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Prefeitura começa vacinar professor com 
45 anos e adultos deficientes sem BPC

NESTA QUARTA-FEIRA

Inquérito investiga 
caso de maus-tratos 

entre familiares

Divulgação
A Prefeitura de Rio Preto 

divulgou que a partir desta 
quarta-feira (9) começarão a 
ser vacinados contra a Covid-19 
profissionais de educação de 
45 a 46 anos e pessoas com 
deficiência maiores de 18 anos 
que não recebem o BPC (Bene-
fício de Prestação Continuada). 
Tanto as pessoas com deficiên-
cia quanto os profissionais da 
educação podem se vacinar nas 
UBSs das 8h às 14h, quanto na 
Swift das 8h às 17h. É necessá-
rio apresentar documento com 
foto e CPF.                 Pág.A5

Pág. A3

Prefeitos fazem 
tratativas para 

socorrer usina de 
Marimbondo

Secretário reforça autonomia de cidades e testagem em massa
O Secretário Estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, esteve em Rio Preto nesta terça-feira (8) e salientou que os municípios podem e devem 
restringir mais do que o Estado, adequando assim, à sua realidade. Ele também confirmou a testagem em massa em Rio Preto.    Pág.A2

PM captura três 
foragidos da Justiça 
em menos de 12h

Pág. A4

Rillo é punido pelo Conselho 
de Ética com censura escrita

A Comissão de Inquérito do 
Conselho de Ética da Câmara, 
formada pelos vereadores An-
derson Branco, Bruno Marinho 
e Celso Peixão, protocolou, 

em sigilo, o relatório final do 
processo aberto contra o vere-
ador João Paulo Rillo e decidiu 
pela aplicação de uma censura 
escrita ao parlamentar. Pág.A3

Um inquérito policial foi instau-
rado para investigar o caso maus-
-tratos entre familiares. O caso 
envolve uma bióloga de 70 anos, 
um aposentando de 72 anos, dois 
filhos um de 40 anos e outro de 
42 anos, e uma nora.      Pág.A4

HOSPITAL
Comitiva com 

o secretário 
estadual da 

Saúde, Jean 
Gorinchteyn, 

visitou on-
tem Hospital 
Municipal da 

Região Norte, 
que precisa de 
R$ 20 mi para 
ser concluído, 
estima Prefei-

tura.      
Pág.A3

DENGUE
Centro de 
Hidratação 
atende em 
média 46 
pacientes 
com a do-
ença todos 
os dias em 
Rio Preto e 
número não 
para de 
crescer.
Pág.A5

GADO
DEIC pren-
deu ontem 
sete pesso-
as acusadas 
de furto e 
roubo de 
gado na re-
gião e apre-
endeu uma 
arma na 
operação. 
Pág.A4

Câmara aprova descontos 
de impostos para comércio

Ve r e a d o r e s  a p r o v a -
ram em segunda discussão 
o Projeto de Lei (PL) que 
cria o Plano de Prevenção 
aos Impactos da Covid-19.
“Tem por finalidade autorizar o 

Poder Executivo Municipal a con-
ceder incentivos fiscais, descon-
tos e isenções sobre os impostos 
municipais, como IPTU, ITBI e 
ISS”, justifica o autor, vereador 
Bruno Moura.             Pág.A3 

Campanha 
foca prevenção 
para comércio 

ficar aberto
Pág. A5

Projeto quer 
captar R$ 6 mi 
para urbanizar 

favela
Pág. A2
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Programa foca na qualificação de 
empreendedores de artesanato
O Programa Artesanato de 

Sucesso criado pela Prefeitura de 
Rio Preto por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
em parceria com o Sebrae, tem 
o objetivo de capacitar empreen-
dedores do setor de artesanato 
de Rio Preto e região em gestão 
empresarial.

De acordo com a analista de 
negócios do Sebrae-SP Bianca 
Manzanares, o programa  será 
online e totalmente gratuito para 
auxiliar os artesãos da região a 
aprimorarem o seu trabalho e a 
desenvolverem as estratégias de 
gestão, em especial na área de 
marketing, que envolve a divulga-
ção dos trabalhos por meio dos 
canais digitais.

“Os temas abordados no pro-
grama são importantes para aju-
dar o artesão a se profissionalizar, 
conseguir melhores resultados e 
crescer de forma estruturada e 

organizada”, destaca.
A programação inclui orien-

tações sobre como aproveitar as 
estratégias de marketing digital, 
marketplaces como um novo 
canal de vendas, como tirar fotos 
de produtos usando o celular, 
além de temas como formaliza-
ção, finanças e comportamento 
empreendedor.

“Participar do Programa Ar-
tesanato de Sucesso tem uma 
importância relevante para o 
desenvolvimento pessoal e pro-

fissional. Sempre precisamos de 
aperfeiçoamento e aprendizado 
para melhorar nossos produtos 
e serviços  e com o programa 
isso é possível”, afirma Luciene 
Rezende Nunes de Oliveira, ad-
ministradora e artesã.

As inscrições estão disponí-
veis pelo link http://bit.ly/arte-
sanatojunho. Para mais infor-
mações entre em contato pelo 
telefone 3214-6683 (Whatsa-
pp). (Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)
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Como traçar objetivos
A cada dia podemos escolher 

nosso futuro, se desejamos viver 
como reis ou escravos. Napoleon 
Hill, um pensador, que há déca-
das vem influenciando gerações 
de empreendedores, comenta 
sobre isso em sua obra A Lei do 
Triunfo. Nela, ele fala sobre o 
princípio da decisão, aliado ao 
hábito de sempre travar objetivos 
pessoais e profissionais, como o 
início da rota para se conquistar 
uma situação de vida diferente 
e melhor.

Acontece que a maioria das 
pessoas desconhecem esses con-
ceitos. Algumas são até mesmo 
familiares com o assunto, mas 
não o aplicam de maneira consciente, dessa forma, encontram 
os mesmos malefícios das primeiras: uma vida repleta de vitimis-
mo, um sentimento de estar perdido e, naturalmente, poucos 
resultados.

Nesse sentido, negligenciar a habilidade de travar metas e, 
assim, direcionar sua vida é semelhante a jogar fora sua maior 
força pessoal. A capacidade de escolha ou livre arbítrio.

Agora eu pergunto: você vem exercendo sua capacidade de 
escolha? Possui objetivos e metas claras?

Se sua resposta for positiva, parabéns, convido você agora a 
aprender a especificar metas de maneira hiper eficiente. Casa 
seja negativa, ótimo. É a sua oportunidade de escolher ser uma 
pessoa e profissional diferente e melhor.

Como traçar objetivos
Bons objetivos são extremamente simples, até mesmo ele-

gantes. Eles respeitam três regras que ajudam a direcioná-los 
de forma positiva.

Primeira Pessoa
Todo objetivo deve começar com EU.

Tempo Presente
Toda ação do objetivo deve ser falada, ou escrita, no tempo 

presente, como se já houvesse sido concretizada.

Afirmação Positiva
Essa regra é crucial, pois, na maioria das vezes, as pessoas 

focam no que não querem, ao invés de deixar clara qual a sua 
verdadeira vontade.

Data
Sem uma data, o objetivo se torna uma visão ou um sonho. 

Uma data coloca a objetividade e urgência necessária para se 
conquistar resultados.

 
Para facilitar seu entendimento, seguem alguns exemplos:
Eu conquisto 10 novos clientes empresariais em até 3 meses.
Eu abro uma nova filial de meu negócio em 5 anos.
Eu concluo minha pós-graduação em 2 anos.
Percebeu como formular objetivos pode se tornar simples? 

Convido você a exercitar o conceito agora mesmo. Pare por um 
minuto, pense nos seus principais objetivos e escreva-os! Lem-
bre-se que bons objetivos começam na primeira pessoa, são 
afirmações positivas, estão no presente e possuem uma data.

Não se surpreenda se, ao final de colocar suas metas no papel, 
você sentir um entusiasmo fora do comum ou, até mesmo, um 
sentimento de direção e confiança.

*Valdez Monterazo é associado sênior na Sociedade 
Brasileira de Coaching, especializado em negócios, lideran-
ça e psicologia positiva. Tem cases de sucesso e promove 
resultados em diversos segmentos de pequenas e médias 
empresas. Saiba mais em: https://valdezmonterazo.com.br

ARTIGO Amazonas
Militares da Força Nacional 

de Segurança Pública foram 
deslocados para o Amazonas em 
apoio ao governo do estado nas 
ações de combate ao crime or-
ganizado de Manaus e municípios 
do interior.

SUS
O Sistema Único de Saúde passa a ofere-

cer um novo tratamento para pacientes com 
Atrofia Muscular Espinhal. O medicamento 
Nusinersena já é disponibilizado aos pacien-
tes do tipo 1 da doença desde novembro de 
2019, mas o Ministério da Saúde decidiu 
ampliar seu uso.

MEC
O Ministério da Educação lançou 

nesta segunda-feira (7) uma plataforma 
universitária de conteúdo audiovisual, o 
Eduplay. A plataforma permite o acesso 
a transmissões ao vivo, programas de 
televisão, canais exclusivos, videoaulas, 
rádios e podcasts.

NOTAS

ÀS 15H

Unesp divulga lista da 
terceira chamada hoje

Unesp oferecerá 
oportunidade de 
preenchimento 

de vagas 
remanescentes 
para candidatos 

do Enem 2019 ou 
2020

A Unesp publicará a partir 
das 16 horas desta quarta-
-feira (9) a terceira chamada 
do Vestibular 2021 e do 
Processo Seletivo Olimpíadas 
Científicas. A convocação 
já incluirá candidatos que 
declararam até 7 de junho 
o interesse em reopção de 
curso.

