 
no feriado; PRF amplia fiscalização

A partir desta quarta-feira 
(2) será realizada a Operação 
Corpus Christi 2021, a ação é 
realizada pela Polícia Rodoviá-
ria Federal em todo o território 
nacional. O início da operação 
se deu às 0h da quarta-feira 
e seguirá até às 23h59 do 
domino (6).

Neste período da PRF tra-
balhará com reforços nas 
áreas com mais incidência de 
acidentes graves e de crimi-
nalidade para garantir a segu-
rança de todos nas rodovias 
federais. 

Na região de Rio Preto, a 
operação ocorrerá desde a 
ponte de Rio Grande até a pon-
te do Rio Tietê, trabalhando em 
exatos 136 quilômetros.  

Para a concessionária 
Triunfo Transbrasiliana, que 

administra o trecho da BR 153, 
cerca de  123.600 veículos 
devem percorrer a rodovia este 
ano no feriado. Ainda prevê que 
a maior movimentação ocorrerá 
nesta quarta-feira (2) durante a 
saída para o feriado, estimando 
um total de 31.700 veículos. 

Para redução dos acidentes, 
a PRF contará com reforço do 
efetivo nas rodovias do estado. 
Os policiais estarão focados em 
fiscalizar e coibir as infrações de 
maior incidência de acidentes, 
em especial as ultrapassagens 
proibidas, excesso de veloci-
dade e embriaguez ao volante. 

Em nota a PRF constata que 
é essencial que os motoristas 
façam a manutenção preventi-
va dos seus veículos, verifican-
do freios, suspensão, pneus e 
conferindo se possuem todos 
os equipamentos obrigatórios, 
como estepe, macaco, chave 
de roda e triângulo.

Da REDAÇÃO 
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BR deve receber 123 mil veículos no feriado; PRF amplia fiscalização

CDP Detento morre e autópsia encontra 
30 porções de maconha no estômago

Após ser levado para o 
hospital inconsciente nesta ter-
ça-feira (1) às 3h, um detento 
de 41 anos morreu por parada 
cardiorrespiratória e Instituto 
Médico Legista encontrou na 
autópsia 30 porções de maco-
nha no seu estômago.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, o detento foi encontrado 
inconsciente em sua cela no 
Centro de Detenção Provisória 
de Rio Preto (CDP), e por isso 

ele foi encaminhado para o 
atendimento médico no Hos-
pital de Base, onde os agentes 
penitenciários apenas informa-
ram que ele teria feito uso de 
muitas medicações.

O detento teve uma parada 
cardiorrespiratória, sendo o seu 
óbito constatado às 3h20. 

O corpo foi levado para o 
IML, com intuito de conferir a 
causa da morte, onde duran-
te o exame necroscópico foi 
encontrado no interior do ab-
dômen do homem 30 porções 
de maconha embrulhadas em 

plástico filme. 
Uma equipe da Polícia Civil 

foi acionada ao local para a 
apreensão dos entorpecentes, 
como também foi preservado 
a cela do detento para o des-
dobramento da investigação. 

O caso teve dois boletins de 
ocorrência registrado, sendo o 
primeiro como morte suspeita 
e o segundo como drogas sem 
autorização ou em desacordo. 
O ocorrido será investigado 
pelo 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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APÓS DENÚNCIA
PM apreende drogas sintéticas com 

acusado de tráfico no Residencial Gabriela

Um homem de 29 anos 
será investigado após policiais 
militares encontrarem nesta 
terça-feira (1), às 17h45, sa-
quinhos de ziplop com 106 
drogas sintéticas que estavam 
guardadas em sua residência 
localizada no bairro Residencial 
Gabriela. 

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, os PMs se dirigiram 
até o bairro após receberem 
diversas denúncias informando 
de que o investigado estaria 
comercializando drogas em sua 
residência. 

Assim que chegaram no lo-

cal observaram que o suspeito 
estava em frente à sua casa, 
junto com uma mulher de 53 
anos que foi identificada como 
sua mãe. O homem demonstrou 
certo nervosismo e por isso foi 
abordado. 

Em revista pessoal nada de 
ilícito foi localizado, porém ao 
informarem sobre as denúncias 
o investigado confessou estar 
guardando algumas drogas em 
seu quarto. A busca no imóvel 
foi autorizada pela mãe do 
suspeito. 

No cômodo indicado foram 
apreendidos cinco saquinhos 
com uma droga sintética conhe-
cida como MDMA, 101 compri-
midos de ecstasy, 13 saquinhos 

de ziplop vazios, uma balança de 
precisão, R$115 e um celular de 
propriedade do suspeito. 

Os dois envolvidos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes, onde o investigado as-
sumiu estar vendendo as drogas 
na calçada de sua casa, como 
também por uma chave PIX.  
A genitora foi intitulada como 
testemunha e o suspeito será 
investigado por um inquérito 
policial, sendo ele liberado da 
central. 

O caso foi registrado como 
drogas sem autorização ou em 
desacordo sendo encaminhado 
para 6º Distrito Policial, respon-
sável pelo caso. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)
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Maria Aparecida Vernucci de Alvaren-
ga, natural de Araraquara/SP. Era viúva, dei-
xou seus fi lhos Marcus Vinicius e Ulisses. 
Foi sepultado no dia 02/06/2021 às 17h30, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Jardim da Paz.       

Arminda Jesus de Oliveira, natural de 
Ubaitaba/BA. Era solteira, deixou seus fi lhos 
Aguinaldo, Nilzete, José Carlos, Nilzelia, 
João Carlos, Rosália, Maria Eliete, Antonia, 
Ana Angelica, Eleneide. Foi sepultado no dia 
02/06/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Jardim da Paz. 

  FALECIMENTOS
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PELA GCM
Dupla é presa após agredir 
e roubar moto de mulher

Na manhã desta quarta-feira 
(2), a Guarda Civil Municipal 
prendeu dois homens de 21 
anos e 25 anos que tentaram 
roubar uma moto e agrediram 
a proprietária no bairro Jardim 
do Bosque. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
uma equipe da GCM estava re-
alizando um patrulhamento pelo 
bairro quando ouviu gritos de 
duas mulheres pedindo socorro. 
Ao se aproximarem os guardas 
observaram um homem que es-
tava segurando a moto da vítima 
soltar o veículo e fugir para um 
campo de futebol junto com o 
seu parceiro de crime. 

Foi acionado um reforço da 
GCM que realizou uma busca 
pelas redondezas, sendo um 
dos homens encontrado dentro 
de uma escola, onde ele deixou 
parte de sua roupa e R$120.

Seu companheiro foi loca-
lizado deitado embaixo de um 
banco do campo de futebol por 

onde eles fugiram, junto com 
este foi apreendida uma faca, 
um telefone celular, três cartu-
chos calibre 22 que estavam 
dentro de um maço de cigarro e 
14 porções de substância branca 
aparentando ser cocaína. 

Novamente no local do crime 
em contato com as vítimas, os 
guardas foram informados de 
que elas estavam ao lado da 
moto quando três homens se 
aproximaram e exigiram que 
entregassem todos os seus 
objetos. Eles roubaram dois ce-
lulares, uma carteira e a moto, 
sendo que um dos criminosos 
fugiu com um dos aparelhos e a 
carteira enquanto aqueles que 
foram detidos permaneceram no 
local para agredir a proprietária 
do veículo. 

Em seguida as duas vítimas 
notaram a presença da viatura 
e optaram em gritar por ajuda. 
A vítima agredida apresentou 
ferimentos.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes onde 
confirmou o roubo e a agressão 
apenas acrescentando que a 

substância encontrada é uma 
grande porção de remédios que 
eles fingiam ser drogas para 
comercializar.  

Os dois foram presos em 
flagrante e o boletim de ocorrên-
cia foi registrado como roubo e 
drogas sem autorização ou em 
desacordo. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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OPERAÇÃO
PF investiga fraudes contra 

INSS em Prudente
A Polícia Federal deflagrou 

na manhã desta quarta-feira 
(2), em Presidente Prudente/
SP, a operação Perfídia, para 
investigar possível inserção de 
dados falsos em sistemas da 
Previdência Social por servidora 
do Instituto Nacional do Seguro 
Social.  

De acordo com a investi-
gação, a conduta teria gerado 
direito indevido a benefício 
previdenciário para pessoas 
diversas. 

A investigação teve início em 
razão de denúncia do próprio 
INSS em Presidente Prudente, 
o qual identificou diversos bene-
fícios em que o tempo e valor 
de contribuição do segurado 
foram majorados pela servidora 
concedente, em desacordo com 
as normas da Instituição e sem 
fundamento em documentos 
comprovatórios para as alte-
rações.  

Tal incremento indevido de 

tempo e/ou de valor de contri-
buição foi identificado em mais 
de 20 benefícios de aposenta-
doria, todos concedidos pela 
mesma servidora investigada, 
o que pode ter acarretado pre-
juízos de mais R$ 1,7 milhão. 

A operação consistiu no 
cumprimento de 8 mandados 
de busca e apreensão, sendo 
4 em Presidente Prudente/SP e 
4 em Álvares Machado/SP, bem 
como no afastamento cautelar 
da servidora suspeita do exercí-
cio de sua função pública. 

Da REDAÇÃODivulgação
Divulgação
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Recentemente foi publicado em um jornal de alto impacto 
e alcance nacional que aproximadamente 60 mil pessoas 
aguardam na lista de espera para realizar cirurgias cardio-
vasculares. Dentre as principais causas para esta situação, 
destaca-se o esgotamento dos leitos de terapia intensiva, a 
superlotação hospitalar, o cancelamento dos procedimentos 
eletivos e a suspensão das internações médicas.

 Um fato incontestável durante a pandemia foi a piora 
expressiva do quadro circulatório da nossa população. Seja 
pelo efeito viral em nosso organismo, seja pela perda do 
acompanhamento médico durante a restrição domiciliar, é 
inegável que houve um aumento significativo das internações 
hospitalares em decorrência de problemas circulatórios.

 Trombose venosa profunda, embolia pulmonar, má 
circulação, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral 
representam as doenças circulatórias que apresentaram in-
cidência ascendente durante a pandemia. Algumas vertentes 
apontam o mau controle dos fatores de risco cardiovascula-
res durante o lockdown, dentre eles, os níveis pressóricos, 
os níveis glicêmicos, o peso corporal e os índices de coles-
terol, como os responsáveis por este panorama circulatório 
adverso.

A maior fragilidade da nossa circulação recai sobre as ma-
nifestações clínicas de suas patologias. Na grande maioria 
das vezes, as doenças circulatórias não expressam sintomas 
clínicos, reforçando o caráter “silencioso” do comprometi-
mento vascular. Isto significa que uma doença circulatória 
não avisa que vai causar complicações, ela simplesmente 
deixa suas sequelas.

O derrame cerebral, por exemplo, não manifesta sintomas 
ou deixa rastros que permitam sua investigação clínica. O 
evento final, caracterizado por sequelas neurológicas moto-
ras e sensitivas, muitas vezes irreversíveis, geralmente cons-
titui a primeira manifestação do acidente vascular cerebral. 
Uma causa importante de doenças cerebrovasculares é a 
doença das artérias carótidas.

Aqueles que tiveram a oportunidade de realizar um Do-
ppler de Carótidas e consequentemente a sorte do diagnós-
tico precoce da doença, encaram o drama da dificuldade 
de solucionar cirurgicamente seu problema neurológico, 
fato que aumenta o risco do indivíduo evoluir com derrame 
enquanto aguarda a cirurgia.

Quem sofre com má circulação, provavelmente sabe que 
aguardar na lista de espera por um tratamento cirúrgico é 
sinônimo de evoluir para complicações e para risco iminente 
de perda do membro acometido. Sintomas simples como 
dores nas pernas, dores durante a caminhada, alteração da 
coloração e da temperatura dos pés devem ser valorizados 
e a intervenção cirúrgica, se necessária, não deve ser retar-
dada. O risco de complicações e a evolução desfavorável é 
proporcional ao período sem tratamento.

Para piorar um pouco a situação, é oportuna a reflexão 
sobre o caráter sistêmico das alterações circulatórias. Quem 
teve um infarto não tem apenas um problema no coração! 
Existe maior risco de derrame, de má circulação e de morte 
de causas cardiovasculares. Em outras palavras, os portado-
res de doenças cardiovasculares apresentam riscos poten-
ciais em vários segmentos circulatórios do corpo humano, 
entretanto em um determinado momento manifestam maior 
sintomatologia em um órgão específico. 

Em um momento de instabilidade sanitária, aumento 
do número de casos confirmados, elevada média diária de 
óbitos e sobrecarga hospitalar, é preocupante a situação 
daqueles que aguardam ansiosamente uma vaga ou uma 
oportunidade para efetuar seu tratamento cirúrgico. Manter 
o acompanhamento médico e procurar o atendimento de 
urgência caso apresente qualquer sintoma pouco usual, é 
fundamental durante a espera por tratamentos cirúrgicos 
para as doenças cardiovasculares.

Cuide da sua saúde, use máscara, proteja-se e faça a 
avaliação do sistema circulatório sempre que possível. Para 
mais informações sobre temas relacionados a área médica 
e a saúde vascular, acesse o site www.drsthefanovascular.
com.br.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-
quisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas 
de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endo-
vascular e coordenador do curso de Medicina da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

O silêncio dos que 
aguardam por tratamento 

para as doenças 
circulatórias
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Doria diz que todos 
adultos estarão 

vacinados até outubro
O Governador João Doria 

anunciou nesta quarta-feira (2) 
que toda a população adulta 
do Estado de São Paulo estará 
vacinada contra Covid-19 até o 
dia 31 de outubro.