A consulta dos candida-
tos poderá ser feita nos sites 
da Unesp (vestibular.unesp.
br) e da Fundação Vunesp 
(www.vunesp.com.br). A 
matrícula em terceira cha-
mada será realizada nos dias 
9 e 10 de junho, de forma 
virtual, com link pelo site da 
Vunesp ou diretamente pelo 
Sistema de Graduação da 
Unesp (Sisgrad), no endere-

ço http://sistemas.unesp.br/
calouros.

A Unesp oferecerá ainda 
oportunidade de preenchi-
mento de vagas remanes-
centes para candidatos do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2019 ou 
2020. Esta modalidade de 
ingresso estende-se a todos 
os inscritos nos dois anos, 
mais de 10,8 milhões de 

candidatos, sem necessi-
dade de estar inscrito no 
Vestibular Unesp.

O período para estes inte-
ressados declararem interes-
se e participarem das chama-
das seguintes para matrícula 
vai de 11 a 16 de junho, com 
cadastramento gratuito pelo 
site da Vunesp (www.vunesp.
com.br). A relação de cursos 
disponíveis será divulgada em 
11 de junho, sexta-feira.

O calendário completo de 
matrículas na Unesp, consi-
derando Vestibular, ingresso 
pelas notas do Enem e Pro-
cesso Seletivo Olimpíadas 
Científicas Unesp (195 vagas 
adicionais), prevê chamadas 
para matrículas até 29 de 
junho (terça-feira), além das 
convocações da relação adi-
cional feitas posteriormente.

Da REPORTAGEM

Projeto quer captar R$ 6 mi 
para urbanização de favela

O Lide Noroeste Paulista vai 
lançar nesta quarta-feira (9) o 
projeto “Noroeste do Bem”. A 
ação social vai envolver filiados 
e empresários da região para 
contribuir com o projeto Favela 
3D (Digna, Digital e Desenvolvi-
da), que prevê a urbanização da 
Favela da Vila Itália em Rio Preto.

Com meta de arrecadação 
de R$ 6 milhões para serem 
distribuídos em três anos, o pro-
jeto busca contribuir com 240 
famílias que vivem em situação 
precária no local. A Favela 3D 
une esforços da Rede Gerando 
Falcões, Instituto As Valquírias, 
Prefeitura de Rio Preto, Governo 
do Estado de São Paulo, Agência 
Tellus, Accenture, Lide Noroeste 
Paulista e iniciativa privada.

Consultores e especialistas 
de várias partes do Brasil estu-
dam a melhor maneira de mudar 
a realidade dos moradores da Vila 
Itália. A ideia é fazer um modelo 
a ser replicado em várias outras 
favelas espalhadas pelo país. As 
doações serão destinadas a ONG 
Gerando Falcões, responsável 
pelo recebimento dos recursos 

e pelo projeto Favela 3D.
Para chegar no valor pro-

posto, jovens empreendedores 
ligados ao Lide Futuro Noroeste 
Paulista vão capitanear uma gin-
cana em busca de doações. Di-
vididos em seis grupos, de 15 a 
20 pessoas cada, os filiados vão 
convidar empresários da região a 
doar R$ 694,45 mensalmente 
pelos próximos três anos. O valor 
corresponde a parte dos recursos 
necessários para a construção 
de casas para as famílias que 
vivem no local.

“Ações como essa contri-
buem para reduzir a desigualda-
de social e os impactos causados 
pela pandemia. Sabemos que 
temos muito a fazer e com a 
contribuição dos empresários da 
nossa região e do poder público, 
poderemos ajudar de forma es-
truturada muita gente”, afirmou 
Marcos Scaldelai, presidente do 
Lide Noroeste Paulista.

Os grupos participantes da 
gincana Noroeste do Bem tam-
bém podem arrecadar alimentos, 
que serão destinados ao Instituto 
As Valquírias, responsável pela 
distribuição aos moradores da 
Favela da Vila Itália e a institui-
ções que precisam de apoio.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

VILA ITÁLIA

PARCERIA
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Secretário estadual reforça autonomia das 
cidades e testagem em massa em Rio Preto

No próximo dia 14 de junho 
termina a fase de transição no 
Estado de SP e, perante os nú-
meros, que ainda permanecem 
altos, há especulação do que po-
derá ser feito a partir desta data.

O Secretário Estadual de 
Saúde, Jean Gorinchteyn, es-
teve em Rio Preto nesta ter-
ça-feira (8) e salientou que os 
municípios podem e devem 
restringir mais do que o Esta-
do, adequando assim, à sua 
realidade.

“Todos os municípios têm a 
sua autonomia para criar me-
didas mais restritivas, se assim 
entender necessário. Essa fase 
que nós estamos, essa tran-
sição estendida, foi uma fase 
muito importante que nos deu 
uma abertura maior de serviços 
e manteve também a restrição 
em termos de população que 
poderia ocupar 40% do espaço 
dos estabelecimentos”, explica 
Gorinchteyn.

Segundo o Secretário, a fase 
de transição deve se estender, 
mais uma vez, após o dia 14, 

no entanto, cada cidade deverá 
analisar e, se necessário for, 
endurecer ainda mais o decre-
to. “Muito possivelmente nós 
iremos manter, na maioria do 
Estado, essa mesma condição 
e cada um dos municípios que 
precisar, com o apoio dos muni-
cípios vizinhos, poderá e deverá 
tomar medidas mais austeras. 
Mas quem vai definir pela sua 
autonomia é o próprio municí-
pio”, comenta Gorinchteyn.

Além disso, Rio Preto par-
ticipará do plano estadual que 
visa testar o maior número de 

pessoas possível, identificando 
a doença nos pacientes logo 
nos primeiros dias e sintomas. 
“O novo procedimento para 
testar a doença custa um quinto 
mais barato do que o PCR e o 
resultado sai em 15 minutos. 
O teste tem 98% de eficácia e, 
assim, poderemos ter mais se-
renidade ao identificar o doente, 
isolá-lo, rastear com exatidão 
as pessoas com as quais ele 
teve contato e, por fim, conse-
guir conter com mais rapidez a 
pandemia e o vírus”, ressalta o 
Secretário.

Andressa ZAFALON 

FASE DE TRANSIÇÃO
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EM COLETIVA
Conselho de Ética da 

Câmara pune Rillo com 
censura escrita

A Comissão de Inquérito do 
Conselho de Ética da Câmara, 
formada pelos vereadores An-
derson Branco, Bruno Marinho 
e Celso Peixão, protocolou, em 
sigilo, o relatório final do pro-
cesso aberto contra o vereador 
João Paulo Rillo e decidiu pela 
aplicação de uma censura escri-
ta ao parlamentar.

Na prática, a censura escrita 
é uma advertência e impede 
Rillo de concorrer a uma vaga 
no Conselho de Ética no próximo 
biênio. As outras penalidades 
previstas são punição verbal, 
suspensão ou cassação do 
mandato.

A reportagem procurou pelo 
vereador que preferiu não se 
manifestar. “Não concordo com 
a decisão, mas não quero prote-
lar este assunto. O que eu tinha 
pra me defender, já fiz durante o 
processo”, concluiu Rillo.

Por nota, o Presidente da 
Câmara, vereador Pedro Rober-
to, esclareceu que encaminhou 
nesta terça-feira (8), aos in-
tegrantes da Mesa Diretora, o 
Relatório Final da Comissão de 
Inquérito que analisou repre-

sentação contra o vereador João 
Paulo Rillo.

“Em seguida, será elaborado 
o Termo de Homologação pela 
Diretoria Legislativa, pois segun-
do o trâmite do processo, segun-
do a Resolução nº 834/1995, 
que institui o Conselho de Ética, 
o representado será notificado 
apenas após a homologação 
da decisão. Visto isso, consi-
derando decisão anterior dos 
integrantes do Conselho de Ética, 
que determinaram o sigilo das 
informações, fui orientado pelas 
diretorias legislativa e jurídica 
que entende que a divulgação da 
íntegra do parecer depende de 
homologação da Mesa Diretora e 
de ciência ao vereador Joao Pau-
lo Rillo”, explicou Pedro Roberto.

A denúncia contra Rillo foi 
feita no início de abril pelos ve-
readores Odélio Chaves, Bruno 
Moura e Cabo Júlio Donizete, 
depois que Rillo quebrou o decoro 
parlamentar xingando de ‘cana-
lhas’ os vereadores que votaram 
contra um Projeto do Executivo 
que criaria o Conselho de Diver-
sidade Sexual e Gênero. Na oca-
sião, os únicos vereadores que 
votaram a favor foram o próprio 
Rillo e o vereador Renato Pupo.

Andressa ZAFALON 

DECORO

Câmara aprova descontos 
para impostos municipais

Durante a 20ª Sessão Or-
dinária desta terça-feira (8), 
os vereadores aprovaram em 
segunda discussão o Projeto 
de Lei (PL) do vereador Bruno 
Moura, que cria o Plano de 
Prevenção aos Impactos da Co-
vid-19, como forma de proteger 
a economia local.

“Tem por finalidade autorizar 
o Poder Executivo Municipal 
a conceder incentivos fiscais, 
descontos e isenções sobre 
os impostos municipais, como 
IPTU, ITBI e ISS, além de ta-
xas municipais, prestações 
e mensalidades dos projetos 
habitacionais ou qualquer outro 
valor cobrado pela Administra-
ção Pública direta ou indireta”, 
explica Bruno Moura em sua 
justificativa.

O vereador João Paulo Rillo, 
apesar de ter votado a favor 
do PL citado, explicou que o 
Projeto é apenas ‘autorizativo’, 
logo, não obriga a Prefeitura a 
conceder esses descontos, mas 
sim, deixa como facultativo por 
parte da administração pública.

O PL do vereador Cabo Júlio 
Donizete que garante o forne-
cimento do Kit Maternidade 
para gestantes em situações 
de vulnerabilidade social tam-
bém foi aprovado em segunda 
discussão, assim como o PL da 
vereadora Karina Caroline que 
dá a oportunidade para as fa-

mílias de alunos com Transtorno 
de Espectro Autista do ensino 
infantil e fundamental I, seja nas 
escolas públicas ou privadas, de 
escolherem a modalidade de 
ensino durante situação de pan-
demia. Neste caso, mesmo que 
as aulas presenciais retornem 
obrigatoriamente, estas famí-
lias poderão optar pelas aulas 
onlines, presenciais ou híbridas 
(nos dois formatos). Todos os 
PLs que foram aprovados em se-
gunda discussão, seguem agora 
para sanção ou veto do Prefeito.

Aprovados em primeira dis-
cussão os Projetos de Lei do 
vereador Cabo Júlio Donizete 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Comitiva visita hospital municipal que 
precisa de R$ 20 mi para acabar obra

O Hospital Região Norte 
de Rio Preto tem previsão 
para ser entregue em agosto 
de 2021 e, atualmente, está 
com 70% das obras cons-
truídas. O Prefeito Edinho 
Araújo, o Secretário Estadual 
de Saúde, Jean Gorinchteyn, 
o Deputado Estadual Carlão 
Pignatari, o Secretário de 
Saúde de Rio Preto, Aldênis 
Borim, e o presidente da Câ-
mara, vereador Pedro Rober-
to, estiveram presentes na 
visita que aconteceu nesta 
terça-feira (8) ao complexo.

Durante a visita, o Pre-
feito Edinho Araújo explicou 
que a obra custou, até o 
momento, R$23 milhões, 
fora os equipamentos e 
mobília. “Para equiparmos 

o complexo será necessário 
em torno de R$20 milhões 
e mais R$2,7 milhões para 
mantê-lo mensalmente”.

O complexo conta com 
mais de 30 quartos e 60 lei-
tos, ambos para leves e mé-
dias complexidades. “Caso 
seja necessário, futuramente 
o Hospital ainda suporta mais 
um andar, o que totalizaria 
300 leitos”, explica Edinho.

De acordo com informa-
ções de Gorinchteyn, o re-
curso para finalizar o Hospital 
será pauta de uma demanda 
para o Governador João Do-
ria. “Vamos levar a demanda, 
debater as necessidades da 
região e decidirmos qual vai 
ser o apoio que o Estado 
poderá dar para este Hospi-
tal”, salientou o Secretário 
Estadual de Saúde.

Andressa ZAFALON Andressa ZAFALON

REGIÃO NORTE

VAI À SANÇÃO

Hospital Municipal da Região Norte

que autoriza a criação do Progra-
ma Aluguel Social (PAS) e tem 
como objetivo ajudar no aluguel 
de famílias de baixa renda e o 
PL do vereador Bruno Moura 
que institui o Dia do Grafiteiro 
todo dia 27 de março. Os dois 
Projetos voltam à pauta para 
serem votados no mérito.

Do Executivo foi aprovado no 
mérito o PL que cria o Conselho 
Municipal sobre Álcool e outras 
Drogas (Comad) e aprovado na 
legalidade o PL que autoriza a 
outorga de uso, sob forma de 
concessão administrativa, de 
imóvel público municipal, em 
favor da Cáritas Diocesana de 

Vereadores aprobvaram ontem projeto que agora vai à sanção do prefeito

Rio Preto.
O único Projeto de Resolução 

(PR), de autoria do vereador 
Pedro Roberto, constitui a cria-
ção da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa) 
dentro da Câmara Municipal e foi 
aprovado nas duas instâncias, 
seguindo assim para sanção ou 
veto do Executivo.

O veto para o Projeto do 
vereador Celso Peixão foi preju-
dicado, haja vista que o vereador 
não estava presente na sessão. 
O presidente da Casa, vereador 
Pedro Roberto, informou, de for-
ma extraoficial, que Celso Peixão 
está com suspeita de Covid-19.

Divulgação

Abrir comportas 
Um grupo de prefeitos iniciou tratativas para amenizar a 

situação crítica da represa de Marimbondo (imagem do lado 
debaixo da represa), que está com 5% da sua capacidade. A 
discussão foi online entre prefeitos de cidades beligerantes de 
São Paulo e de Minas Gerais, recentemente, em Catanduva, 
sob a liderança do deputado Itamar Borges (MDB). Os prefeitos 
reivindicam que os governos de São Paulo, de Minas e federal 
façam gestão junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), responsável pela operação das instalações de geração e 
transmissão do setor, com o objetivo de abrir as comportas das 
represas de Furnas e Mascarenhas, localizadas em Minas, para 
aumentar capacidade da usina de Marimbondo. Participaram da 
reunião os prefeitos Renato Azeda (Guaraci-SP), Oscar Cunha 
(Icem-SP), Sérgio Coxa (Fronteira-MG), Bruno Augusto (Frutal-
-MG), Júlio César (Colômbia-MG) e Antônio Luiz (Planura-MG). 

Turismo 
Antes de se licenciar do car-

go de deputado para assumir 
a Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento, que aconteceu 
em 1º de junho, Itamar Borges 
informou que levou a reivindi-
cação do grupo de prefeitos ao 
governador João Doria (PSDB). 
As cidades beligerantes ao 
manancial da usina de Marim-
bondo sofrem com as conse-
quências da seca. O baixo nível 
da represa afasta turistas que 
alavancam a economia desses 
municípios. 

Muito bate-boca
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto), foi ‘arrochado’ 

ontem durante depoimento à CPI da Covid. O questionamento 
mais consistente foi do relator Renan Calheiros (MDB-AL) em 
relação ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) de não usar máscara durante aparição pública, que provoca 
aglomeração. “Eu não sou um censor do presidente sobre o uso 
de máscara”, rebateu. Queiroga revelou que a decisão de não 
nomear a infectologista Luana Araújo para a Secretaria Especial 
de Enfrentamento da Covid-19, foi dele. A infectologista não iria 
se alinhar ao grupo de médicos consultores sobre o tratamento 
preventivo à covid-19, por isso o ministro enfatizou que não era 
necessária a presença dela no governo. Luana disse à CPI que 
o próprio ministro havia dito que seu nome foi reprovado pela 
Casa Civil. A informação foi divergente, portanto, alguém mentiu. 
Queiroga prestou depoimento pela segunda vez por causa de 
informação incorreta. Muito bate-boca e pouco acrescentou!

Sem prévia 
Fernando Henrique Cardo-

so defende acordo para que 
o senador Tasso Jereissati 
seja o candidato do partido 
na disputa pela Presidência 
da República, em 2022. Para 
tanto, o ex-presidente propõe 
para que não seja promovida 
prévia para escolher o candi-
dato. Os governadores João 
Doria e Eduardo Leite, res-
pectivamente de São Paulo e 
Rio Grande do Sul, e o ex-pre-
feito de Manaus Arthur Virgílio 
também querem a vaga.  

Filete 
O vertedouro da Represa 

Municipal se restringe a um 
filete d’água e se não chover 
em breve, o Semae terá que 
arrochar o abastecimento nos 
bairros abastecidos pelo Palá-
cio das Águas. A última chuva 
que caiu sobre a cidade ocor-
reu há 18 dias. A Prefeitura 
tem projeto em andamento 
que prevê a captação de água 
no rio Grande para abastecer 
a cidade. A seca que atinge 
aquele rio é um indício nada 
animador para o futuro. 

Extasiado 
A gentileza de Fernan-

do Collor (Pros-AL) deixou o 
rio-pretense Marcelo Santil 
extasiado. Como se encontra 
há três anos radicado em 
Cuzco, no Peru, Santil estava 
com dificuldade para revalidar 
o seu diploma de advogado, 
por isso decidiu enviar uma 
mensagem pela rede social 
ao senador. Collor entrou em 
contato, o Itamarati acionou 
o consulado no Peru e o caso 
foi solucionado. “Ele (Collor) 
foi muito educado”, revelou.

Flutua
Edinho Araújo (MDB) ‘flu-

tuou’ de alegria ontem durante 
visita ao Hospital da Zona Nor-
te, cujas obras estão previstas 
para terminar em agosto. O 
prefeito, acompanhado do 
secretário da Saúde do Esta-
do, Jean Carlo Gorinchteyn, 
lembrou que precisa de mais 
de R$ 19 milhões para com-
prar equipamentos médicos, 
aparelhos de ar condicionados 
e mobílias para adequar o hos-
pital com o intuito de começar 
a atender a população.  

Reforma eleitoral
A comissão geral da Câ-

mara Federal se reúne hoje 
com o presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Barroso. 
O objetivo é debater emendas 
à Constituição que tratam de 
temas eleitorais: a PEC que 
proíbe eleições próximas a fe-
riados, porém, será ampliada 
para incluir temas da reforma 
eleitoral; e a PEC que prevê a 
adoção de urnas eletrônicas 
que permitam a impressão 
dos votos para possibilitar a 
auditagem das eleições.

Edinho não descarta 
endurecer isolamento 
social se necessário

O Prefeito Edinho Araújo 
participou de um encontro na 
manhã desta terça-feira (8), 
promovido pelo Hospital de 
Base (HB), Acirp (Associação 
Comercial e Empresarial de Rio 
Preto) e outras entidades, com 
o objetivo de traçar planos para 
a contenção da disseminação 
do coronavírus.

Na coletiva, concedida após 
a abertura do encontro, Edinho 
disse que lockdown “sozinho 
não dá certo”. “O lockdown na 
nossa cidade teve um resul-
tado extremamente positivo, 
porém, fazer um lockdown 
sozinho, eu não desejo para 
nenhum Prefeito do mundo”, 
desabafou.