“São Paulo vai concluir toda 
a vacinação da sua população 
vacinável até o dia 31 de outu-
bro. Originalmente, a nossa pre-
visão era até 31 de dezembro. 
Agora nós estamos afirmando 
que até 31 de outubro todos 
os brasileiros que residem em 
São Paulo serão vacinados”, 
afirmou Doria.

A nova data antecipa em 
dois meses o prazo inicialmente 
previsto pelo Governo de São 
Paulo para concluir a campa-
nha. A projeção foi calculada 
pelo PEI (Plano Estadual de 
Imunização) com base nas 
perspectivas de disponibilidade 
de vacinas informada publica-
mente no site do Ministério da 
Saúde e considera o início do 
esquema vacinal, que é com-
posto por duas doses conforme 
as bulas dos imunizantes dispo-
níveis no Brasil.

A última fase da vacinação 
de pessoas com comorbidades 
e deficiência permanente (BPC) 
será iniciada a partir da semana 
que vem, na segunda-feira (7), 
com o público de 18 a 29 anos.

Já em julho, a campanha 
será dedicada aos adultos de 

55 a 59 anos entre os dias 
1 e 20. Entre 21 e 31 serão 
imunizados os trabalhadores da 
Educação com idade entre 18 
a 44 anos, completando assim 
a categoria de profissionais de 
ensino.

Para agosto, estão previstas 
mais duas faixas etárias, zeran-
do o público de 45 a 54 anos. 
No mês de setembro mais três 
faixas entram no calendário, 
alcançando as pessoas com 
idade entre 30 e 44 anos. A 
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Médico alerta para obesidade infantil
Nesta quinta-feira, 3 de 

junho, é celebrado o Dia da 
Conscientização Contra a 
Obesidade Mórbida Infantil. 
Segundo dados do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas), uma em cada 
três crianças, com idade entre 
cinco e nove anos, está acima 
do peso.

Em Rio Preto, a Secretaria 
de Saúde fechou o ano de 
2020 com 2.173 crianças, de 
0 a 10 anos, acima do peso. 
São 1.335 crianças de zero 
a dez anos com sobrepeso o 
que corresponde a 25,16%, 
da faixa etária.  Já as conside-
radas obesas são 838, o que 
equivale a 15,78%, sendo que 
319 possuem obesidade grave 
(7,3%).

A Funfarme, através do 
Ambulatório de Especialidades, 
informou que atendeu 539 pa-
cientes com obesidade entre 0 
e 18 anos de 2018 a 2020. O 
endocrinologista pediátrico da 
Funfarme, Sebastião Camargo 

Schmidt Neto falou sobre os 
risco para a saúde das crianças 
acima do peso.

“Elas podem desenvolver 
doenças secundárias à obesi-
dade infantil como diabetes, 
hipertensão, alteração no co-
lesterol,  puberdade precoce , 
problemas psicológicos e orto-
pédicos. Além disso, há o grave 
problema de saúde pública com 
um grande número de adultos 
jovens já doentes que teremos 
no futuro”, afirmou.

O médico ainda explicou que 
a pandemia afetou na alimenta-
ção das crianças, principalmen-
te em classes econômicas baixa 
e média, devido a rotina irregu-
lar, falta de uma alimentação 
balanceada como na escola e 
o aumento do tempo em frente 
de celulares e computadores 
sem praticar atividades físicas. 
Ele ainda explicou que o cresci-
mento dos casos de obesidade 
ocorre no mundo inteiro

“O alto índice é global e 
ocorre por diversos fatores: 
pouca atividade física das crian-
ças e adolescentes, hábitos 

Vinicius LIMA 

Rio Preto antecipa vacinação para 18 anos com comorbidades

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto anunciou que vai antecipar 
a vacinação de pessoas de 18 
a 29 anos com comorbidades e 
deficiência que recebem o Be-
nefício de Prestação Continuada 
(BPC) para essa sexta-feira (4). 
Vale ressaltar que nesta quinta-
-feira (3) não haverá vacinação 
por conta do feriado de Corpus 
Christi.

A vacinação será das 8h às 
15h, somente nas seguintes 
unidades de saúde e equipa-
mentos públicos: Estoril; Jardim 
Americano; Eldorado; Maria 
Lúcia; Nova Esperança; Caic/
Cristo Rei; Engenheiro Schmitt; 
Jaguaré; Talhado; Vila Toninho; 
Escolas Silvia Covas, Dr. Lotf 
João Bassitt e Zilda Natel; Pro-
jeto Viva Eldorado e Pinheirinho.

No sábado (5) será realiza-
do o Dia D para aplicação da 
segunda dose para quem não 

compareceu no prazo. A imuniza-
ção será das 8h às 17h, apenas 
na Swift. Na segunda-feira (7), a 
vacinação retorna aos postos e 
horários de rotina, sendo unida-
des de saúde e equipamentos 
públicos, das 8h às 14h; e Swift, 

vante de recebimento do BPC, 
enquanto para as pessoas com 
comorbidades é necessário apre-
sentar atestado ou laudo médico.

Veja os demais grupos aptos 
a receber a vacina são: Pessoas 
de 18 a 59 anos com comorbi-
dades e com deficiência perma-
nente que recebem o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC); 
Gestantes e puérperas com co-
morbidades a partir de 18 anos; 
Pessoas a partir de 18 anos 
transplantadas imunossuprimi-
das, em diálise ou com síndro-
me de Down; Trabalhadores da 
Saúde D2 AstraZeneca; Idosos 
D1 ou D2 e Motoristas e cobra-
dores de ônibus com autorização 
Vacina Já.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
211.324 doses, sendo 139.069 
na primeira etapa e 72.255 na 
segunda. A cidade é a 10ª que 
mais vacinou no Estado de São 
Paulo.

Vinicius LIMA 

das 8h às 17h.
Para receber a vacina é ne-

cessário apresentar documento 
de identidade com foto e CPF e 
comprovante de residência. Para 
as pessoas com deficiência, é 
necessário apresentar compro-

Divulgação 

AMANHÃ

NO ESTADO

Rio Preto antecipa vacinação para 18 anos com comor-
bidades apara amanhã

campanha deverá ser finalizada 
em outubro com as pessoas de 
18 a 29 anos.

O Estado de São Paulo já 
aplicou 17,5 milhões de vacinas 
contra COVID-19. Desse total, 
11,7 milhões são referentes à 
primeira dose e 5,7 milhões da 
segunda.

Calendário
Julho
1 a 20/7: 55 a 59 anos
21 a 31/7: profissionais da 

alimentares cada dia pior, com 
alto consumo de alimentos ul-
traprocessados. Sem contar o 
exemplo familiar nessa rotina. É 
muito difícil cobrar das crianças 
um hábito saudável se próprio 
ambiente familiar não realiza 
essa recomendação”, afirmou.

Governador anunciou que toda a população adulta do Estado estará vacinada até 31 de outubro

Educação de 18 a 44 anos

Agosto
2 a 16/8: 50 a 54 anos
17 a 31/8: 45 a 49 anos

Setembro
1 a 10/9: 40 a 44 anos
11 a 20/9: 35 a 39 anos
21 a 30/9: 30 a 34 anos

Outubro
1 a 10/10: 25 a 29 anos
11 a 31/10: 18 a 24 anos

Divulgação

A recomendação é encarar 
a obesidade como uma doença 
e procurar acompanhamento 
médico. “A adesão da família 
inteira nessa mudança de há-
bito alimentar ,e estímulo à 
atividade física é fundamental”, 
complemento Sebastião.

Divulgação

O endocrinologista pediátrico da Funfarme, Sebastião 
Camargo Schmidt Neto
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Santos leva zagueiro 
do Mirassol

O Santos anunciou nesta 
quarta-feira (2) a contra-
tação do zagueiro Danilo 
Boza. Revelação do Miras-
sol e titular na Série D e no 
Paulistão, o jogador de 23 
anos foi cedido ao Peixe por 
empréstimo até o fim do 
ano, com opção de compra 
por quatro anos.

Em vídeo divulgado na 
apresentação, ele falou so-
bre o fato de também atuar 
na lateral direita. “Estou feliz 
por estar colhendo o fruto 
do meu trabalho que fiz no 
Mirassol. Acho essa poliva-
lência importante, ter op-
ções para o professor Diniz 
escolher. Eu jogo nas duas, 
mas quem define onde eu 
vou ter melhor desempenho 
é o professor Diniz”, afirmou.

Boza é o segundo atleta 
do Leão a se transferir para o 

alvinegro. O lateral esquerdo 
Moraes, que disputou o Pau-
listão após ser emprestado 
pelo Atlético-GO, também foi 
para Vila Belmiro. O Mirassol 
ainda perdeu outros 11 joga-
dores desde o encerramento 
do estadual: Muralha, Daniel 
Borges, Luís Oyama, Reniê, 
Diego Gonçalves, Carlão, Cás-
sio Gabriel, Pedro Lucas, Ro-
dolfo, Rafinha e Rafael Bilu.

Para repor peças, o Mi-
rassol contratou jogadores 
ainda durante a disputa do 
Campeonato Paulista. O mais 
recente, que foi divulgado 
nesta quarta-feira, é o la-
teral Jeferson, que já jogou 
por Ponte Preta, Vitória, Vila 
Nova, Botafogo-SP e Ituano.

A estreia do Mirassol está 
marcada para este sábado 
(5) no estádio José Maria de 
Campos Maia. O adversário 
será o Ypiranga-RS, que ba-
teu o Paraná por dois a zero 
na estreia.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Leo Roveroni/ Agência MIRASSOL

FUTEBOL

Jeferson é a nova contratação do Mirassol

DIA 27
Evento de MMA 

confirma dez lutas 
em Rio Preto

Após um período de votação, 
o card oficial do Road to Future 
está definido, com dez confron-
tos confirmados. A luta principal 
será entre Rafael Coxinha, atleta 
do Maquininha do Futuro de Rio 
Preto, e Ozias Bull Terrier, pela 
categoria peso-pena.

Os outros confrontos são: 
Eduardo Chapolin vs. Júnior 
Tratorzinho (peso-mosca); Cé-
sar Almeida vs. Vitor Ferreira 
(peso-médio); Victor Figueiredo 
vs. Serginho de Fátima (peso-
-médio); Cristyan Maranhão 
vs. Neto Maccari (peso-leve); 

Stephanie Rondinha vs. Daiane 
Cristine (peso-palha feminino); 
Murilo Trindade vs. Charles de 
Oliveira (peso meio-médio); 
Jean Silva vs. Adriano Smeagol 
(peso-pena); Roberto de Souza 
vs. Vinicius Pires (peso-galo) e 
Vinicius Ferreira vs. Roque Júnior 
(peso-mosca).

O evento de MMA será reali-
zado em São José do Rio Preto 
no dia 27 de junho. Por conta da 
pandemia, não haverá presença 
de público, mas as lutas serão 
transmitidas ao vivo nas plata-
formas do Future MMA (site e 
aplicativo).

Vinicius LIMA

D
ivulgação

Inscrições para prêmio Nelson 
Seixas vão até sábado

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultu-
ra, está com inscrições abertas 
para o Prêmio Nelson Seixas 
2021. As inscrições podem ser 
feitas até às 17h do próximo 
sábado, dia (05), e não se-
rão prorrogáveis. As inscrições 
deverão ser realizadas exclu-
sivamente online por meio do 
portal www.rio preto.sp.gov.br/
premionelsonseixas.

Este ano, por conta da pan-
demia de covid-19, e por deci-
são junto ao Conselho Municipal 
de Políticas Culturais, o prêmio 
tem edital único que contempla-
rá até 270 projetos, que recebe-
rão R$ 4 mil, cada. Trata-se do 
Edital 01/2021-SMC – Incentivo 
à Pesquisa em Artes e Cultura 
que terá investimento total de 
R$ 1.080.000,00. 

O objetivo do prêmio é o 
desenvolvimento da cultura 
local, bem como colaborar para 
a manutenção de artistas locais 
em tempos de isolamento físico 
em função da pandemia de 
Covid-19, além de possibilitar 
o acesso da população aos 

resultados das pesquisas sele-
cionadas, com observância à Lei 
Municipal 9.440, de 09 de maio 
de 2005 – Programa Municipal 
Nelson Seixas de Fomento à 
Produção Cultural.

O edital do Prêmio Nelson 
Seixas 2021 está alinhado 
aos 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS), 
que compreendem 169 me-
tas globais estabelecidas pela 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas – Agenda 2030. Os ODS 
abrangem questões de desen-
volvimento social e econômico, 
incluindo pobreza, fome, saúde, 
educação, aquecimento global, 
igualdade de gênero, água, sa-
neamento, energia, urbanização, 
meio ambiente e justiça social.

Inscrições e regras 
- Poderão inscrever projeto, 
de forma única e em uma só 
modalidade/segmento, como 
pessoa física, o próprio artista 
ou detentor de direitos sobre o 
seu conteúdo e, como pessoa 
jurídica, empresas com sede 
em Rio Preto e/ou seus distri-
tos, que tenham como objeto 
(CNAE), atividades artísticas e 

culturais. Para as sociedades 
cooperativas, que estejam em 
dia com a legislação vigente, 
valem as mesmas regras, 
podendo inscrever um projeto 
por cooperado, indicando, no 
ato da inscrição, um gestor 
responsável pelo cooperado.