Edinho frisou a dificuldade 
que o município enfrenta em 
relação às festas clandestinas 
e disse que “se precisar fechar 
às 20h, nós vamos fechar. Se 
precisar proibir a venda de 
bebida alcoólica aos finais de 
semana, nós vamos proibir. E 
se precisar multar, nós vamos 
multar. A lei é válida para todos 
e argumentação já não adianta 
mais, é preciso multar, é pre-

ciso punir”.
A palavra de ordem do Pre-

feito, foi ‘união’. Segundo o 
gestor público, o caminho é agir 
na coletividade. “As pessoas 
interagem com outras cidades, 
com outras famílias e não é 
suficiente proibir e fiscalizar 
uma festa no nosso município 
e o município vizinho não fazer 
o mesmo, isso é preciso ser coi-
bido. Estamos fazendo o diálogo 
de forma integrada”, explica.

Uma terceira onda não está 
descartada pelo Prefeito, já 
que os números estão consi-
deravelmente altos e a DRS 
que envolve Rio Preto e outras 
101 cidades, atualmente está 
com 87,2% de ocupação e só 
Rio Preto está com 94%. “Os 
números indicam a dificuldade 
que nós estamos vivendo, o 
número de ocupação de leitos 
é considerável e nós precisamos 
enfrentar, continuar lutando”.

Em relação à economia, 
Edinho foi sucinto em dizer que 
saúde e economia precisam 
andar juntas. “A saúde não é 
adversária do comércio, não é 
adversária da renda ou do tra-
balho, precisamos nos unir por 
uma causa maior”, concluiu.

Andressa ZAFALON 
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DEIC desmonta e prende quadrilha 
de furtos e roubos de gado na região 

Policiais da Divisão Espe-
cializada em Investigações 
Criminais (DEIC) realizaram 
na manhã desta terça-feira 
(8) uma operação de combate 
a furtos e roubos de gado na 
região Rio Preto. O alvo foi 
uma organização criminosa 
especializada nesse tipo de 
delito.

O início da investigação 
se deu nos últimos meses, 
quando uma equipe da DIG 
percebeu o aumento signifi-
cativo de ataques de bandidos 
contra propriedades rurais em 
vários municípios do noroeste 
paulista.

Já no dia 11 de maio na 
cidade de Borborema dois 

homens foram presos, sus-
peitos de roubar e transportar 
bovinos, sendo que no apro-
fundamento desta investiga-
ção os policiais conseguiram 
identificar os demais membros 
da quadrilha, descobrindo 
também os locais onde eles 
já haviam efetuados os furtos.

Diante do conjunto de pro-
vas e indícios encontrados 
com os primeiros suspeitos o 
delegado Paulo Buchala, res-
ponsável pelo caso, cumpriu 
o mandado de prisão de sete 
suspeitos que participaram do 
crime. Eles foram localizados 
em Lins, Guaiçara, José Boni-
fácio e Mirassol, sendo todos 
encaminhados para a DEIC de 
Rio Preto.

Em revista pessoal foi lo-
calizado com um dos investi-
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Durante a operação 
junto com as prisões 
foi apreendido um re-
vólver que pode ter 
sido usado nos crimes

gados um revólver suspeito de 
ter sido usado nas ações da 
quadrilha. Eles vão responder 
pelo delito de organização 
criminosa, além de crimes 
individuais, conforme sua parti-
cipação: roubo e furto de gado, 
receptação dolosa e posse de 
arma de fogo.

Durante os trabalhos os 
policiais recuperaram 55 ca-
beças de gado, realizaram o 
esclarecimento de nove roubos 
e um furto, sendo a organiza-
ção suspeita de cometer mais 
crimes.

FLAGRANTE NA RUA

Traficante é preso com 
maconha e cocaína

Um homem de 26 anos foi 
preso nesta segunda-feira (7) 
às 19h45 por policiais militares  
acusado de tráfico. Com ele 
foram encontradas 30 porções 
de maconha e cocaína.

Os PMs estavam realizando 
um patrulhamento pela Estân-
cia Santa Clara quando obser-
varam o acusado usando uma 
pochete sentado na esquina e 
fizeram a abordagem.

Questionado o suspeito 
confessou o tráfico de drogas, 
sendo que em revista pessoal 
foi encontrada na mão do acu-

sado uma porção de maconha 
e na pochete estavam outras 
seis porções de cocaína, 23 
porções de tamanhos variados 
de maconha, R$70 e uma 
tesoura.

Para os policiais o homem 
informou que vende as peque-
nas porções de maconha por 
R$10, as grandes por R$50 
e as porções de cocaína por 
R$20.

Ele foi levado para a Central 
Flagrantes onde ele foi preso 
em flagrantes e deverá perma-
necer a disposição da justiça. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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MARIO BUENO, faleceu aos 50 anos de 
idade. Era casado com Sebastiana Domi-
ciano Bueno e deixou sua fi lha Francislaine 
Nayara. Foi sepultado no dia 08/06/2021 
às 13:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista. 

JOSÈ FLAVIO DE ARAUJO, natural 
de São José do Rio Preto, faleceu aos 60 
anos de idade. Era divorciado e deixou sua 
fi lha Gabrielle Cristina. Foi sepultado no dia 
08/06/2021 às 13:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Sâo João Batista. 

HAFEZ ALI HUSSEINI, natural de Baal-
beck Líbano, faleceu aos 74 anos de idade. 
Era casado com Vera Zanatta Husseini e dei-
xou seus fi lhos Daniel, Frederico, Raphaela. 
Foi sepultado no dia 08/06/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz..

  FALECIMENTOS

SEGURANÇA

NA VILA ELVIRA

PM captura três foragidos da Justiça 
em menos de 12 horas

Três pessoas procuradas 
pela justiça foram presas pela 
Polícia Militar e a equipe da 
BAEP entre a noite desta se-
gunda-feira (7) e madrugada 
desta terça-feira (8) em Rio 
Preto.

O primeiro detento foi apre-
sentando pela BAEP às 17h. 
Em pesquisa CNJ foi constata-
do que o homem de 37 anos 
está em regime semiaberto 
com pena de sete anos e onze 
meses.

Pelo fato de que na Prodesp 

ainda não registrou o mandado 
de prisão e nem a informação 
de procurado o detento foi 
encaminhado para a cadeia 
da Polícia Civil onde ficará à 
disposição da justiça.

Junto a ele estavam um 
celular e R$628,60 que foram 
entregues a sua esposa.

Já as 17h20 policiais mili-
tares receberam informações, 
através de uma denúncia anô-
nima, de que uma mulher de 
29 anos, procurada pela justi-
ça, estava hospedada em sua 
casa localizada no bairro Vila 
União. Ao chegarem no local 

os policiais foram recebidos 
pela procurada, sendo que em 
revista pessoal nada de ilícito 
foi encontrado.

Foi realizada uma pesquisa 
sendo constatado que o man-
dato foi expedido no dia 2 de 
junho deste ano e tem validade 
até dia 8 de abril de 2033. Por 
isso a mulher foi levada para 
a Central de Flagrantes e em 
seguida encaminhada para a 
carceragem da DEIC.

A mãe da procurado foi 
informada sobre o mandado 
de prisão.

Já na madrugada desta 

terça-feira uma nova equipe da 
BAEP apresentou na Central de 
Flagrantes o terceiro procurado 
que possui um mandado de 
prisão desde a segunda-feira 
(7), sendo que sua pena é de 
cinco anos e dez meses em 
regime fechado.

Para os policiais o deten-
to comentou não precisar 
informar aos familiares sobre 
sua prisão, sendo então en-
caminhado para a cadeia da 
Polícia Civil. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Inquérito vai apurar caso de 
maus-tratos entre familiares

Um inquérito policial foi ins-
taurado para investigar um caso 
maus-tratos entre familiares. O 
caso envolve uma bióloga de 
70 anos, um aposentando de 
72 anos, dois filhos um de 40 
anos e outro de 42 anos, e uma 
nora. A investigação foi aberta 
após policiais militares serem 
acionados para atender uma 
ocorrência de desentendimento 
nesta segunda-feira (7) por volta 
das 10h20.

Para a Pm, há sinais de 
maus-tratos em três dos fami-
liares. De acordo com o boletim 
de ocorrência, os policiais foram 
acionados até o bairro Vila Elvira, 
e ao chegar no endereço foram 
recebidos pela bióloga que mos-
trou certo receio de se aproximar 
do portão, informando aos pro-
fissionais de segurança que ela 
possui uma deficiência visual.

Em seguida ela explicou que 
o desentendimento era entre 
ela e seu filho mais novo que 
é portador de esquizofrenia. A 

idosa ainda acrescentou que 
há alguns anos recebeu como 
herança de seus pais duas fa-
zendas, sendo que nessa época 
seu filho apresentou os primeiros 
sinais da doença.

Por fim informou que o imóvel 
está divido e que em uma parte 
estão morando ela, seu marido 
e seu filho mais novo, sendo os 
moradores da segunda parte sua 
nora e seu filho mais velho, que 
é curador de seu irmão e admi-
nistrador das fazendas herdadas.

Pelos policiais foi constatado 
que os portões que permitem o 
acesso entre os dois lados es-
tavam trancados, assim como o 
portão que permitem o acesso 
deles até a vítima.

A idosa permitiu que os 
policiais entrassem em sua 
residência, momento em que 
observaram que o imóvel es-
tava imundo, insalubre, com 
condições higiênicas precárias, 
geladeira vazia e lixo dentro do 
local; no entanto ao se desloca-
ram para a parte do filho mais 
velho notaram que a casa estava 

limpa e tinha alimentos suficiente 
na geladeira.

Em sua defesa o primogêni-
to informou que não consegue 
entrar na casa de seus pais 
para limpar porque eles não o 
permitem. Já a bióloga notificou 
que sua nora não permite que ela 
acesse o outro lado da divisão.

Dentro da casa do mais velho 
foi encontrado uma pochete com 
uma quantia considerável de di-
nheiro, que segundo ele é lucro 
de sua reciclagem.

Assim foi acionada uma equi-
pe de assistência social até 
local, sendo que os envolvidos 
permaneceram no imóvel e serão 
assistidos pelo CREAS (Centro de 
Referência de Assistência Social) 
e pela Assistência de Saúde 
Familiar. Por tal motivo ninguém 
foi preso.

Já na Central de Flagrantes o 
caso foi registrado como maus 
tratos sendo permitido a investi-
gação do ocorrido a partir de um 
inquérito policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Casa onde vivem os pais está totalmente insalubre

NACIONAL

PF deflagra operação contra ataques cibernéticos ao STF
A Polícia Federal deflagrou 

nesta terça-feira (8) a Operação 
“LEET” para desarticular organi-
zação criminosa envolvida em 
ataques cibernéticos ao Supre-
mo Tribunal Federal.

Estão sendo cumpridos cinco 
mandados de busca e apreen-
são e três mandados de prisão 
temporária nas cidades de Itum-
biara/GO, Bragança Paulista/SP, 
Belém do São Francisco/PE, 
Jaboatão dos Guararapes/PE e 
Olinda/PE.

As investigações tiveram 
início após a identificação, por 
parte da equipe de tecnologia da 
informação do STF, de uma série 
de condutas suspeitas que indi-
cavam que o sítio eletrônico da 

Suprema Corte estaria sob um 
ataque hacker, no dia 3 maio.

No curso do Inquérito Po-
licial foram identificados os 
endereços de onde partiram os 
ataques, bem como as pessoas 
que, de forma sistemática e or-
ganizada, praticaram os crimes 
ora apurados.

Com as medidas judicias 
cumpridas nesta data busca-se 
identificar demais partícipes e 
circunstâncias dos atos crimi-
nosos praticados.

Os investigados responde-
rão, na medida de suas partici-
pações, pelos crimes previstos 
nos artigos 154-A, §3º e 288, 
ambos do Código Penal, com 
penas que, somadas, podem 
chegar a cinco anos de reclu-
são.

Da REDAÇÃO Divulgação
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Na rotina de um cardiologista, um dos maiores desafios é lidar 
com as doenças cardíacas congênitas, ou seja, aquelas doenças es-
truturais e funcionais que são diagnosticadas logo após o nascimento 
da criança. 

Em alguns casos, em virtude dos avanços tecnológicos nas últimas 
décadas, estas doenças são passíveis de diagnóstico ainda no período 
gravídico, no útero materno.

O desafio na abordagem destas patologias não se restringe à 
questão técnica, relativa ao diagnóstico e tratamento, mas também 
ao sofrimento inimaginável por parte dos pais e familiares da criança. 

Quando é necessário operar um bebê portador de uma cardiopatia 
congênita, costumo observar na reação facial dos pais, no momento 
crucial que precisamos separar a criança dos pais para conduzir o 
bebê até a sala de cirurgia.

A sensação de emoção é muito intensa, muitas lágrimas e, como 
cirurgião cardiovascular, posso afirmar que o peso desta responsabi-
lidade recai contundentemente sobre nossa consciência profissional. 

Para revestir este cenário de mais apuros, encontra-se uma variável 
chamada prematuridade, fortemente vivenciada por Whindersson Nu-
nes na semana passada. Seu filho nasceu com prematuridade extrema, 
quando o nascimento ocorre antes de 28 semanas de gestação.

Ser prematuro implica ser incompleto na formação estrutural e 
funcional do corpo e de todos os seus órgãos, com acentuado risco 
da criança não sobreviver. 

Nossos órgãos seguem uma cronologia, um certo tempo que é 
minimamente necessário para conformação completa da sua estru-
tura. Quando este ciclo cronológico não é cumprido, órgãos como o 
coração podem apresentar, ao nascimento, uma considerável gama 
de defeitos, muitos deles potencialmente prejudiciais à sobrevivência.

Analisar as causas da prematuridade de um bebê implica em uma 
investigação muito complexa e geralmente multifatorial. Além das 
questões genéticas e hereditárias da mãe, sabe-se que todo evento 
externo que aconteça durante uma gravidez pode exercer algum tipo 
de influência em um nascimento prematuro. 

Tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, infecções e traumas 
(físicos e mentais) podem ser responsáveis por provocar o nascimento 
prematuro de uma criança.

Do ponto de vista cardiovascular, a prematuridade pode estar asso-
ciada a alguns defeitos estruturais, que geram significativas repercus-
sões e podem inviabilizar o desenvolvimento e a sobrevida da criança. 

No caso do filho de Whindersson Nunes, devido a prematuridade 
extrema, o risco destas alterações estruturais no coração é muito 
elevado e a necessidade de correção cirúrgica também é expressiva.

No entanto, o dilema será conseguir estabilizar a criança do ponto 
vista clínico e nutricional, visto que uma cirurgia cardíaca num bebê 
prematuro extremo é passível de muitas complicações e insucesso.

Para melhor compreensão sobre os principais defeitos cardíacos 
relacionados a prematuridade, podemos destacar: 

1) Presença de ‘buracos’ dentro do coração
O coração de um ser humano é dividido em quatro cavidades, 

duas do lado direito e outras duas do lado esquerdo. 
Em condições normais, não há comunicação entre cavidades da 

direita e da esquerda. Outro detalhe é que o sangue que circula pelas 
cavidades do lado direito tem uma quantidade menor de oxigênio em 
relação ao sangue que circula pelas cavidades do lado esquerdo.

Desta forma, em corações de crianças prematuras, podem estar 
presentes alguns “buracos” que promovem a mistura de sangue rico 
em oxigênio com sangue pobre em oxigênio, além de um desequilíbrio 
das pressões e volumes dentro do coração. 

Como consequência destes “buracos” dentro do coração, a criança 
poderá apresentar acúmulo de sangue nos pulmões, arritmias e sinais 
de insuficiência cardíaca.

2) Cavidades cardíacas muito pequenas 
Dentre as quatro cavidades do coração, umas das mais importantes 

é conhecida como ventrículo esquerdo. Trata-se de um compartimento 
do coração com massa muscular mais proeminente e pressões e 
volumes consideráveis.

Esta cavidade está normalmente conectada a toda circulação sis-
têmica. Imagine então o que acontece e a gravidade de uma criança 
com um ventrículo esquerdo que não se desenvolve adequadamente, 
permanecendo num formato praticamente rudimentar. 

Nesta condição de desenvolvimento mínimo do ventrículo esquer-
do, as taxas de sobrevida são extremamente baixas.

3) Artérias mal conectadas 
As artérias que nutrem e irrigam o músculo cardíaco são conhecidas 

como artérias coronárias. Estas artérias estão sujeitas a tortuosidades, 
alterações de calibre e posicionamento inadequado nas crianças que 
nascem prematuramente.

Como resultado disto, o músculo do coração pode receber um fluxo 
sanguíneo muito precário e estar sujeito a risco elevado de infarto. 
Isso mesmo: infarto do coração numa criança com meses de vida! 

Outra anomalia muito importante seria uma espécie de inversão 
na posição das artérias. Temos duas grandes artérias no coração e 
que “nascem” no coração: aorta e artéria pulmonar.

O sangue que circula pela aorta normalmente é rico em oxigênio, 
diferentemente do sangue que circula pela artéria pulmonar, que tem 
baixa concentração de oxigênio. 

A aorta normalmente conecta-se ao lado esquerdo do coração e 
a artéria pulmonar ao lado direito do coração. Em crianças prema-
turas, pode ocorrer o inverso -aorta originado-se do lado direito do 
coração e artéria pulmonar, do lado esquerdo. Toda esta “confusão” 
pode causar muitos problemas e limitações ao desenvolvimento e 
sobrevida da criança.

A morte do filho de Whindersson Nunes retrata um sério proble-
ma enfrentado por muitas famílias: o nascimento de uma criança 
prematura. 

Quanto maior o grau de prematuridade, pior será para o desenvolvi-
mento da criança e maior o risco de insucesso em termos de sobrevida.

O coração pode apresentar muitos defeitos associados a prema-
turidade, muitos deles com importantes repercussões clínicas. 

Pensar em uma cirurgia cardíaca de grande porte para reparar os 
defeitos relacionados a prematuridade pode ser algo frequentemente 
muito agressivo. Melhor seria conseguir, por meio de medicamentos 
e suporte nutricional, que a criança sobreviva e se desenvolva para, 
mais tardiamente, ser submetida a um tratamento cirúrgico reparador.

Em meio a toda esta discussão de natureza técnica, reside o so-
frimento de pais e familiares, que vivenciam a angústia de ver um ser 
humano ainda muito pequeno necessitando de internações hospitala-
res, muitos medicamentos e passando por muitas dores e sensações.

No ápice do sofrimento destes pais, a constatação de que um filho 
ou filha não sobreviveu e faleceu. 

Assim foi com Whindersson e sua esposa, assim acontece com 
muitas pessoas no Brasil e no mundo. Somente quem passa por esta 
experiência terá condições de descrever como é este sofrimento. 

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

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Filho de Whindersson: 

bebês prematuros podem 
ter problemas cardíacos

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO45 E 46 ANOS

A Prefeitura de Rio Preto 
divulgou nas redes sociais que 
a partir desta quarta-feira (9) 
começarão a ser vacinados 
contra a Covid-19 profissionais 
de educação de 45 a 46 anos 
e pessoas com deficiência 
maiores de 18 anos que não 
recebem o BPC (Benefício de 
Prestação Continuada).