Para inscrever o projeto, o 
proponente pessoa física terá 
que comprovar residência em 
Rio Preto e/ou seus distritos, 
há pelo menos dois anos da 
data da inscrição. O propo-
nente pessoa jurídica não ne-
cessita comprovar a existência 
da empresa com o mínimo 
de dois anos antecedentes à 
data da inscrição, porém, o 
seu representante legal deve 
obedecer a este prazo. O edital 
completo e as inscrições estão 
disponíveis no portal da Prefei-
tura, na página do Prêmio Nel-
son Seixas: riopreto.sp.gov.br/
premionelsonseixas. Dúvidas e 
outras informações pelo email: 
editaisnelsonseixas@riopreto.
sp.gov.br. Um vídeo tira-dúvi-
das está disponível em: https://
drive.google.com/file/d/1auI-
xko8S8-gV7inIppCZzeL9jeHn-
Te1D/view?usp=sharing
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CULTURA
Divulgação

SESI
Viagem Teatral Play apresenta 

programação para junho
O projeto de difusão de 

artes cênicas do Serviço So-
cial da Indústria de São Paulo 
(Sesi-SP) Viagem Teatral Play 
tem novos espetáculos em car-
taz em junho. O público pode 
acompanhar gratuitamente a 
programação de teatro e dança 
na playlist do projeto disponível 
no canal do YouTube do Sesi-SP 
(bit.ly/viagemteatralplay). A cada 
quinze dias, estreiam duas no-
vas temporadas. Aos sábados, 
ainda dá para aproveitar uma 
série de lives, bate-papos e ofi-
cinas ligadas às temáticas dos 
espetáculos. 

Em junho, a programação 
começa com o espetáculo Pai 
contra Mãe, da Cia. Fusion de 
Danças Urbanas, disponível para 
exibição de 02 a 30 de junho. 
Inspirada no conto homônimo 
de Machado de Assis, a core-
ografia traça um paralelo entre 
a ficção e o real para abordar 
temas como racismo, violência 
e sexismo. 

Sempre às quintas-feiras, 
das 19h às 20h, a compa-
nhia ainda ministra oficinas de 
danças urbanas voltadas para 
diversas idades pela plataforma 
Zoom. As aulas são abertas e 
acontecem nos dias 3, 10, 17 e 
24 de junho (ID da reunião: 849 
1245 3351 | Senha de acesso: 
433448). 

Na sequência, estreiam no 
YouTube do Sesi-SP as peças 
Alma Boa – Uma Parábola Chi-
nesa e Três Marias, com tem-
poradas de 03 a 13 de junho. 
Voltado para o público adulto, 
Alma Boa, da Cia. Histrônica 
de Teatro, conta a saga de 
três deuses enviados à Terra 
para encontrar uma pessoa 
de bom coração. Já prestes a 
desistir, eles são ajudados por 
uma mulher que cumpre todos 
os requisitos, exceto um: ela é 
uma prostituta.Para o público 
infantojuvenil, a dica é a peça da 
Cia. Crias da Casa, Três Marias, 
que une muita música e uma 
série de contos narrados por três 
personagens - Antonio Maria, Zé 
Maria e Maria Aparecida - que se 
encontram por acaso. 

De 17 a 27 de junho é a 
vez do público conferir o teatro 
de bonecos O Velho da Horta, 
baseado na obra do poeta por-
tuguês Gil Vicente, que conta 
as desventuras de um hortelão 
idoso que se apaixona por uma 
jovem freguesa e, para obter 
ajuda, confia em uma trapaceira 
que deseja apenas seu dinheiro. 
No mesmo período, o Grupo 
Os Barulhentos apresenta a 
peça-filme Aqui estamos com 
milhares de cães vindos do mar, 
uma adaptação inédita para 
vídeo de treze cenas escritas 
pelo dramaturgo romeno Matéi 
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Visniec, sob a direção de Rodrigo 
Spina. O enredo gira em torno 
de um cego acompanhado por 
seu cão-guia, como forma de 
representar a cegueira simbólica 
das demais personagens diante 
da violência que sofrem. 

Chamadas de InterARTivi-
dades, as demais atividades 
virtuais são apresentadas aos 
sábados, às 11h, quando volta-
das para o público infantojuvenil, 
e às 17h, para os adultos. Entre 
os destaques do mês, estão os 
bate-papos sobre os processos 
criativos dos espetáculos tea-
trais da programação nos dias 
5 e 19 de junho, às 17h, e nos 
dias 12 e 26 de junho, às 11h. 
Durante as lives, o público terá a 
oportunidade de conversar com 
os artistas, mandando pergun-
tas e comentários pelo chat do 
YouTube. 

De 17 a 27 de 
junho é a vez do 
público conferir o 
teatro de bonecos 
O Velho da Horta

“

”

Shopping adere campanha
 Vacina contra a Fome

A Iguatemi Empresa de Sho-
pping Centers apoia a “Vacina 
Contra a Fome”, iniciativa be-
neficente do Governo do Estado 
de São Paulo que visa engajar 
prefeituras e a população na 
arrecadação de alimentos não 
perecíveis para famílias caren-
tes e em situação de vulnerabi-
lidade durante o enfrentamento 
da crise em decorrência da 
pandemia do coronavírus.

O objetivo do governo pau-
lista é que cada pessoa apta a 
se vacinar contra a COVID-19 
faça a doação de um quilo 
de alimento não perecível nos 
postos de vacinação. A Iguatemi 
possui no estado de São Paulo 
um ponto de imunização no 
sistema drive-thru instalado no 
estacionamento do Shopping 
Iguatemi São Carlos.

A doação é voluntária e 
facultativa. O Governo de São 
Paulo recomenda que sejam 
doados alimentos não perecí-
veis como arroz, feijão, macar-
rão, óleo vegetal, e leite em pó, 
prioritariamente, entre outros. A 
distribuição dos itens arrecada-
dos é feita pelas próprias pre-
feituras para famílias carentes 
de cada município participante.

“Seguimos com uma situa-
ção crítica em decorrência da 

pandemia que afeta principal-
mente as famílias em vulnera-
bilidade. Queremos incentivar 
as pessoas que forem até os 
postos de vacinação a contri-
buírem com essa campanha 
de combate à fome, ajudando 
os mais atingidos pelo cenário 
atual”, afirma Alexandre Bianca-
mano, diretor de marketing da 
Rede Iguatemi.

 A Iguatemi tem se empe-
nhado desde o início da pan-
demia para promover ações 
solidárias, com o objetivo de 
reforçar seu compromisso com 
as regiões que atua e o seu pilar 
de responsabilidade social. Um 
montante de R$8 milhões foi 
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doado e revertido para a aqui-
sição de 40 mil testes rápidos 
em 12 municípios, 320 mil 
máscaras de proteção e milha-
res de cestas de alimentação e 
produtos de higiene que foram 
destinados para as cidades em 
que a companhia possui empre-
endimentos.

 Como parte das iniciativas, 
está no ar a campanha de doa-
ção de cestas básicas em con-
junto com a UniãoSP, iniciativa 
formada por diversos grupos da 
sociedade civil. Os clientes inte-
ressados em ajudar podem fazer 
a doação dentro da plataforma 
de e-commerce da empresa, o 
Iguatemi 365.

Arquivo DHOJE
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Con sel h o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 08/06/2021, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 

o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araújo; 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação dos dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia 

COVID – 19 - Antonio Fernando de Araújo; 

II. Avaliação e votação para criação de um grupo de trabalho para de análise e aprovação dos   uniformes  

utilizados por  ACS/ACE - Antonio Fernando de Araújo; 

III. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o Comitê de Ética em 

Pesquisa do  Hospital  Beneficência  Portuguesa - Antonio Fernando de Araújo; 

 

 

 

 

São José do Rio Preto, 2 de junho de 2021. 

 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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São José do Rio Preto, 2 de junho de 2021. 

 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 

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. EDIVALDO PASSARINI ALONSO JÚNIOR e LETÍ-
CIA LABOS GODOI, sendo ele fi lho de EDIVALDO PAS-
SARINI ALONSO e de EINUCE APARECIDA DE AGUIAR 
ALONSO e ela fi lha de JOSÉ VICENTE GODOI JUNIOR e 
de ROSÂNGELA DA SILVA LABOS GODOI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 02/06/2021.

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:

JOSÉ DONIZETI PARISE e FLÁVIA RENATA MARTINEZ 
SINODINOS. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
21 de março de 1956, fi lho de JOÃO PARISE e de MARIA 
SAMPAIO PARISE. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 
de setembro de 1963, fi lha de ANTONIO SINODINOS e de 
MARIA CELIA MARTINEZ SINODINOS. 

GABRIEL CARVALHO LANFREDI e KAMYLLA MENE-
ZES CARVALHO ALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, 
chefe, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 09 de junho de 1997, fi lho de EDSON LUIS LANFREDI 
e de SONIA APARECIDA DE CARVALHO LANFREDI. Ela, 
de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de abril de 1996, 
fi lha de MARCOS AURÉLIO CARVALHO ALVES e de SARA 
MENEZES CARVALHO ALVES. 

SEBASTIÃO MARIANO MEDEIROS e NORMA SUELY DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, solteiro, 
nascido em José Bonifácio, SP, no dia 22 de janeiro de 
1958, fi lho de JOÃO MARIANO MEDEIROS e de DURVALI-
NA COVELLO MEDEIROS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
fi scal de área azul, divorciada, nascida em José Bonifácio, 
SP, no dia 16 de setembro de 1963, fi lha de PORFIRIO 
GOULART DA SILVA e de NADIR DOS REIS SILVA. 

DANILO CAMPANHARI e FRANCIS CLARA BALLES-
TRIERO PERES. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor 
autonomo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 02 de 
junho de 2000, fi lho de ELVIS ANTONINO CAMPANHARI 
e de SELMA BARBOSA DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, advogada, divorciada, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 20 de novembro de 1968, fi lha de IRINEU PEDRO 
PERES e de NADIR HELENA BALLESTRIERO PERES. 

DIEGO SILVA GIMENES e MICHELLE AGUILERA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de dezembro de 1984, 
fi lho de OCIMAR ANTÔNIO GIMENES e de NADIR PEREI-
RA DA SILVA GIMENES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
engenheira de produção, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 15 de agosto de 1987, fi lha de LUIS 
ERNESTO AGUILERA ORTIZ e de ELISABETE ESTELA 
SUMAN. 

. 
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, 02 de junho de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Decreto n.º 3.393, de 04 de maio de 2021.

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar 
na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, para os 
fi ns que especifi ca.”

 PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, 
 DECRETA:
 Artigo 1.º - Fica aberto no orçamento vigente, 
um crédito adicional suplementar na importância de R$ 
285.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

020300  - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0007.2014.0000  - BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA 
FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC 4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE       
             15.000,00

020500  - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2023.0000  - MANUTENÇÃO DO BLOCO 
ATENÇÃO BÁSICA  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
              180.000,00

020600 - EDUCAÇÃO BASICA
12.361.0004.2027.0000  - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA               85.000,00

021500  - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
04.122.0003.2048.0000 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
                 5.000,00
TOTAL.........................................................................   R$ 
285.000,00
 Artigo 2.º- O crédito aberto na forma do artigo ante-
rior será coberto com recursos provenientes de Anulação: 

020300  - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0007.2014.0000 - BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA 
FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO       
  5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA               10.000,00

020500  - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2023.0000 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ATEN-
ÇÃO BÁSICA
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES-
SOAL CIVIL             130.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
               50.000,00

020600 - EDUCAÇÃO BASICA
12.361.0004.2027.0000  - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   
              85.000,00

021500  - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
04.122.0003.2048.0000  - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL 
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE                5.000,00
TOTAL......................................................................R$ 
285.000,00
 Artigo 3.º- Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

 Prefeitura Municipal de Cedral, 04 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 014/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 014/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de preços para aquisição de óleos 
lubrifi cantes. Sessão: 09h00 do dia 22/06/2021, na sede da 
Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 02 de junho de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Tomada de Preços nº 003/2021 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Tomada de Preços 003/2021, do tipo “menor preço global”. 
Objeto: Contratação de empresa para reforma e ampliação 
do Cemitério Municipal de Bady Bassitt - SP Sessão: 11h00 
do dia 22/06/2021, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua 
Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores informa-
ções poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Bady Bassitt, 02 de junho de 2021. LUIZ ANTONIO TOBAR-
DINI -  Prefeito Municipal
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PRECISO DE INIMIGOS NOVOS, OS ANTIGOS ESTÃO COMEÇANDO A 
GOSTAR DE MIM. Sorria, beba muita água e seja feliz!O FALECIMENTO da que-

rida Cidinha de Melo, esposa 
do Dr. Sílvio de Melo, no último 
domingo, vítima de um AVC, 
deixou uma grande lacuna en-
tre os familiares e amigos. Uma 
pessoa maravilhosa, alegre, 
carinhosa, sempre de bem com 
à vida, vai deixar saudades. 
Descanse em paz.

FERIADO DE CORPUS 
Christi, nesta quinta-feira, o 
funcionamento do comércio 
geral de Rio Preto, das 9h às 
15 horas -  Shopping Centers 
– das 14h às 20 horas.

VEM AÍ... 1ª TORTA Solidária 
do Rotary Club de São José do 
Rio Preto Alvorada – Rotaract 
Rio Preto em prol da IEFA, 
no próximo dia 12 de junho, 
com retirada via drive thru das 
10h às 13h30, na rua Bene-
dito Guagliardi 291 – Parque 
Romano Calil. Informações 
e convites R$ 35 reais, com 
Leila 99601-1904 – José Milton 
3234-4848.