Recentemente, a presi-
dente da AACD (Associação 
de Assistência à Criança De-
ficiente) de Rio Preto, Adriane 
Albuquerque Cirelli, relatou nas 
redes sociais o fato de não 
poder vacinar sua filha por não 
receber o BPC. Com a notícia 
de que agora ela poderá ser 
vacinada, Adriane se diz feliz e 
emocionada.

“Nós estamos muito emo-
cionados e muito gratos por 
essa conquista, pois não é só a 
conquista minha filha e sim de 
uma população, um grupo de 
pessoas que precisam de aten-
ção. Espero que outras cidades 

Prefeitura começa vacinar 
professores a partir de hoje

sigam o exemplo de Rio Preto”, 
afirmou a presidente da AACD.

Tanto as pessoas com defi-
ciência quanto os profissionais 
da educação podem se vacinar 
nas UBSs das 8h às 14h, 
quanto na Swift das 8h às 17h. 
É necessário apresentar docu-

mento com foto e CPF. No caso 
das pessoas com deficiência, é 
preciso apresentar documento 
que comprove a deficiência. Os 
professores precisam da auto-
rização do Vacina Já Educação 
e apresentar documento que 
comprove a função. Os locais de 

vacinação podem ser consulta-
dos em www.riopreto.sp.gov.br/
mapavacinas.

Segundo dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já apli-
cou 217.228 doses, sendo 
144.487 na primeira etapa e 
72.741 na segunda.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura co-
meça vacinar 
professores com 
45 e 46 anos a 
partir de hoje

Divulgação

DENGUE Centro de hidratação 
atende em média 46 

pacientes por dia

Enquanto a dengue segue 
avançando em Rio Preto, o 
número de atendimentos no 
Centro de Hidratação do mu-
nicípio também tem registrado 
crescimento. Do dia 03/03 até 
o dia 02/06 foram contabilizados 
4.214 atendimentos no local, 
uma média de 46 atendimentos 
por dia.

O número de atendimentos é 
o equivalente a 65,8% dos casos 
confirmados no período, que 
registrou 6.402 casos de março 
a maio. No entanto, a maioria 
realiza mais de um atendimento 
no local. Vale ressaltar que Rio 
Preto ainda tem 7.866 casos 
em investigação referentes os 
meses de abril e maio.

“Nós recebemos aqui pacien-
tes de gravidade moderada e, 
em média, cada um faz de três 
a cinco sessões, que duram de 
duas a quatro horas. Os núme-
ros realmente são altos, mas a 
gente já esperava esse aumento 

em 2021”, afirmou Saulo Anzei 
Gonsales, médico coordenador 
do Centro de Hidratação.

Ele também explicou que 
o Centro só atende pacientes 
encaminhados pelas unidades 
de saúde. “Nosso atendimento 
é com base na recomendação 
dos médicos e é independente 
do teste da dengue. A pessoa é 
encaminhada para cá com base 
no quadro clínico, pois o resul-
tado leva um tempo para sair. 
Alguns fatores são levados em 
conta para decidir se a pessoa 
será encaminhada para o Centro 
de Hidratação, como a frequ-
ência cardíaca, por exemplo”, 
comentou.

O Centro de Hidratação foi 
instalado no prédio do Complexo 
Pró-Saúde na Avenida Philadel-
pho Gouveia Neto e conta com 
35 leitos, com o objetivo apoiar 
a rede de saúde no acompanha-
mento dos pacientes o controle 
de hemograma e hidratação. 
Rio Preto já registrou neste ano 
10.035 casos.

Vinicius LIMA

Centro de hidratação atende em média 46 pacientes por 
dia com dengue

Divulgação

LANÇAMENTO
Campanha do HB foca proteção 

individual para  comércio ficar aberto
O Hospital de Base de Rio 

Preto, em parceria com Acirp 
e outras entidades de classe 
lançaram nesta terça-feira (8) 
a campanha “Você protegido, 
Comércio Garantido”.

O lançamento aconteceu 
no Centro de Convenções da 
Famerp e reuniu autoridades 
da medicina e da economia, 
todos com um único objetivo, 
que é conscientizar a popula-
ção da importância da prática 
das normas exigidas pelos 
órgãos de saúde no combate 
ao coronavírus.

Francisco Cury, Presidente 
da Famerp, enfatizou que há 
três maneiras eficazes para 
conter a pandemia. “Primeiro 
é a vacinação, segundo os 
protocolos de higienização e 
terceiro o uso de máscaras. 
Acrescento ainda o isolamento 
regrado como medida bastante 
eficaz, mesmo sabendo que o 
ser humano não nasceu para 
ficar isolado”.

Cury ainda explicou que 
a doença não tem cura nem 
tratamento. “Nós não curamos 
a doença, não tratamos a do-
ença. Nós curamos e tratamos 
as sequelas que a doença nos 
traz. Ninguém morre de Covid, 
mas sim das sequelas e com-
plicações que ela causa”.

O diretor Executivo da Fa-
merp, Jorge Fares, destacou 

que Rio Preto é a pior região 
do Estado e do País, com 500 
mortes para cada 100 mil habi-
tantes, por outro lado, também 
é a região com maior número 
de leitos.

“Só no HB são 197 leitos de 
UTI para Covid e, mesmo assim, 
estamos negando vagas para 
pacientes de Rio Preto e região. 
Não pode continuar tendo fes-
ta, não pode continuar tendo 
Campos de Jordão, não pode 
continuar tendo bares lotados 
com pessoas sem máscaras e 
jogando baralho”.

O Deputado Estadual Car-
lão Pignatari também estava 
presente no lançamento e 
salientou que não adianta ficar 
criando leitos se os munícipes 
não colaboram. “Rio Preto 
tem 40 leitos a cada 100 mil 
habitantes, enquanto a mé-
dia nacional é de 30. Quanto 
mais leitos criarmos, mais 
serão ocupados porque não há 
conscientização. Nos resta nos 
conscientizarmos”, salientou 
Carlão.

A assessora e consultora da 
área da saúde, Cecília Negrini, 
explicou que a campanha se 
consiste na disseminação da 
informação através de campa-
nhas nas redes sociais e veícu-
los de comunicação, além de 
ações pontuais. “Os cuidados 
são conhecidos, mas não estão 
sendo praticados. Iremos distri-
buir 50 mil máscaras e adesivos 

em pontos estratégicos, para 
tentar conscientizar ainda mais 
as pessoas do perigo e da im-
portância de se cuidar”.

As entidades que estão 
apoiando a campanha são: 
APAS, APETI, Assescrip, CIESP, 
Praça Shopping, Rio Preto Sho-
pping, Rotary Clube São José 
do Rio Preto Palácio das Águas, 
Sincomércio, Sindifort – SJRP, 
Sindipan, Sinduscon, SINHO-
RES e Sociedade de Medicina 
e Cirurgia.

A Acirp e o HB dedicarão 
atenção especial aos trabalha-
dores do comércio e demais 
setores da economia. Também 
serão divulgados vídeos com 

orientações específicas para 
funcionários das empresas e 
comércios em geral, a autorida-
des locais e entidades parceiras 
direcionado aos associados.

Em paralelo, representantes 
dos órgãos de entidades de 
classe parceiras se comprome-
teram a orientar os associados 
para o cumprimento das nor-
mas, inclusive promovendo 
reuniões com empresários, 
principalmente aqueles do setor 
de bares e restaurantes, um dos 
mais afetados desde o início da 
pandemia, para que todos os 
protocolos sejam realizados à 
risca nos locais de trabalho, ga-
rantindo segurança para todos.

Andressa ZAFALON 
Andressa ZAFALON

Lançamento foi ontem com a presença de autoridades
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JANTAR DOS NAMORADOS 

O bonitinho: neste finde comemora-se o 
Dia dos Namorados.Você já se preocupou 
em fazer sua reserva no restaurante de sua 
preferência? Muitos não aceitam reserva, 
claro e atendem por ordem de chegada. Mas 
os que não aceitam e os que aceitam reserva, 
estão com o número de lugares diminuído pelo 
protocolo sanitário. Se você bobear, vai ter 
que fritar um bifinho em casa. E cara alegre!

INVASÃO FEMININA

O Judic iár io r io-pretense 
está sendo dominado pela 
magistratura feminina. Além da 
dra. Luciana Cassiano Zamperlini 
Cochito, juíza titular da Primeira 
Vara Criminal de  Rio Preto 
que, como você leu aqui, foi 
indicada pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo  para exercer 
as funções e ser a primeira 
mulher a assumir a diretoria 
do Fórum; o desembargador 
Geraldo Francisco Pinheiro 
Franco, removeu a dra. Maria 
Lucinda da Costa, do cargo 
de Juíza de Direito da Primeira 
Vara Criminal da Comarca de 
Santo André ao cargo de Juíza 
de Direito da Primeira Vara da 
Família e das Sucessões de 
nossa Comarca.

      Kuky e Lucila Lamana 
Bonadio inauguram em breve 
em Rio Preto, uma filial de 
seu restaurante japonês de 
Olímpia, o Takoy.

     Essa doença sorrateira e 
insidiosa, o Covid 19, levou de 
nosso convívio, o médico Hafez 
Husseini, uma das criaturas 
mais carinhosas, leais e 
honestas que conheci.

     Ávidos por começar a 
trabalhar, os 166 comerciantes 
do Shopping Azul andam 
esfregando as mãozinhas 
esperando o nihil obstat da 
prefeitura para faturar com 
o Dia dos Namorados. Mas 
ainda faltam alguns pequenos 
ajustes.

    A bonita e elegante Isabella 
Fiorentino chega amanhã a Rio 
Preto. Acompanha o marido, 
Stefano Hawilla, diretor da 
TV Tem que vem assistir à 
inauguração da praça que 
homenageia seu sogro, o 
saudoso J. Hawilla.

* 

DE VOLTA

O advogado Armando Verri 
e a mulher, a esteticista e 
maquiadora de nove entre dez 
estrelas de high de Rio Preto, 
Suely Villanova Verri, que 
mudaram-se para São Paulo 
em 1989, estão mudando 
de volta para Rio Preto no dia 
de hoje. Ele, abrirá aqui uma 
filial do escritório de advocacia 
Arruda Alvim. E ela, uma sala 
especial para estética, num 
beauty parlor da Redentor, oba!

LUTO 

Rio Preto perdeu para o Covid, 
um dos mais ilustres cidadãos, 
ser humano exemplar: o 
advogado e economista José 
Vitta Medina, que dirigiu 
diversas entidades como a 
Santa Casa de Misericórdia, a 
Arprom, a Alarme e a Amicc. 
Um nome que é referência em 
benemerência. As condolências 
da coluna à família.

LOVE IS THE AIR

O aumento do fluxo de sangue 
pelas veias é uma das reações 
causadas pela paixão no corpo 
humano. Na semana em que 
o amor é o protagonista, a 
pergunta que não quer calar: 
seu coração está preparado 
para viver fortes emoções? 
Por meio da cintilografia do 
miocárdio é possível avaliar o 
fluxo sanguíneo nas artérias 
que nutrem o músculo cardíaco. 
Esse é um dos exames realizados 
pela Togni Medicina Nuclear 
e Ultrassonografia. Mantenha 
seu check-up em dia e ame 
sem medo.

FEIJÃO CHIC
Kuky Bonadio e Lucila Lamana Bonadio têm feito os sábados dos 
nomezinhos top do high, acrescentarem os encantos da convivência, 
a partir da hora do almoço quando encaixam sua feijoada na agenda 
do ócio. A feijoada deles- ça vá sans dire- provoca um debate 
acalorado entre ervas e condimentos, resultando em delícias para 
o paladar. Acompanhada das caipiroskas, da cerveja, do gin ou 
do vinho, faz a alegria  valer a saída do confinamento pandêmico.

PÓ ROYAL

Neto e Nathalia Assunção Célico vão comemorar os 4 anos de 
seu filho Enrico, na próxima quarta-feira, dia 16 de junho, com 
um café da manhã a partir das 10 horas, em sua casa no Quinta 
do Golfe Jardins. A festa, que reunirá poucos e bons amiguinhos 
do aniversariante, será inspirada no personagem Ben 10, uma 
série de desenho animado  norte-americano, criada pelo Man of 
Action, do qual o aniversariante é fã ardoroso.  

AMOR EM FOTOS

Em comemoração ao mês 
dos Namorados, o Riopreto 
Shopp i n g  Cen t e r  e s t á 
promovendo desde segunda-
feira, até domingo, dia 13, 
uma exposição fotográfica com 
trabalhos de  40 fotógrafos, 
tendo o amor como tema.

OTIMISTA

A IMM, empresa de eventos 
esportivos e culturais do 
fundo Mubadala, está otimista 
em relação ao processo de 
vacinação contra a Covid. 
Mantém em seu portfólio 
três grandes eventos para 
o último trimestre do ano. 
Todos em São Paulo: São 
Paulo Fashion Week, TasteSP 
(dedicado à gastronomia) e o 
SP Oktoberfest.

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

O empresário Daniel de Freitas, proprietário da 
Agrometal e a esposa Amelinha Freitas, ambos 

exemplares rotarianos. 

Jorge MALUF LOVE IS IN THE AIR II
“Só há felicidade se não exigirmos nada do amanhã e 
aceitarmos do hoje,com gratidão, o que nos trouxer. A hora 
mágica chega sempre” – Hermann Hesse

 *  * *
Tem a finalidade de reverenciar as uniões estáveis de personagens 
de nosso high, a homenagem que presto a alguns casais 
durante este mês de junho em que no Brasil celebramos o 
Mês dos Namorados. Desde a edição anterior, estou prestando 
uma homenagem aos casais emblemáticos do nosso high, 
casais icônicos, gente centrada em torno do amor, da amizade, 
compreensão, cumplicidade, parceria, que ao longo dos anos, vêm 
transformando seus relacionamentos repletos de complexidade, 
em momentos duradouros. Moldar a própria vida e condicioná-la 
de forma a fazê-la oferecer momentos de felicidade é uma tarefa 
que exige atenção e cuidados o tempo todo. Não escolhemos 
onde nascer e nos libertar das condições sociais desfavoráveis é 
tarefa hercúlea, que poucos conseguem realizar com sucesso. A 
rica experiência de engrandecimento da alma que o amor propicia, 
mesmo as mais acuradas descrições poéticas, passam por 
delicadas discussões filosóficas sobre ciência, religião e tradição 
familiar. Esses casais em foco, passaram por momentos de sua 
vida, determinados a enfrentar todo tipo de adversidade e que 
só o amor, a amizade e a compreensão fornecem o necessário 
combustível para atravessar períodos de extrema delicadeza que 
vez ou outra aparecem. Aos poucos, o amor vai se tornando 
passado e como a música de Belchior é uma roupa que não 
lhe cabe mais. Mas o que resta, a equação entre o racional e o 
emocional é infinitamente sedutora.

    Vai ser inaugurada em 
breve, no local onde existia 
o Rei do Pão de Queijo, na 
esquina da Alberto Andaló com 
Rubião Jr, uma academia de 
ginástica.

     Zé Oscar Cícero e Eliana 
Modesto estão se conhecendo 
e para que a aproximação seja 
mais calorosa, vão passar o 
finde em Campos do Jordão 
debaixo dos cachecóis. 

     Quem está chegando a 
Rio Preto é Rosy Verdi, que 
agora tem dois pieds-à-terre: 
um em Sampa outro em 
Londres. Vem passar o finde 
para rever familiares e assistir 
à inauguração da Praça J. 
Hawilla.
 
    O Automóvel Clube realizou 
sábado na hora do almoço, 
uma primorosa feijoada, 
animada pelo Bozó. Mas 
como estamos em época de 
protocolos sanitários, os em 
torno de cem comensais, 
acompanharam o ritmo de 
suas próprias mesas.

           NAMORADOS 

O cirurgião 
Dr. Paulo 

Garcia, es-
pecialista 
em nariz 
e face e 

a esposa, 
Dra.Valeska 
Garcia, es-
pecialista 
em diabe-

tes.

  NAMORADOS 

O médico Dr. 
Aloísio Fran-
cischetti e 
a esposa, a 
psicóloga or-
ganizacional, 
Luciana Fran-
cischetti 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

Contrato: DPL/0008/21 – DISPENSA POR LIMITE
Contratada: MÁRCIA RODRIGUES PRIOR ME
Ficam o representante legal da empresa MÁRCIA RODRI-
GUES PRIOR ME
NOTIFICADO a apresentar CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FE-
DERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, tendo em vista a 
obrigatoriedade de serem mantidas as condições de ha-
bilitação até o término da vigência contratual, nos termos 
artigo 29, inciso III da Lei 8.666/93. Assim, fi ca concedido o 
prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da publicação nos 
termos do artigo 110 da Lei 8.666/93, fi cando a empresa, na 
inércia, sujeita as penalidades contratuais que podem, inclu-
sive, culminar na rescisão unilateral do contrato. Rosângela 
Corrado Victor – Coordenadoria de Gestão de Contratos – 
José Fábio Gazzola Heredia -Assessor de Secretaria – S.M. 
ADMINISTRAÇÃO.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: R DE F TORRES MOLITERNO EIRELI 
EMPENHO 9492 /21
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 8470/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 8780/21
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: MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME
EMPENHO 5640/21, 5641/21, 5642/21 E 5999/21
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
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 10111/2021
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2,  IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 20% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 
S.A.
EMPENHO 8325/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  V do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 0,5% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entre-
ga total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHOS 8434/2021 E 8435/2021
Considerando a análise da defesa enviada pela empresa, a 
solicitação de prorrogação de prazo de entrega fi ca INDE-
FERIDA. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  I e II do contrato, aplico-lhe ao 

descumprimento contratual, multa de 0,5% do valor refe-
rente ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do 
contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSE
EMPENHO 8607/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega da quantidade solicitada do empenho supramen-
cionado, 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 administrativas. Com fundamento no Art. 87, 
II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  I e II do 
contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 
0,5% do valor referente ao atraso das obrigações contratu-
ais. 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: CV TYRES EIRELI
EMPENHO 7514/2021
Considerando que até o momento não foi realizada a entrega 
total do empenho supracitado. Considerando os princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da 
moralidade administrativa, DECIDO: Manter na íntegra a de-
cisão anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. Desta maneira fi ca o representante legal da 
empresa NOTIFICADO para efetuar o pagamento do boleto 
no valor de R$ 2.790,00, em face da penalização decor-
rente do DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL do processo 
em epígrafe, fundamentada no Art. 87, II da Lei 8.6666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contrato, sob pena de 
inscrição do débito em dívida ativa do município para futura 
execução judicial. A manutenção das penas aplicadas não 
impede o agravamento das penalidades. SMS ALDENIS 
BORIM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 75/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA 
Objeto: aquisição de 20.000 ampolas (10 ml) de Fentalina, 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS”. Fund. ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS.
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 74/2021 – CONTRATO: 
DIL/0030/2021
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 ins-
talado na  UBSF Lealdade/Amizade (Rua Pedro Oliva, 500) 
pelo período de 90 dias. Valor: 43.200,00. Prazo: 90 dias. 
SMS. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021
ATA Nº 0459/21
CONTRATADA: MARANGON PADARIA E CONFEITARIA 
LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de kit lanche para Escola de Gestão 
Pública – Valor Unitário – Item 01 - R$8,50 -  Gab. Pref. – 
José Roberto Moreira- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2021
ATA Nº 0460/21
CONTRATADA: MTB TECNOLOGIA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de locação de equipamentos hos-
pitalares em atendimento a pandemia de COVID-19 – Valor 
Unitário – Item 03 - R$1.075,0000 - SMS - Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/21
Objeto: Aquisição de 20.000 ampolas (10 ml) de Fentalina.
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda – 
Empenho nº 11001/2021 – R$ 190.000,00. 