FIQUE SABENDO...  Até 
o dia 17 de julho acontece a 
circulação online e gratuita 
do espetáculo “Oi Lá, Inezita”, 
uma fábula musical para todas 
as idades inspirada na vida 
e na obra de Inezita Barroso, 
criação da Cia. Cênica, com-
panhia de teatro sediada em 
São José do Rio Preto.  São 
10 exibições gratuitas, além 
de oficinas conduzidas por 
integrantes da cia e lives sobre 
cultura popular. 

 TUTTY BUONA GENTE.  Se 
tudo der errado, faltam agora 
19 meses – ou 579 dias – para 
acabar o mandato do Bolso-
naro. É muito, mas, convenha-
mos, já foi mais!

SEGUNDO SEMESTRE. 
Fausto Silva, que se despede 
da Globo no fi nal do ano, fará 
um novo Show dos Famosos, 
quando poderá haver a partici-
pação do padre Fábio de Melo. 
A data de estréia está prevista 
para agosto e Cláudia Raia não 
estará ao lado de Boninho e 
Miguel Falabella. A Globo optou 
por Fafá de Belém.

POUCOS DIAS APÓS a 
polêmica de quebra de con-
trato com a Nike, O craque 
Neymar desfi la e treina com 
nova chuteira da Puma, seu 
novo patrocinador.  

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Miss & Mister São Paulo
A grande final do Concurso Miss & Mister São Paulo 
CNB 2021, acontecerá no próximo sábado, dia 5, 
no salão de festas do Ypê Park Hotel em Rio Preto, 
a partir das 21 horas, O concurso contará com 
cerca de 50 jovens representando suas cidades.  
A noite será coroada com um chique jantar, por 
adesão ao custo de R$ 90 reais por pessoa, 
seguindo todos os protocolos 
de segurança da saúde devido à 
pandemia. Os candidatos fizeram 
o teste da Covid-19.

DiáriodoBob
Grito de alerta. Apesar de ser feriado nesta quinta-feira, 

algumas lojas e shoppings abrem em expediente menor, e a 
maioria dos serviços públicos fica fechado, exceção a algumas 
unidades de saúde. Mesmo em reforma, o Mercadão só 
atende com meio expediente (das 8 às 12h) hoje, sábado e 
domingo. Chamada no ar. O presidente do Automóvel Clube 
Jesus Martim não para e vive um momento de euforia. Pagando 
as contas e com um pouco de dinheiro em caixa, resultado 
da negociação do clube de campo, mandou gravar chamadas 
para televisão com imagens que surpreenderão não apenas os 
associados, mas também aqueles que sempre torceram para “o 
clube da avenida” voltar aos seus dias de glória. Deferindo a 
um pedido do presidente coloquei meus préstimos e minha voz 
ao background da mensagem. Donos do pedaço. A notícia de 
que o presidente Jair Bolsonaro iria se filiar no Patriotas fez as 
lideranças do partido se levantarem para resistir a tal preten-
são. Com Ovasco Rezende e Ulisses Ramalho à frente, eles 
querem discutir se vale a pena já se atrelar ao projeto eleitoral 
que Bolsonaro vislumbra para o ano que vem. Surdos e mu-
dos. Ovasco Resende e Ulisses Ramalho, líderes dos Patriotas 
aqui em Rio Preto e toda região, estão por enquanto ouvindo 
falar sobre a possibilidade de o presidente Bolsonaro se filiar 
ao partido. Como os dois são bons de ouvidos, não significa 
que, num dado momento das conversas nos bastidores, eles 
declarem que perderam a audição (ficaram surdos) e, neste 
caso, a alternativa vai ser a linguagem de sinais, embora nem 
sempre os surdos são mudos. Maio fechado. A campanha 
nacional de imunização contra COVID-19 fechou o mês de maio 
com mais de 21 milhões de doses aplicadas nos brasileiros. 
Foram 882 mil doses, em média nos dias úteis, e 230 mil, 
sábados e domingos. Jogando pesado. O ritmo acelerado de 
vacinação contra covid-19, observado nos últimos dois meses, 
fez cair 41% a média de mortes provocadas pela doença nos 
últimos dois meses. Não faz sentido. O Brasil promove cam-
peonatos estaduais, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, joga nas 
copas Sul-Americana e Libertadores, promove quatro divisões 
do Brasileirão...Tudo pode. Copa América, não. Que fique bem 
claro. Insetos não atacam lâmpadas apagadas. Para um bom 
entendedor meia palavra basta! 

Junho Violeta
O médico Oftalmologista rio-pretense Dr. Jorge Haddad Filho, 
atualmente reside em São Paulo, avisa que durante todo o mês 
celebra-se o Junho Violeta, uma campanha focada em conscientizar 
a população sobre o Ceratocone. O Ceratocone é a distrofia mais 

comum da córnea e afeta uma em 
cada duas mil pessoas, segundo 
dados do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia. A doença costuma 
surgir entre os 13 a 18 anos, e 
tende a se estabilizar aos 35. Seus 
olhos merecem atenção!  

Tendências
A consultora de moda e 
personal stylist Ana Carolina 
Arroyo, responsável pelos 
encontros de moda Riopreto 
Fashion Ta lks,  fo i  até o 
Riopreto Shopping conferir 5 
tendências do Outono/Inverno 
nas renomadas lojas do centro 
de compras. A especialista 
produziu um material digital que 
será veiculado no instagram do 
shopping (@riopretoshopping) 
a partir desta quinta-feira, dia 
3, com as tendências e peças 
exclusivas das lojas Le lis Blanc, 
Santa Fé, Trama Jeans, Cacau 
Brazil, Colcci, Lessô, Happy 
New Shoes, Andatti, Mini Store, 
GK Store.

henriforne@gmail.com

SPOTlight

(17) 99181-4336

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Ana Carolina Manginelli, Miss São 
José do Rio Preto CNB 2021, participa 
neste sábado, dia 5 de junho, do Miss 
& Mister São Paulo 2021, no Ypê Park 

Hotel em Rio Preto  

Grávidos
O goleiro André (Zuba) Antoniassi atuando no Vitória F.C., e Ana Lívia 
Frahia estão grávidos, e aguardam o nascimento do primeiro filho, 
que será registrado com o nome de Anthony, em outubro deste ano. 
Sophia espera anciosa o momento para conhecer seu irmãozinho 
Anthony. Os avós, João Manoel e Rosemeire Siqueira Antoniassi e 
Willian e Márcia Frahia estão felizes com a chegada do netinho. O 
goleiro André (Zuba) seu apelido, já defendeu e vestiu camisas de 
vários times: Palmeiras F.C., Nacional de Portugal, Oliverense de 
Portugual, Fortaleza, Santa Cruz, Avaí, Mirassol (Leão), Campeão 
no América F.C.(Junior), entre outros times.  

C/ Luizinho BUENO 

Erick Wilhelm Plagge Albino, Mister 
da cidade de Mirassol, participa do 

concurso  Miss & Mister São Paulo CNB 
2021, no próximo sábado, dia 5, durante 
chique jantar no Ypê Park Hotel em Rio 

Preto   

A colunista social, Fátima Cruz, em tarde de sol no 
Automóvel Clube de São José do Rio Preto 
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COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 196/2021 – Processo 
11.640/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de água mineral 
para os pacientes com COVID-19. Secretaria municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
19/05/2021, sendo adjudicados os itens à empresa declara-
da vencedora: JOSÉ BAUER ATAYDE & CIA LTDA EPP itens 
1 e 2. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Dr. Aldenis Albaneze Borim– 
Secretário Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 168/2021 – Processo 
11.488/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de material médico 
(cânulas) para uso nas unidades de saúde no combate ao 
COVID-19. Secretaria municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 12/05/2021, sendo adjudica-
dos os itens às empresas declaradas vencedoras: CIRURGI-
CA CRAVINHOS LTDA (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15), 
COMERCIAL 3 ALBE LTDA (item 16), MARCO ANTONIO 
SILVA NETO (item 17) e VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA 
EPP (itens 8, 9).Os itens 7, 10 e 11 foram desertos. Não hou-
ve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da ses-
são está disponível no “Portal de Compras” – Lucia Helena 
Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Dr. Aldenis Albaneze Borim– 
Secretário Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 45/2021 – Processo 
1422/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais hospi-
talares. Secretaria municipal de Saúde. Sessão pública rea-
lizada on line com início dia 04/03/2021, sendo adjudicados 
os itens às empresas declaradas vencedoras: AGROMASS 
BRASIL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (item 
7), BIOBASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (item 14), 
MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA  (item 3), SNOP 
CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (item 10), 
VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – ME 
(itens 4, 5, 11, 12, 13). Os itens 1, 2, 6, 8, 9 e 15 foram fra-
cassados. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” 
– Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Dr. Aldenis Albaneze Borim– 
Secretário Municipal de Saúde.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 147/2021
Assunto: Pedido de Reconsideração
Interessado: MBM Tecnologia e Indústria de Informática Ltda
DESPACHO: O produto ofertado atende a todas as especi-
fi cações técnicas do edital e o fabricante Positivo é o res-
ponsável pela produção e distribuição dos modelos Vaio no 
mercado nacional (desde maio/2015). Diante do exposto, 
ratifi camos a decisão já prolatada no certame licitatório. Fa-
biana Zanquetta de Azevedo – Sec. Mun. de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 181/2021 – Processo 
11.574/2021
Objeto: registro de preços para prestação de serviço de 
locação de container. Secretaria municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Sessão pública realizada on line com início 
dia 18/05/2021, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora: GAIOLA LOCAÇÕES E EVENTOS 
EIRELI itens 1, 2 e 3. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-

brar nenhuma irregularidade.  Antonio Pedro Pezzuto Jr.– 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
197/2021 – PROCESSO Nº 11.642/2021
Objeto: Contração de empresa para serviços de saúde 
ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade 
em oftalmologia (incluindo apoio diagnostico e terapêutico). 
Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 07/06/2021 às 14:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
152/2021 – PROCESSO Nº 11.327/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 08/06/2021 às 10:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
159/2021 – PROCESSO Nº 11.403/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de protetores fa-
ciais (face shield) para utilização nas unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 07/06/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria - Pregoeira.

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
160/2021 – PROCESSO Nº 11.404/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras 
PFF2 (N95) para utilização nas unidades da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 07/06/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
153/2021 – PROCESSO Nº 11.329/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de adesivo e pla-
cas de sinalização. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 07/06/2021 às 10:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - 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° 230/2021, processo 11.939/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de mobiliários hospitalares. Se-
cretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 18/06/2021, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA
EMPENHOS 9853/21, 9838/21, 9840/21 E 9832/21
CONTRATADA: BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA 
LTDA
EMPENHO 9528/21
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHO 9622/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
ATA/0200/21
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-

ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea c, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Itens 7.2 
e 7.3. Fica o representante legal da empresa supramencio-
nada NOTIFICADO para a certidão mencionada nesta S. M. 
Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitató-
rio, estando a contratada sujeita à aplicação das penalida-
des contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO-
NAL S/A
EMPENHO 3238/21
Considerando informativo encaminhado pela empresa em 
que é informado sobre a descontinuação de fabricação do 
item exclusivamente por reavaliação do portfólio da mes-
ma, ainda que durante a vigência do contrato em questão. 
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  V do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 7225/21
Considerando que as penalidades aplicadas foram devido 
ao atraso na entrega dos empenhos 6322/21 e 7225/21, 
bem como considerando entrega total do empenho 6322/21 
e entrega parcial do empenho 7225/21. Considerando os 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da le-
galidade e da moralidade administrativa, DECIDO: MITIGAR 
a penalidade aplicada de multa de 20% do valor referente às 
obrigações contratuais não cumpridas, referente ao empe-
nho 6322/21, permanecendo a empresa advertida; MITIGAR 
a penalidade aplicada de MULTA de 30% para 20% do valor 
referente às obrigações contratuais não cumpridas, referente 
ao empenho 7225/21, permanecendo a empresa advertida. 
Assim, notifi camos o representante legal da empresa para 
que efetue o pagamento do boleto no valor de R$ 76,80 no 
prazo improrrogável de até 08/07/2021, em face da penali-
zação decorrente do DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGA-
ÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamentada no artigo 
87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, c.c cláusula 6.2, inciso IV, 
sob pena de inscrição do débito em dívida ativa do município 
para futura execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA ME
EMPENHOS 13113/20 E 126/21
Considerando a inércia da empresa, bem como os princí-
pios da vinculação ao instrumento convocatório, da legali-
dade e da moralidade administrativa, DECIDO: MANTER 
NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. Assim, notifi camos o re-
presentante legal da empresa para que efetue o pagamento 
do boleto no valor de R$ 3.599,99 no prazo improrrogável 
de até 08/07/2021, em face da penalização decorrente do 
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
do processo, fundamentada no artigo 87, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, c.c cláusula 6.2, inciso IV, sob pena de inscrição 
do débito em dívida ativa do município para futura execução 
judicial. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHOS 5849/21, 5942/21 E 6119/21
Conforme decisão publicada em 29/04/21, vimos por meio 
desta, corrigir onde se diz “boleto anexo no valor de R$ 
14.232,00, no prazo improrrogável de 30 de maio de 2021”, 
leia-se “boleto anexo no valor de R$ 13.693,00, no prazo 
improrrogável de até 03 de julho de 2021”, em face das 
penalizações decorrentes dos descumprimento contratuais 
dos processos em epígrafe, conforme art. 87, II, da lei nº 
8.666/93, c.c. cláus. 6ª, 6.2, incisos IV e V do contrato, sob 
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pena de inscrição do débito em dívida ativa do município. 
SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI
EMPENHO 6288/21
Considerando a entrega total do empenho supramenciona-
do, DECIDO: mitigar a penalidade anteriormente aplicada 
de MULTA de 20% do valor referente ao atraso das obriga-
ções contratuais, permanecendo a empresa advertida. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: R DE F TORRES MOLITERNO EIRELI
EMPENHO 9343/21
Considerando a entrega total do empenho supramenciona-
do, DECIDO: mitigar a penalidade anteriormente aplicada 
de MULTA de 0,4% do valor referente ao atraso das obriga-
ções contratuais, permanecendo a empresa advertida. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICADA:  MATRIX LTDA – ME - Ref. Ofício 050/2021/
Semfaz - Contrato n° DPL/0002/21 - Processo nº 
13.745/2020
O Município de São José do Rio Preto, por meio do Secretá-
rio Municipal da Fazenda, NOTIFICA A EMPRESA MATRIX 
LTDA - ME, para que cumpra o que está exposto no Ofício 
050/2021/Semfaz, enviado por e-mail no dia 02/06/2021. 
SEMFAZ
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 73/21
Contratada: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA-
LAR EIRELI. 
Objeto: aquisição de 8.000 ampolas (4ML) de norepinefrina 
2mg/ml hemitartarato que serão utilizadas no enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. Fund. 
ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 74/21
Contratada: MALDONADO & COCENZO LTDA. 
Objeto: prestação de serviços de locação de gerador de 
energia elétrica para a UBSF Lealdade/Amizade, para o en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da disseminação do “CORONAVI-
RUS”. Fund. ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS.
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 68/2021  - Contrato: DIL/0026/2021
Contratada: AMPLINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Objeto: Prestação do serviço de fornecimento de telefonia 
móvel e linha de dados, com cobertura em São José do Rio 
Preto e região (DDD 17) com o fornecimento de material 
(modens). Valor: 64.888,00. Prazo: 90 dias. SMS. 
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 71/2021 – CONTRATO: 
DIL/0027/2021
Contratada: MALDONADO & COCENZO LTDA ME
Objeto: fornecimento (locação) de 01 (hum) gerador de 
energia elétrica de 125kva, em “stand by”, com ligação em 
automático, incluso frete, cabos e QTA que deverá ser insta-
lado na  UBSF Luz da Esperança (Rua José Toshiba, 1449). 
Valor: 43.200,00. Prazo: 90 dias. SMS. 
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 62/2021 – CONTRATO: 
DIL/0028/2021
Contratada: MALDONADO & COCENZO LTDA ME
Objeto: fornecimento (locação) de 01 (hum) gerador de 
energia elétrica de 260kva, em “stand by”, com ligação em 
automático, incluso frete, cabos e QTA que deverá ser ins-
talado na  UPA Santo Antonio (Rua Ida Tagliavini Polachini, 
580). Valor: 46.500,00. Prazo: 90 dias. SMS. 
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 69/2021 – CONTRATO: 
DIL/0029/2021
Contratada: MALDONADO & COCENZO LTDA ME
Objeto: fornecimento (locação) de 01 (hum) gerador de ener-
gia elétrica de 125kva, em “stand by”, com ligação em auto-
mático, incluso frete, cabos e QTA que deverá ser instalado 
na  UBSF Anchieta (avenida Maria da Silva Doria, esquina 
com as ruas Itanhaém e Iriritiba, B. Residencial Santa Rosa 
I). Valor: 43.200,00. Prazo: 90 dias. SMS. 

EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 73/2021 
Contratada: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA-
LAR EIRELI
Objeto: Aquisição de 8.000 ampolas (4ML) de norepinefrina 
2mg/ml hemitartarato que serão utilizadas no enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” – Em-
penho nº 10803/2021 – R$ 89.892,80 – Entrega Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021
ATA Nº 0445/21
CONTRATADA: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de cabos de cobre – Valores Uni-
tários – Item 01 - R$3,510; Item 09 - R$4,780;  Item 10 - 
R$5,000- SMO – Israel Cestari Júnior - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021
ATA Nº 0446/21
CONTRATADA: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRE-
LI
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene – 
Valores Unitários – Item 05 - R$22,00; Item 06 - R$18,42; 
Item 12 - R$6,50; Item 13 – R$6,50; Item 14 – R$6,50; Item 
21 – R$27,50 - SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva 
Marangoni
- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2021
ATA Nº 0447/21
CONTRATADA: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA

OBJETO: Fornecimento de fi ltro umidifi cador e pulseira de 
identifi cação em função do COVID-19 – Valor Unitário – Item 
01 - R$5,80 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2021
ATA Nº 0448/21
CONTRATADA: PLASTIMED DO BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipo com controlador de fl uxos 
para atendimentos de COVID-19 – Valor Unitário – Item 01 - 
R$13,00- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2021
ATA Nº 0449/21
CONTRATADA: MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares para com-
bate ao COVID-19 – Valores Unitários – Item 01 - R$655,00; 
Item 02 – R$655,00; Item 03 – R$655,00- SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2021
ATA Nº 0450/21
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares para com-
bate ao COVID-19 – Valores Unitários – Item 04 - R$0,75; 
Item 05 – R$0,75; Item 06 – R$0,79; Item 07 – R$0,81- SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2021
ATA Nº 0451/21
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o Cor-
po de Bombeiros – Valores Unitários – Item 01 - R$6,37; Item 
03 – R$8,69; Item 05 – R$4,60 - Gab. Pref. – José Roberto 
Moreira - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2021
ATA Nº 0452/21
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o Cor-
po de Bombeiros – Valores Unitários – Item 02 - R$6,38; Item 
04 – R$8,70 - Gab. Pref. – José Roberto Moreira - Prazo de 
vigência: 12 meses.   

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 35.304 DE 02 DE JUNHO DE 2021

DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, LUCIANA APARECIDA 
ALBIERI ANDRADE para substituir o(a) servidor(a) BRUNA 
SOUZA PRADO – ocupante da função de confi ança gratifi -
cada – CHEFE DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, de 15/06/2021 a 24/06/2021.
PORTARIA N.º 35.305 DE 02 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, GEIS DE OLIVEIRA BENE-
VIDES para substituir o(a) servidor(a) VANESSA GIMENEZ 
FERREIRA - ocupante da função de confi ança gratifi cada 
– CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 07/06/2021 a 16/06/2021, e de 
17/06/2021 a 26/06/2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 005/2021

ASSUNTO: DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DA REALI-
ZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS E ESTABELECE 
NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE MEDIAÇÕES REMOTAS.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 18.909/21 de 11 de 
maio de 2021, que dispõe sobre novas medidas restritivas de 
enfrentamento da Pandemia de COVID-19; 
CONSIDERANDO a essencialidade dos bens e serviços que 
trata o Art. 18 §3º e Art. 22 da Lei Federal 8.078/90 (CDC); 
CONSIDERANDO o Art. 6º, III da Lei Federal 8.078/90(CDC), 
que estabelece como direito básico do consumidor a prote-
ção da vida, saúde e segurança;
CONSIDERANDO que o Procon Municipal de São José do 
Rio Preto atende em média 65 pessoas ao dia;
CONSIDERANDO a recente elevação de números de CO-
VID-19 vide matérias jornalísticas e relatórios da secretaria 
de saúde de São Jose Do Rio Preto;
CONSIDERANDO a imprevisibilidade e incerteza de datas 
de restrições e talvez a necessidade de novas prorrogações 
de audiências, o que geraria grande inefi ciência aos proces-
sos;
CONSIDERANDO a necessidade de não suspender o aten-
dimento para soluções de questões para os consumidores.
RESOLVO:
Art.1º - Fica suspensa sine die a realização de audiências 
conciliatórias presenciais neste órgão, salvo excepcionalida-
des avaliando a particularidade e complexidade do caso.
Paragrafo único - No entanto, determina-se que os servido-
res responsáveis pelas audiências realizem contato telefô-
nico ou via e-mail, com o consumidor e fornecedor, para a 
composição de acordo independente da realização de audi-
ências, dando a devida ciência às partes, buscando assim 
otimização e a não paralização dos trabalhos.
Art. 2º - Visando otimização dos trabalhos, será feita tenta-
tiva de acordo com uma proposta e uma contraproposta a 
cada uma das partes, intermedidas pelo setor de conciliação 
do órgão, e caso não haja a composição de acordo a media-
ção será  fi nalizada, com a orientação ao consumidor quanto 
à melhor forma de procederem para o resguardo de seus 
direitos para à solução da questão.
Art. 3º - A empresa reclamada deverá apresentar proposta 
de acordo, defesa ou esclarecimentos através do endereço 
de e-mail  proconaudiencias@gmail.com em até 24 (vinte e 
quatro) horas antes da data estipulada na notifi cação para a 
mediação, devendo informar no e-mail enviado um telefone 
para contato, para que a serventia responsável pelas audiên-
cias possam informar à reclamada se o consumidor aceitou 
a proposta de acordo oferecida pela empresa, ou enviar 
contraproposta e resolver assuntos pontuais.
    Parágrafo Único. Ficam as empresas reclamadas cientes 
de que o não envio de defesa, proposta de acordo ou escla-
recimentos para o e-mail informado em até 24 horas da data 
constante na notifi cação, será interpretado como negativa 

e os consumidores orientados a ingressar judicialmente e 
serão adotadas as medidas pertinentes ao caso.
Art. 4º - Será dada ciência ao consumidor, através de notifi -
cação assinada no agendamento da mediação, que deverá 
estar disponível para atender ligação no dia e horário es-
colhido dentre os disponibilizados no agendamento, para 
contato do órgão, e assim ter a resolução do caso de manei-
ra mais rápida.
Art. 5º - Comunica-se aos servidores do órgão que se em-
penhem no estudo, aquisição de material permanente ou de 
consumo e de outros insumos necessários para a realização 
de audiências virtuais e melhoria do atendimento telefônico. 
Art. 6º - Será monitorada a quantidade de acordos realizados 
em decorrência dessa providência, e caso seja identifi cado 
qualquer prejuízo às composições, que seja informada esta 
direção para que sejam tomadas outras medidas para que os 
índices sejam mantidos.
Art. 7º - Está nota técnica entra em vigor na data de sua 
publicação.
São José do Rio Preto, 01 de junho de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PORTARIA NORMATIVA PROCON MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - 002/2021

Institui o Núcleo de Soluções de Atendimentos no âmbito do 
Procon Municipal de São José do Rio Preto. 
Art. 1º Fica instituído o “Núcleo de Soluções de Atendimen-
tos” no âmbito do Procon Municipal de São José do Rio 
Preto. 
Art. 2º O Núcleo de soluções tem como objetivo a tratativa 
preliminar de demandas junto ao  Procon Municipal de São 
José do Rio Preto, dando celeridade a resolução dos proble-
mas apresentado pelos consumidores. 
Art. 3º O núcleo de soluções é composto pelo:
I – Procon Municipal de São José do Rio Preto;
II- Por qualquer empresa interessada mediante assinatura 
de TERMO DE RESONSABILIDADE E COMPROMISSO a 
critério do Procon Municipal de São José do Rio Preto.
Art. 3º-A O Núcleo é composto pelos seguintes representan-
tes:   
I. dois membros do Procon;
II. dois membros da Empresa que aderir ao Núcleo de 
Soluções Rápidas.
Art. 4º  O Núcleo atuará da seguinte forma:
I- O Procon Municipal de São José do Rio Preto 
colherá a demanda do consumidor de forma preliminar que 
será acompanhado diariamente pelo fornecedor através do 
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor 
– SINDEC do Procon Municipal de São José do Rio Preto-
-SP.
II- A Empresa dará tratativa à demanda e comunicará 
ao consumidor e ao Procon em até 06 (seis) dias do rece-
bimento, a solução ou não da demanda, sendo assim, mais 
célere que o envio e resposta por CIP.  
Art. 5º Em caso de não solução do problema, e a critério 
do  Procon, poderá a demanda ser convertida em Processo 
Administrativo de Reclamação.
Art. 6º Os membros do núcleo de soluções se reunirão a 
cada 10 (dez) dias para discussão das demandas apresenta-
das nestes períodos. 
Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
São José do Rio Preto, 02 de junho de 2021.
JEAN DORNELAS
DIRETOR EXECUTIVO 
PROCON MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

CONVITE

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

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
13/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 24/2017 – PROC. nº 
30/2017. Contratada: ROSÂNGELA MOURA DE CAMPOS 
SJ RIO PRETO EIRELI
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajuste 
à contratação de empresa especializada em execução de 
serviços de desobstrução e limpeza de detritos e impreg-
nações, utilizando equipamentos e máquinas de hidrojatea-
mento com alta pressão e sucção por auto-vácuo, ferramen-
tas e Mão de obra, em unidades operacionais dos sistemas 
de água e de esgoto pertencentes ou de responsabilidade 
do SeMAE, situados no município e distritos de São José do 
Rio Preto-SP.
Prazo: 12 meses  Valor total: R$ 1.871.102,58  
Data da assinatura: 02.06.2021
Nicanor Batista Júnior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
36/2021 – PROCESSO SICOM 3142/2021
Objeto: Aquisição de cubetas para serem utilizados nos co-
lorímetros e espectrofotômetros da marca HACH localizados 
no laboratório da ETA / Palácio das Águas.
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Sessão pública realizada on line no dia 24.05.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora HEXIS CIENTÍFICA S/A 
para os itens 1, 3 e 4. O item 2 foi declarado fracassado. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 36/2021 – PROCESSO SICOM 3142/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 01.06.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 18/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
17/2020 – PROC. nº 29/2020
Contratada: VITTA QUIMICA IND. E COM. LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa com acréscimo de valor 
referente a contratação de empresa para fornecimento de 
760.000 kg de Cloreto Férrico para tratamento de água para 
utilização na Estação de Tratamento de Água – Palácio das 
Águas do SeMAE de São José do Rio Preto.
Data da assinatura: 02.06.2021 Valor do Acréscimo: R$ 
122.000,00 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 46 de 02/06/2021 – RESOLVE: De-
signar a servidora, Jaqueline Freitas Reis, matrícula 148, 
para responder interinamente pela Diretoria de Gestão do 
SeMAE, a partir de 31/05/2021, enquanto durar a ausência 
do titular, sem fazer jus à diferença da remuneração. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte Construções e Em-
preendimentos Eireli.
Valor: R$ 2.159.410,48
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 02.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA Nº 
06/2021.
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 Paraiso.  
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execução 
do execução do Projeto Arte de Rua objetivando oferecer 
atividades socioeducativas culturais, e artísticas propiciando 
espaços de convivência e de aprendizado de novas ha-
bilidades explorando suas potencialidades, exercitando a 
criatividade, autonomia, protagonismo juvenil, novas pers-
pectivas de vida, lazer, um novo olhar para si mesmo e para 
a comunidade, explorando os espaços do território e suas 
potencialidades, promover integração entre os usuários e 
seus familiares objetivando o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, no âmbito da Rede de Proteção 
Social - Sistema Único da Assistência Social do Município.
Valor global: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FMDCA, conforme Cronogramas de Desem-
bolso, constantes no Plano de Trabalho aprovado.
Vigência: 01/06/2021 a 31/05/2022.
Data da assinatura: 31 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.
Andressa Patini da Silva - Presidente da Associação Paraiso

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº  16/2021,  de 28 de maio de 2021.

Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de 
Fomento nº 06/2021-SEMAS, oriunda do Processo Admi-
nistrativo nº 04/2019- Chamamento Público nº 001/2019 – 
SEMAS/CMDCA.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni Secretária Mu-
nicipal 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 
Paraiso para execução do Projeto Arte de Rua objetivando 
oferecer atividades socioeducativas culturais, esportivas e 
artísticas propiciando espaços de convivência e de aprendi-
zado de novas habilidades explorando suas potencialidades, 
exercitando a criatividade, autonomia, protagonismo juvenil, 
novas perspectivas de vida, lazer, um novo olhar para si 
mesmo e para a comunidade, explorando os espaços do 
território e suas potencialidades, promover integração entre 
os usuários e seus familiares objetivando o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários, 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
EXTRATO

TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA Nº 
02/2021.
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 das Damas de Caridade. 
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execu-
ção do Projeto Lar de Fátima “In Figth” objetivando ofertar a 
prática do Jiu Jitsu como atividade esportiva que desenvolve 
o sentido pacífi co e ordeiro do esporte, com o controle dos 
impulsos violentos, incentivando o respeito, fazendo do es-
porte uma forma atrativa para que crianças e adolescentes 
ingressem no aprendizado de uma arte marcial e, desen-
volvam suas habilidades de acordo com seu ciclo de vida, 
no âmbito da Rede de Proteção Social - Sistema Único da 
Assistência Social do Município.
Valor global: R$ 190.125,04 (cento e noventa mil, cento 
e vinte e cinco reais e quatro centavos), com recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– FMDCA, conforme Cronogramas de Desembolso, constan-
tes no Plano de Trabalho aprovado.
Vigência: 01/06/2021 a 31/03/2023.
Data da assinatura: 31 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.
Ricardo Augusto Diogo Sanches - Presidente da Associação 
das Damas de Caridade. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº   15/2021, 
De   28 de maio de 2021.

Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de 
Fomento nº  02/2021-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 das Damas 
de Caridade, para execução do Projeto Lar de Fátima “In 
Figth” objetivando ofertar a prática do Jiu Jitsu como ativida-
de esportiva que desenvolve o sentido pacífi co e ordeiro do 
esporte, com o controle dos impulsos violentos, incentivando 
o respeito, fazendo do esporte uma forma atrativa para que 
crianças e adolescentes ingressem no aprendizado de uma 
arte marcial e, desenvolvam suas habilidades de acordo com 
seu ciclo de vida, 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
EXTRATO

TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA Nº  
03/2021.
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 Renascer.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execução 
do Projeto Cozinha Experimental objetivando implantar uma 
ofi cina de cozinha pedagógica, para maximizar e facilitar 
o processo de aprendizagem, socialização e inclusão do 
defi ciente intelectual e múltiplo, por meio de receitas que ao 
mesmo tempo em que se é trabalhado habilidades para a 
vida, também é possível trabalhar conteúdos de curriculares 
(português, matemática e ciências), no âmbito da Rede de 
Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do 
Município, conforme plano de trabalho que integra o presen-
te ajuste.  

Valor global: R$ 247.411,94 (duzentos e quarenta e sete mil, 
quatrocentos e onze reais e noventa e quatro centavos), 
com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – FMDCA, conforme Cronogramas de De-
sembolso, constantes no Plano de Trabalho aprovado.
Vigência: 01/06/2021 a 31/05/2022.     
Data da assinatura: 31 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.
Aparecido Ferreira Pacheco - Presidente da Associação 
Renascer  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº   14/2021, de 28 de maio de 2021.

Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de 
Fomento nº  03/2021-SEMAS/CMDCA, oriunda do Processo 
Administrativo nº 01/2020 - Inexigibilidade de Chamamento 
Público.
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 Renascer para 
execução do Projeto Cozinha Experimental objetivando im-
plantar uma ofi cina de cozinha pedagógica, para maximizar e 
facilitar o processo de aprendizagem, socialização e inclusão 
do defi ciente intelectual e múltiplo, por meio de receitas que 
ao mesmo tempo em que se é trabalhado habilidades para a 
vida, também é possível trabalhar conteúdos de curriculares 
(português, matemática e ciências), 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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA Nº 
01/2021.
Processo Administrativo: Semas Nº 01/2020
Inexigibilidade de Chamamento Público
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, do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – CMDCA e a Associação Renascer. 
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execução 
do “Projeto Pediasuit e Inoezelen para pessoas com defi -
ciência intelectual e autismo”, objetivando contribuir para o 
desenvolvimento neurológico e a estimulação sensorial com 
tecnologias especializadas, de forma a permitir o alcance de 
maiores e melhores resultados em desenvolvimento neurop-
sicomotor, através da aquisição de equipamentos específi -
cos, que possibilitem métodos de reabilitação inovadores, 
o Snoezelen (sala multissensorial) e Pediasuit (intensivo), 
gratuitamente para 40 pessoas com defi ciência intelectual 
e autismo, de 0 a 14 anos, de São José do Rio Preto, em 
situação de vulnerabilidade e risco, no âmbito da Rede de 
Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do 
Município.
Valor global: Até R$ 252.206,57 (duzentos e cinquenta e 
dois mil, duzentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), 
com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – FMDCA, destinado pelas Empresas 
pertencentes ao conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A.), 
conforme Cronograma de Desembolso, constantes no Plano 
de Trabalho aprovado.
Vigência: 01/06/2021 a 30/06/2022.
Data da assinatura: 31 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
Aparecido Ferreira Pacheco - Presidente da Associação 
Renascer.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 13/2021, de 28 de maio de 2021.

Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de 
Fomento nº 01/2021-SEMAS/CMDCA, oriunda do Processo 
Administrativo nº 01/2020 - Inexigibilidade de Chamamento 
Público.
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 
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 586/2021

Fica advertido(a): GILBERTO BUTINHON, localizado(a) no 
Endereço: R. Luiz Julio Papim, 82 – Res. Márcia – CEP: 
15061-826, Inscrição Municipal/Cadastro: 346594000 PFJ: 
953726 CPF/CNPJ/RG: 019039158-80 / 131133597-(SSP), 
datada em 19/04/2021, IRREGULARIDADES: A empresa em 
epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 19862, deixando de 
realizar as adequações ambientais necessárias à prática das 
suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a pre-
sente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MO-
TIVO: Há a necessidade da supressão ou poda de árvore(s) 
de vosso imóvel, devido a risco de queda, comprometimento 
ou incompatibilidade da árvore com a vizinhança. O proprie-
tário deverá executar o serviço. CAPITULAÇÃO: Art. 79 da 
LM nº 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. nº 18301/2019; 
BASE DE CÁLCULO: 10 UFM; VALOR: R$ 629,60; OB-
SERVAÇÃO: REALIZAR A PODA DAS ARVORES LOCA-
LIZADAS NA RUA TOTO DUARTE. APÓS, APRESENTAR 
PROTOCOLO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE. Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a reali-
zar no prazo de 60 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) 
exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida 
à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem 
ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacra-
ção do estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que 
ocorreu a devolução posterior da missiva, acusando “mudou-
-se”, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o 
nº de registro do objeto do AR BR 39153039 7 BR, .

EXTRATO nº 002/2021-IFP/SMAURB: Conforme dispos-
to na Emenda n° 47, da Lei Orgânica do Município, e do 
Decreto n° 16.779 de 23/05/2013, publicamos que face ao 
requerimento do Protocolo nº 202144650 e apensos, em 25 
de maio de 2021 foi assinado o Termo de Autorização de 
Uso do Bem Público Municipal na AV. FORTUNATO ER-
NESTO VETORAZZO, ENTRE AS RUAS NHANDEARA E 
ELZA TUMA CHADAD, nesta cidade, em favor de VIVIANE 
CAMARGO PRODUÇÃO ESPETÁCULOS ME, estabelecido 
na estabelecido na Rua João Rozani, nº 82 – Jd. Nunes – 
CEP: 15046-794 - CNPJ(MF) nº 27.097.232/0001-66, neste 
ato representado pela Sra. Viviane Camargo, portadora do 
CPF n° 347.585.018-40, RG sob n° 32455055– SSP/SP, que 
deverá ocorrer durante 30 (trinta) dias. O período para mon-
tagem e desmontagem de equipamentos será de 27 de maio 
a 25 de junho de 2021. Em contrapartida o autorizado doou 
250 (duzentos e cinquenta) mudas de árvores nativas e ou 
de calçada, com no mínimo 1,20 m (um metro e vinte centí-
metros) de altura, depositando-as no Viveiro Municipal, como 
compensação ambiental pelo uso do bem público. O pre-
sente Termo não é licença para funcionamento, que deverá 
ser providenciada junto a Secretaria Municipal da Fazenda. 
O atendimento na íntegra das restrições estabelecidas pelo 
comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, conforme 
o Decreto nº 18.751/2020 e suas alterações, ou que por 
ventura venham a substituí-las, e de inteira responsabilidade 
do Autorizatário, bem como à sua fi scalização da Vigilância 
Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20263/2021

Fica notifi cado(a): KLEBER ROBERTO BAPTISTA MI-
CUCI, Endereço: Alameda Flamboyant, 193 – Nucleo Hab. 
Pica Pau Amarelo – CEP: 15053-763 – São José do Rio 
Preto/SP, Inscrição Municipal / Cadastro: 553151000 PFJ: 
1296292 CPF/CNPJ/RG: 064851268-13. De acordo com a 
Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração 
da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa 
Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ci-
ência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Proibido fazer 
queimadas de qualquer natureza, na área urbana do municí-
pio. IDENTIFICADO QUEIMADA NA RUA ALAMEDA FLAM-
BOYANT, Nº 193, Artigo 1º da LM nº 7419/99, prazo de 10 
(dez) dias, Multa de 2 SALARIO (x1 R$2.200,00). O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que 
ocorreu a devolução posterior da missiva, acusando “não 
procurado”, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos, sob o nº de registro do objeto do AR BR 39152891 5 
BR, recebida em 19/05/2021.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20346/2021

Fica notifi cado(a): MICHAEL DA SILVA PEREIRA, Endere-
ço: Rua Irmã Heloisa Helena Campos Melo, 505 – Bloco 
04 – Apto 08 – Res. Santa Filomena – CEP: 15057-439 - 
São José do Rio Preto/SP, Inscrição Municipal / Cadastro: 
271706000 PFJ: 1637829 CPF/CNPJ/RG: 347152448-70 / 
44437779-7(SSP). De acordo com a Lei Orgânica do Muni-
cípio, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo 
mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regulari-
zar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notifi ca-
ção, o abaixo relacionado: Proibido fazer queimadas de qual-
quer natureza, na área urbana do município, Art. 90 da LC 
nº 650/2021, prazo de 10 (dez) dias, Multa de 20 UFM (x1 
R$1.259,20). OBSERVAÇÃO: FLAGRANTE EM 22/04/2021. 
O não cumprimento da presente Notifi cação no prazo esta-
belecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI, uma vez que 
ocorreu a devolução posterior da missiva, acusando “mudou-
-se”, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o 
nº de registro do objeto do AR BR 39153063 5 BR, .

Municipal de Assistência Social a Associação Renascer para 
execução do Projeto Pediasuit e Snoezelen para pessoas 
com defi ciência intelectual e autismo objetivando contribuir 
para o desenvolvimento neurológico e a estimulação sen-
sorial com tecnologias especializadas, de forma a permitir 
o alcance de maiores e melhores resultados em desenvol-
vimento neuropsicomotor, através da aquisição de equipa-
mentos específi cos, que possibilitem métodos de reabilitação 
inovadores, o Snoezelen (sala multissensorial) e Pediasuit 
(intensivo), gratuitamente para pessoas com defi ciência inte-
lectual e autismo, de 0 a 14 anos, de São José do Rio Preto, 
em situação de vulnerabilidade e risco.
 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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 06/2021, de 23 de março de 2021.

Nomeia a Gestora da Parceria Nomeia a Gestora da Parce-
ria representada pelo Termo de Colaboração nº 02/2021-SE-
MAS, oriunda do Chamamento Público nº 03/2020 – SEMAS 
/ Processo Administrativo nº 05/2020 – SEMAS.

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 Juliana Federico, responsável 
pela gestão da Parceria celebrada entre a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social a Associação Lar São Francisco 
de Assis na Providência de Deus, para execução do Serviço 
de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo para 
população adulta e famílias em situação de rua, objetivando 
acolher e garantir proteção integral às pessoas em situação 
de rua, com equipe especializada para atender e receber 
usuários a qualquer horário do dia ou da noite e realizar 
estudo de caso para encaminhamentos necessários, garan-
tindo a proteção integral e condições para acesso a oportuni-
dades e Serviços, contribuindo para a reinserção social.
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. 
Fica corrigido o teor da Portaria publicada no Diário Ofi cial 
do Município, na data de 30 de março de 2021.
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 09/2021 
Data: 02 de junho de 2021.

Cria, no âmbito municipal, Comissão para análise e vali-
dação das propostas recebidas referentes aos Editais de 
Chamadas Públicas relacionadas às compras de alimentos 
vinculadas ao “Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE”, bem como para acompanhamento e monitoramento 
da operacionalização do referido Programa.
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 18.265, de 14 de março 
de 2019, DETERMINA:
Art. 1º - A criação, no âmbito da Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento, de Comissão destinada a analisar 
e validar as propostas recebidas referentes aos Editais de 
Chamadas Públicas para Convocação de Agricultores Fami-
liares Locais cadastrados no Pronaf para apresentação de 
propostas de fornecimento de alimentos ao “Programa Na-
cional de Alimentação Escolar – PNAE”, bem como acompa-
nhar e monitorar a operacionalização do referido Programa;
Art. 2º - Ficam nomeados para composição da presente Co-
missão os servidores abaixo relacionados:
• Carla Regina Zoccal Alves
• Cristiane Aparecida Scrignolli Alves
• Elizandra Provasi Bonin
• Fábio Gioli
• Fábio José de Faria   
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário;
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, e 
arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento 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, 02 de junho de 2021.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 15/2021 – SME 
  
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos 
Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da 
Rede Municipal de Ensino, convoca 3 (três) Professores de Educação 
Básica II abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 02/2019 para 
contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 

Os professores abaixo relacionados deverão comparecer no dia 07 de 
junho de 2021 às 10 horas na Secretaria Municipal da Educação (Rua 
General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convocados que não 
comparecerem na data, hora e local supracitados terão um prazo de 
tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta, para 
comparecerem na Secretaria Municipal da Educação. O não 
comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será considerado 
como desistência.     
 Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão 
o prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação 
desta, devendo, para tanto, apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal 
(Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro).  
 Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 (três) 
períodos: manhã, tarde e noite.  
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 

Class. Nome Data 
Exame Horário 

16º MIZAEL DE MELO FERREIRA 22/06/2021 14h00 
17º MAIRA ALCANTARA PROENCA 22/06/2021 14h30 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA 

Class. Nome Data 
Exame Horário 

10º DANIELE ALESSANDRA REGHINI 
GAZETTA ROSINO 22/06/2021 15h00 

 
  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – 
EDITAL SME Nº 02/2019  
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade)  

 

 

1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
4) Comprovante de Endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os 
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e 
Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas 
as Carteiras de Trabalho).  
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas as 
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que 
serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição); 
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;  
8) Certificado de reservista (cópia); 
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação. 
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade 
e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia); 
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do item 2.1, 
Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certificado, Certidão ou Diploma de 
Conclusão de Curso (cópia); 
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no 
site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para 
verificação de acúmulos. 

Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa 
na Carteira de Trabalho; 

15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de 
Educação Física (cópia); 
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as 
penas da lei:  
 

 

16.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 
 16.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa 
ou a bem do serviço público); 
16.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa 
da última Declaração de Imposto de Renda; 
16.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante; 
16.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos; 
16.6) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do 
Rio Preto, por justa causa; 

17)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidos via Internet: 
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria 
da Segurança Pública); 
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente). 
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades 
onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e 
residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de 
Objeto e pé. 
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – 
SP: 
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 
– Centro. 
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal. 
19) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, conforme agendamento 
acima – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço Municipal, 
munido da Carteira de Vacinação (cópia); 

 

 

20) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também de cópia do RG, CPF 
e comprovante de endereço para abertura da Conta Salário – vinculada 
ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer 
cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta 
Prefeitura)  
21)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar 
necessário. 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

O atendimento para entrega da documentação para contratação será 
feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.   
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 15/2021 – SME      Publicado em 03/06/2021      
Término 26/06/2021              

São José do Rio Preto, 02 de junho de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
03 de junho de 2021

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 

Educação
F U N D E B

Pauta de Reunião Extraordinária
Conselho Municipal do FUNDEB
07/06/2021 – Segunda-feira – 14h
� Comunicação da Presidência;
� Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações 
de cada segmento;
� Relatório das correspondências, recebidas e expedi-
das;
 - Ofício nº 02/21 que solicita revisão do Parecer 
CME nº 01/2041.
Ordem do dia
� Esclarecimentos sobre os Sistemas SIGECON e 
MAVS;
� PNATE – Receita e Saldo – abril de 2021;
� PNATE – Processos de pagamento – abril de 2021;
� PNATE – Parecer anual, referente ao exercício de 
2019;
� PNATE – Parecer anual, referente ao exercício de 
2020;
� FUNDEB – Execução Orçamentária – abril de 2021;
� FUNDEB – Processos de pagamento – abril de 
2021.
Fabiano de Jesus
Presidente

SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 181/2021

Dispõe sobre a validação das horas de estágio remoto do 
ano de 2020 de alunos da Universidade Estadual Paulista 
– “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”- Câmpus de São José do 
Rio Preto, na Rede Municipal de Ensino.

A Secretária Municipal da Educação diante das atribuições 
que a legislação lhe confere, expede a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Ficam validadas, em conformidade com o Parecer 
CEE 109/2020 de 15-04-2020 e Parecer da Coordenado-
ria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 
24/05/2021, as horas de Estágio Curricular Supervisionado 
- Trabalho Pedagógico na Educação Infantil (1º semestre), 
realizados em 2020 na Rede Municipal de Ensino de São 
José do Rio Preto, por meio de atividades de ensino não 
presenciais apresentadas no Relatório do Estágio Curricular 
elaborado pela Profa. Dra. Maévi Anabel Nono dos alunos: 
191043982 Ana Carolina Ferrari Furlan
191041921 Beatriz Karen de Melo 
171043821 Carla Braga dos Santos 
191041221 Carolina Talanscas Mammana 
191041297 Danielly Rodrigues Ferreira 
191041386 Gabriela Fernanda da Silva 
191040241 Gessica Santos Couto 
191041432 Giovanna Santana Fitas 
191042692 Gisele Helena Naves Pereira 
191042404 Giulia Beatriz Brito Baía 
191046019 Ingrid Vitória Aguiar 
191041033 Isabela da Silva Araujo 
191041475 Jocasta Aline da Silva 
191041491 Julia Francisco Rodrigues Vasconcelos da Silva
191042129 Larissa Cruz Pastri 
191040827 Larissa Mazi 
191040746 Larissa Silva Toledo 
191041531 Leonardo Paes Souza 
191044539 Letícia Tukamoto Gomes Lima 
191042323 Marcella Melato Ramos 
191042463 Maria Eduarda Pinheiro Siqueira 
191042048 Matheus Pietro Coelho Caetano 
191041671 Maykon William Alves Matos 
191041742 Raquel Gomes da Silva 
191040551 Renan de Almeida Alves Ferreira 
191043346 Sâmia de Lima Figueiredo 
191043011 Tatiely Carvalho da Silva 
191044687 Thaís Cristina dos Santos Amador 
191040568 Thamiris Del Poente 
191040673 Vitória Guido 
191040843 Yolanda Maria Fregonesi Galetti      
Artigo 2º - Ficam validadas, em conformidade com o Parecer 
CEE 109/2020 de 15-04-2020 e Parecer da Coordenado-
ria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 
24/05/2021, as horas de Estágio Curricular Supervisionado 
- Organização e Gestão da Educação Infantil (2º semestre), 
realizados em 2020 na Rede Municipal de Ensino de São 
José do Rio Preto, por meio de atividades de ensino não 
presenciais apresentadas no Relatório do Estágio Curricular 
elaborado pela Profa. Dra. Maévi Anabel Nono dos alunos:

191043982 Ana Carolina Ferrari Furlan 
151040851 Ana Paula Nunes 
161044141 Beatriz Gomes Damaceno 
191041921 Beatriz Karen de Melo
191040721 Camila Souza de Melo 
191041221 Carolina Talanscas Mammana 
191040371 Cleber Paula da Silva 
191041297 Danielly Rodrigues Ferreira 
181043807 Gabriela Alves dos Santos 
191041386 Gabriela Fernanda da Silva 
191040241 Gessica Santos Couto 
191041432 Giovanna Santana Fitas 
191042692 Gisele Helena Naves Pereira 
191042404 Giulia Beatriz Brito Baía 
181041669 Giulia Gregorini Gazeta 
191046019 Ingrid Vitória Aguiar 
191041033 Isabela da Silva Araujo 
191041475 Jocasta Aline da Silva 
191041491 Julia Francisco Rodrigues Vasconcelos da Silva 
191042129 Larissa Cruz Pastri 
191040827 Larissa Mazi 
191040746 Larissa Silva Toledo 
191041531 Leonardo Paes Souza 
151043671 Leticia da Silva 
191044539 Letícia Tukamoto Gomes Lima 
161043399 Luana Salvioni Pereira 
191042323 Marcella Melato Ramos 
191042463 Maria Eduarda Pinheiro Siqueira 
191043419 Maria Solara Pedran Serralheiro 
191042048 Matheus Pietro Coelho Caetano 
191041671 Maykon William Alves Matos 
191041742 Raquel Gomes da Silva 

191040551 Renan de Almeida Alves Ferreira 
191043346 Sâmia de Lima Figueiredo 
181042274 Sarah Jatobá Muller
191043011 Tatiely Carvalho da Silva 
191044687 Thaís Cristina dos Santos Amador 
191040568 Thamiris Del Poente 
191040673 Vitória Guido 
191040843 Yolanda Maria Fregonesi Galetti
Artigo 3º - Ficam validadas, em conformidade com o Parecer 
CEE 109/2020 de 15-04-2020 e Parecer da Coordenado-
ria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 
24/05/2021, as horas de Estágio Curricular Supervisionado 
- Trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamen-
tal I (2º semestre), realizados em 2020 na Rede Municipal de 
Ensino de São José do Rio Preto, por meio de atividades de 
ensino não presenciais apresentadas no Relatório do Estágio 
Curricular elaborado pela Profa. Dra. Ana Maria Klein dos 
alunos:
181042177 Amanda Stefany Clementim 
181041651 Bárbara Silva Madeira 
181041685 Beatriz da Silva Buuron 
181043726 Berenice Joquebedi de Andrade Azevedo 
181043051 Cecilia Tomé Martins Fazan 
181042053 Daniela Yukari Makihara 
181041961 Fernanda Gabriela Dionizio Bortolussi 
181043351 Francielle Stéphanie Guimarães da Silva 
171043529 Gabriela Freitas Silva 
181041693 Giovana Lorenzi 
171042956 Giovanna Bertelli Barretto dos Reis 
181045451 Gustavo Francisco Rodrigues 
181041952 Isabela Marin Munhoz 
181042118 Jaqueline Pereira da Silva 
181044528 Jéssica Cristina de Moraes 
181041715 Larissa Patricia Custodio 
181041707 Luana Mariani Bressan 
181041677 Maria Clara Fiorani 
181042738 Maria Eduarda de Souza Lacerda
181041898 Maria Emiliana Bueno Gonçalves 
181041855 Raiana Esperança Fernandes 
181041731 Sara Dourado Arantes 
181042193 Tatiane Cristine Craveiro 
181043921 Thamires Ribeiro Silva 
181042789 Vitória Lorena de Jesus Guimarães 
181041812 Vitória Maria Fialho de Oliveira 
181045842 Yasmin de Campos Pianheri
Artigo 4º - Ficam validadas, em conformidade com o Parecer 
CEE 109/2020 de 15-04-2020 e Parecer da Coordenado-
ria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 
24/05/2021, as horas de Estágio Curricular Supervisionado 
- Trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamen-
tal II (2º semestre), realizados em 2020 na Rede Municipal 
de Ensino de São José do Rio Preto, por meio de atividades 
de ensino não presenciais apresentadas no Relatório do 
Estágio Curricular elaborado pela Profa. Dra. Ana Maria Klein 
dos alunos:
171044665 Amanda de Lima Dornellas 
151042691 Amanda de Souza Guiduce 
171042859 Ana Júlia Avansi Mateus 
171043324 Ana Paula Angelon Delmonico
171042931 Beatriz de Barros Zamonel 
161044141 Beatriz Gomes Damaceno 
171043821 Carla Braga dos Santos 
171046447 Carla Taina Simioni Vieira 
171042875 Carolina Zozzi Ferreira
171046455 Caroline Paula Dodorico 
171042832 Damiana Alves Oliva da Cunha 
171043481 Débora Ferreira Gite 
171043847 Délys Louise de Lima Martins 
171042883 Emmanuela Amaral de Souza 
171043571 Isabel Zambon 
171043456 Jaqueline Garcia Alves 
151043736 Jéssica Caroline Silva Santos 
161041711 Karen Leticia Machado 
171043251 Lara Lais Libralao de Oliveira 
171043405 Leonardo Ferraz 
151045232 Leticia Fernanda Rosa 
171043545 Lívia Maria de Souza Soares 
161042864 Manuela Carneiro 
171042671 Natássia Novaes Pereira 
171043286 Nathaly Martinez Alves 
171043413 Paula Restivo Gardini
171042581 Pietra Magela Silva Sinhorini 
171043375 Poliana Aparecida Lopes Piatezzi 
171044436 Rafaella Valêncio Grilo 
171044193 Raquel Santos de Santana 
171045963 Tamires Gabriela Eugênio Squizato 
171043014 Thais Damaceno 
171043472 Victoria Carrazzone Gaetan
 171043332 Vitória Helena Corrêa da Silva
Artigo 5º - Ficam validadas, em conformidade com o Parecer 
CEE 109/2020 de 15-04-2020 e Parecer da Coordenado-
ria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 
24/05/2021, as horas de Estágio Curricular Supervisionado - 
Organização e Gestão do Ensino Fundamental Anos Iniciais 
(1º semestre), realizados em 2020 na Rede Municipal de 
Ensino de São José do Rio Preto, por meio de atividades de 
ensino não presenciais apresentadas no Relatório do Estágio 
Curricular elaborado pela Profa. Dra. Solange Vera Nunes de 
Lima D`Água dos alunos:
181042177 Amanda Stefany Clementim
181041651 Bárbara Silva Madeira 
181041685Beatriz da Silva Buuron 
181043602 Beatriz Rosa Freire
181043726 Berenice Joquebedi de Andrade Azevedo 
181043051 Cecilia Tomé Martins Fazan 
181042053 Daniela Yukari Makihara 
181044382 Elaine Aparecida Pereira Nogueira 
181041961 Fernanda Gabriela Dionizio Bortolussi 
181043351 Francielle Stéphanie Guimarães da Silva 
181043807 Gabriela Alves dos Santos 
171043529 Gabriela Freitas Silva 
181043521Gabriele Cristine Pereira Miller 
181041693 Giovana Lorenzi 
161043704 Giovana Mussi Polachini 
181041669 Giulia Gregorini Gazeta 
181045451 Gustavo Francisco Rodrigues 
181041952 Isabela Marin Munhoz 
181042118 Jaqueline Pereira da Silva 
181044528 Jéssica Cristina de Moraes 
181043823 Juliana de Oliveira Zuanon 
181041715 Larissa Patricia Custodio 
181041707 Luana Mariani Bressan 
161043399 Luana Salvioni Pereira 
181041677 Maria Clara Fiorani 

181042738 Maria Eduarda de Souza Lacerda 
181041898Maria Emiliana Bueno Gonçalves 
181041731 Sara Dourado Arantes 
181042274 Sarah Jatobá Muller 
181042193 Tatiane Cristine Craveiro 
181043921 Thamires Ribeiro Silva 
181042789 Vitória Lorena de Jesus Guimarães 
181041812 Vitória Maria Fialho de Oliveira 
181045842 Yasmin de Campos Pianheri 
Artigo 6º - Ficam validadas, em conformidade com o Parecer 
CEE 109/2020 de 15-04-2020 e Parecer da Coordenado-
ria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 
24/05/2021, as horas de Estágio Curricular Supervisionado 
- Organização e Gestão do Ensino Fundamental Anos Finais 
e Ensino Médio (1º semestre), realizados em 2020 na Rede 
Municipal de Ensino de São José do Rio Preto, por meio 
de atividades de ensino não presenciais apresentadas no 
Relatório do Estágio Curricular elaborado pela Profa. Dra. 
Solange Vera Nunes de Lima D`Água dos alunos:        

171044665 Amanda de Lima Dornellas 
151042691 Amanda de Souza Guiduce 
171042859 Ana Júlia Avansi Mateus 
161041957 Ana Paula Ribeiro 
171042931 Beatriz de Barros Zamonel 
171043821 Carla Braga dos Santos 
171046447 Carla Taina Simioni Vieira  
171042875 Carolina Zozzi Ferreira 
171046455 Caroline Paula Dodorico 
171042832 Damiana Alves Oliva da Cunha 
171043481 Débora Ferreira Gite 
171043847 Délys Louise de Lima Martins 
171042883 Emmanuela Amaral de Souza 
Artigo 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação
Deise Maciel de Queiroz
Coordenadoria Pedagógica

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO INDEFERIDO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO 
POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE 
INCRIÇÃ

O 
MUNICI

PAL 

PROTOC
OLO DESPACHO 

MINI MERCADO 
BORTOLUZZO EIRELI 3199240 20219807

2 
INDEFERID

O 

FABIANE DE SOUZA COSTA 3796820 20211238
35 

INDEFERID
O 

ANNIBAL ARAUJO CORREA 835580 20211256
19 

INDEFERID
O 

 São José do Rio Preto, 02 de junho de 2021. 
 

REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO 

POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE 
INCRIÇÃ

O 
MUNICI

PAL 

PROTOC
OLO DESPACHO 

ADRIANO CELSO ALVARES  3739910 20215224
4 

INFORMAÇ
ÃO 

CLOVIS BARRETTO 
ALVARENGA 1199960 20213010

0 
INFORMAÇ

ÃO 
São José do Rio Preto, 02 de junho de 2021. 

Marco Aurélio Belentani de Carvalho 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / 

Semfaz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 02 de JUNHO de 2021. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202112384
4 ALEX EDUARDO DE FREITAS 

202111932
8 DONA BOLO RIO PRETO LTDA 

202111760
6 EBS ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA 

202111995
7 ENOVA PURIFICADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

202110551
0 

J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA ME 

202111437
0 J D AGOSTINI FUNILARIA E PINTURA LTDA 

202111717
3 LIMA E FAILE ENGENHARIA LTDA ME 

202112296
2 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 

202196096 MUNDIAL CALHAS E FERRAMENTAS LTDA 
202111942

7 NATALIA ROSA SOBREIRA 

202111930
4 R1 VISTORIAS RIO PRETO LTDA 

202110550
5 ROBERTA LAPRANO CALIJURI 

202110485
2 SILVIA REGINA HAGE PACHA 

202111076
1 UMA UNIDADE DE MEDICINA AVANÇADA RIO PRETO LTDA 

202112411
7 WG RIO PRETO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 02 de JUNHO de 2021. 

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

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

  20214576
4 ATILIO BERTOLDI NETO 

20211224
26   CASSIANO SOUZA DE CARVALHO 

  20211196
94 MARCELO RICARDO DA SILVA 

20211234
78   MILTON MARCIANO RONA NUNES 

 20211242
45  NATALIA SCHUMAHER 

  20211220
20 VAGNER ALVES DE MORAES 

 20217970  VALDEMIR GONÇALVES 
20211262

49 
20211262

53 
20211262

56 VINICIUS DE CAIRES BOSQUE 

20215263
1   WAGNER AMADEU 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
03 de junho de 2021
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 02 de JUNHO de 2021. 

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

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

20219776
6   ALEX TADEU DE MIRANDA 

FAGUNDES 

  20211234
48 ALICE MASAKO AKUTSU 

20211012
78   ALTAIR DE ALMEIDA CORREA 

 202110046
8  ANDRE LUIS LAHOZ BALDINI 

20219878
1   CELSO BARBOSA DA SILVA 

  20211205
58 CHRISTIANNO VINICIUS SEMEDO 

20211047
99   EDUARDO GUEDES PEREIRA 

 202193263  ELISANDRA BISPO DE JESUS 

  20211229
27 ERIC VINICIUS GUARIENTE STIVAL 

20219322
1   FELIPE MANOEL CALDEIRA JARDIM 

20219536
6   FELIPE MARCAL KUBO 

20219354
0   G O M RP SERVIÇOS 

CONSTRUÇÕES LTDA 
20211111

00   GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA 

  20211191
60 GUIDO ALVARO DE MENDONÇA 

  20219558 HELOISA DA SILVEIRA PARO PEDRO 
20213180

0 202131802  IDEKIM CANDIDO DE OLIVEIRA 

 202110607
4  JOAO UMBERTO FERRARI 

 202194998  JOSIVANI MARIA DOS SANTOS 
 202110687  LUCIANO CONTIM 

2 
 

3 
20219699

3   LUIS FERNANDO BISAIO 

  20211259
76 MARCO ANTONIO FERNANDES 

  20211203
05 MARIA APARECIDA VENANCIO 

20211446
3   MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR 

20219561
2   MILTON MATIAS DA COSTA 

20211130
06   NERYANE SANCHES RAPINA 

20214500
9   

OMETZ AGENCIA DE 
INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS 
EIRELI 

20211028
81   ORDALINO DE CARVALHO JUNIOR 

20211095
62   PAULO CLOVIS YUKIO NAGASSO 

 202110175
3  PAULO GONCALVES CHAGAS 

  20211008
32 RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

  20211217
84 

SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 

  20211194
88 

SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 

20216138
7   SGOTI REZENDE MUNDIAL MOTO 

PEÇAS LTDA ME 
20219814

7   TERESINHA PIACENTI DOS SANTOS 

20216107
4   THAIS KESTENBAUM MANGONARO 

20219398
9   THIAGO SILVESTRE ISSAS 

  20211205
06 

UNIMED SÃO JOSE DO RIO PRETO 
COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO 

 202145012  VITOR RODRIGUES DE SIQUEIRA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
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Secretaria Municipal de Obras 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 20/2021 
Dispõe sobre a designação de 

agente de trânsito.  
O Engº Amaury 
Hernandes, Secretário 
Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, 
no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
          

RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuar como agentes da Autoridade de Trânsito no 
âmbito de sua competência no município de São José do Rio 
Preto, a seguinte policial militar, objeto do Ofício nº. 17° 
BPMI- 0108/200/21 expedido pelo respectivo Comandante. 
-  SD PM Jaqueline Adeliana da Rocha Alves, RE: 170226-2 
Artigo 2º -Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 29 
de maio de 2021.   
  Registre-se;   
   Publique-se;    
   Cumpra-se.    

São José do Rio Preto, 02 de junho de 2021. 
 

 
  

Editais de
CONVOCAÇÃO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO e HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 – PROCESSO Nº 
7219/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUA 
DOS SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS SERVER, 
MICROSOFT WINDOWS SERVER CAL (CLIENT ACCESS 
LICENSE) E MICROSOFT SQL SERVER, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DESTE EDITAL.
Sessão pública realizada online no dia 25/05/2021, sendo 
adjudicado o objeto à empresa: 
MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO 
LTDA.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2021 – PROCESSO Nº 7219/2021.
“HOMOLOGO este processo licitatório por entende-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto (SP), 02 de junho de 2021 – Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO e HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – PROCESSO Nº 
7205/2021

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços es-
pecializados em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde 
Ocupacional, com titulação de especialista na área, para 
desempenhar atividades atinentes às Legislações Federal, 
Estadual e Municipal, conforme especifi cação técnica conti-
da no Anexo I, deste Edital.
Sessão pública realizada online no dia 14/05/2021 com 
retomada no dia 28/05/2021, sendo adjudicado o objeto à 
empresa:  TIAGO ERMENEGILDO - ME
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
004/2021 – PROCESSO Nº 7205/2021.
“HOMOLOGO este processo licitatório por entende-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto (SP), 02 de junho de 2021 – Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO e HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 – PROCESSO Nº 
7166/2021

Objeto: Aquisição de licenças de uso do sistema de video-
monitoramento Digifort Versão 7.3 Enterprise, em pacotes 
(packs) de 64 licenças para câmeras, conforme Termo de 
Referência, Anexo I, deste Edital.
Sessão pública realizada online no dia 27/05/2021, sendo 
adjudicado o objeto à empresa:  TALITA DE ANDRADE 
PAGNOZZI
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
006/2021 – PROCESSO Nº 7166/2021.
“HOMOLOGO este processo licitatório por entende-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto (SP), 02 de junho de 2021 – Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAIS ELÉTRICOS, 

ELETRÔNICOS, ESQUADRIAS METÁLICAS, EQUIPA-
MENTOS RODOVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS, SERRALHE-

RIA E DE MÓVEIS DE METAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO.

CNPJ. 56.359.110/0001-07.
Assembléia Geral Ordinária.
Pelo presente edital fi cam convocados os associados deste 
sindicato, quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para 
a assembléia geral ordinária a realizar-se no dia 23 de Junho 
de 2021, em nossa sede social sita a Rua Atílio Nicoleti, 52 – 
Jardim Conceição – São José do Rio Preto/SP,  nesta cidade 
de São José do Rio Preto, às 08:00 horas, em primeira con-
vocação, para discutirem a seguinte ordem do dia: a) leitura, 
discussão e votação da ata da assembléia anterior;  b) leitu-
ra, discussão e votação do balanço e relatório da diretoria, 
referente ao ano de 2020, com o parecer do conselho fi scal. 
Caso não haja numero legal a hora anunciada, a assembléia 
será realizada duas horas depois, com qualquer número de 
presentes.  São José do Rio Preto/SP, 17 de junho de 2021.
MARCOS DONIZETE DE SOUZA.
Presidente. 