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 05/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFOR-
MA/REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (2ª ETAPA) – SEC. MUN. DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. Informamos que foram 
disponibilizados esclarecimentos relativos a este procedi-
mento licitatório no seguinte endereço: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, 
fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo 
válido para todos os efeitos legais o documento original en-
cartado nos autos, a disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 164/2021 – Processo 
11.440/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de instalação e aquisição de sistema modular de cobertura 
com estrutura metálica e lona de polietileno tensionada para 
o estacionamento da sede administrativa do Parque Tecno-
lógico. Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, 
Ciência Tecnologia e Inovação. Sessão pública realizada 
on line com início dia 14/05/2021, sendo adjudicado o item  
à empresa declarada vencedora: JOEL GILBERTONI ME 
item 1. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade.  Orlando José Bolçone– Secre-
tário Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência Tecno-
logia e Inovação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 186/2021 – Processo 
11.614/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de celular. Secre-
taria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line 
com início dia 25/05/2021, sendo adjudicados os itens 01 e 
02 à empresa declarada vencedora: SEATTLE TECNOLO-
GIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNI-
COS EIRELI EPP. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade.  Aldenis A. Borim– Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 183/2021 – Processo 
11.588/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMMENTOS INSUMOS UTILIZADOS NO ATENDI-
MENTO AOS PACIENTES COM COVID-19. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE. Sessão pública realizada on line 
com início dia 12/05/2021, sendo adjudicado os itens  às 
empresas declaradas vencedoras: ANTIBIÓTICOS DO 
BRASIL LTDA ( item 9); AUROBINDO PHARMA IND. FAR-
MACEUTICA LTDA ( item 12); CONQUISTA DISTRIB. DE 
MEDICAMENTOS E PRODS HOSPITALARES EIRELI ( item 
11) e R&C DISTRIB. DE PRODS FARMACEUTICOS EIRE-
LI – ME ( item 1). Os itens 3, 4, 5, 6, 7 e 10 Fracassados. 
O item 2 cancelado. Os itens 8 e 13 desertos. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” – Adriana Tápparo - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade.  Aldenis A. Borim – Secretário 
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
191/2021 – PROCESSO Nº 11.625/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios para o atendimento das Unidades da rede 
municipal de ensino. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
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epígrafe para o dia 11/06/2021 às 13:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
148/2021 – PROCESSO Nº 11.275/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de uniformes esco-
lares(bermudas em atendimento aos alunos da rede munici-
pal de ensino. Secretaria Municipal de Educação.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 11/06/2021 às 14:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Pedroso Fernandes 
– Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
433/2020 – PROCESSO Nº 13.612/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de tinta guache 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 10/06/2021 às 14:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira

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

TERMO DE ADITAMENTO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO – ESTAÇÃO RODO-
VIÁRIA
Nº030 /2017- Box nº 11 – medindo 7,04m²
PERMISSIONÁRIA:-REUNIDAS TURISMO S.A
Resolvem de comum acordo aditar o contrato de permissão 
de uso, celebrado em 01 de Novembro de 2017, nos seguin-
tes termos e condições:
CLAUSULA PRIMEIRA: A razão social da empresa CON-
TRATADA, ante os termos de alteração contratual apre-
sentada, passa ser REUNIDAS TRANSPORTES S/A, 
mantendo-se os inalterados os demais dados cadastrais, 
procedendo-se as alterações de praxe.
CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato de 
permissão de uso em questão, permanecem inalteradas.
São José do Rio Preto, 01 de Junho de 2.021.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio 
Preto/SP – FMDCA-CNPJ: 46.588.950/0001 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Grupo de Amparo ao Doente de AIDS - GADA 
ENDEREÇO: Rua Voluntários de São Paulo, nº 3398 - Centro – São José do 
Rio Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 18/06/2021                                                      DATA DE 
VALIDADE: 18/06/2023 
CNPJ: 65.709.966/0001-48                                                                                       
Nº DO REGISTRO: 42  
Certificamos que o Grupo de Amparo ao Doente de AIDS - GADA está registrado 
no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  
do CMDCA. 
                                                            São José do Rio Preto, 08 de junho de 2021                           
                                                                       
                           Fernanda Paula Magossi Arado                                                       
Iara Tocico Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

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 35.309 DE 08 DE JUNHO DE 2021

READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) DENISE MONI-
CA VENTURA MARTINS, Professor de Educação Básica - I, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de acordo 
com a conclusão do procedimento administrativo de rea-
daptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei 
Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar 
serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Se-
cretaria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) 
de acordo com as necessidades da secretaria através de 
termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
retroagindo os efeitos desta a 07/06/2021.
PORTARIA N.º 35.310 DE 08 DE JUNHO DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) MARIA GLAIUMA 
MILFONT SOBREIRA, Professor de Educação Básica - I, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de acordo 
com a conclusão do procedimento administrativo de rea-
daptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei 
Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar 
serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Se-
cretaria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) 
de acordo com as necessidades da secretaria através de 
termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
surtindo os efeitos desta a partir de 12/06/2021.
PORTARIA N.º 35.311 DE 08 DE JUNHO DE 2021
RELOTA, o(a) servidor(a) JULIANA LIMA REIS da Secre-
taria Municipal da Fazenda para a Secretaria Municipal de 
Educação, retroagindo os efeitos desta a 26 de maio de 
2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

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

AVISO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACORDO CADPREV 
Nº 00662/2021
O Diretor Superintendente do Regime Próprio de Previdên-
cia Social do Município de São José do Rio Preto - RIOPRE-
TOPREV, Jair Moretti, no uso de suas atribuições, informa 
sobre a disponibilização, no sítio eletrônico da RIOPRETO-
PREV, do Acordo CADPREV nº 00662/2021. 
O referido documento pode ser acessado pelo link https://
www.riopreto.sp.gov.br/riopretoprev/, “aba” informações.
São José do Rio Preto/SP, 08 de junho de 2021.

(Assinatura digital na margem do termo)
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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 DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
38/2021 – PROCESSO SICOM 3160/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de 
retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em 
poços exploratórios do Aquífero Guarani.
Sessão pública realizada on line no dia 01.06.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora UNIPER HIDROGEOLO-
GIA E PERFURAÇÕES EIRELI para o item. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
38/2021 – PROCESSO SICOM 3160/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 07.06.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 08.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2021 
EDITAL 01/2021 – SMC – INCENTIVO À PESQUISA EM ARTE E 
CULTURA 
LISTA DE INSCRITOS - COMPLEMENTO 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto divulga ao 
público interessado, complemento da Lista de Inscritos no Edital 01/2021-
SMC – Incentivo à Pesquisa em Arte e Cultura, com observância à Lei 
9.440 de 09 de maio de 2005 - Programa Municipal Nelson Seixas de 
Fomento à Produção Cultural, , sabendo-se a seguir: 

Nome / Razão 
Social 

PF / 
PJ 

CPF / CNPJ Projeto 

Garrido Centro 
Musical 

PJ 41.307.247/0
001-32 A música e o sagrado 

São José do Rio Preto, 08 de junho de 2021. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura 

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1918-1

                          Fica notifi cado, Angelo Gerosa, proprietário 
do imóvel sito à Rua Minas Gerais, nº 351, quadra 01 lote -, 
Vila Bom Jesus, que em virtude de ter sido enviado o Auto 
de Multa nº 1918-1, emitido em 15/04/2021, assinado pelo 
agente fi scal de posturas Rodrigo André Morsillo, tratando 
de construção em desacordo com a Lei de Zoneamento em 
vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Mu-
nicipais 13.709/2021, 649/2021 – art. 352, 10.290/2008 – art. 
9, de que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, a multa no valor 
de R$ 602,40 (seis centos e dois reais e quarenta centavos), 
uma vez que o referido Auto de Multa nos foi devolvido pela 
Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto AR JU 88346854 1 BR, acusando "não procurado".
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste 
Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, 
contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei 
Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei 
Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do Auto de 
Infração e desde que não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a 
Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntá-
rio, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em 
Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá 
dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento 
ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.
riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será 
inscrito em dívida ativa, com posterior execução fi scal.
São José do Rio Preto, 08 de junho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDI
TAL 
DE 

AUT
OS 
DE 
IMP
OSI
ÇÃ
O 

DE 
PEN
ALI

DAD
E 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ANDRE MARINO BRANDÃO 17036155817 01575/21 AIF-A-N 
000325 

BRUNO GOMES BAR ME 01568/21 AIF-A-LF 
000236 

EDUARDO WALLACE LEMOS DE 
MENDONCA 01577/21 AIF-A-N 

000326 

GABRIELLA AZANHA NUNES 01583/21 AIF-P-A 
000257 

INSTITUTO DE MUSICA E ARTES BIZET 
LTDA ME 01580/21 AIF-A-N 

000329 
KARLA GABRIELLE VIVEIROS 
MONTEIRO 01573/21 AIF-S-D 

000249 
LEANDRO APARECIDO AMBROZIO 
MALDONATO 01582/21 AIF-P-A 

000259 

LIVAR BELLAN ME 01565/21 AIF-S-D 
000245 

MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS 01569/21 AIF-S-D 
000247 

MARINA DE LIMA OLIVEIRA 01570/21 AIF-S-D 
000248 

MARINA GABALDI DE SOUZA 01571/21 AIF-S-D 
000246 

MARIO LUIS DE MELLO 01576/21 AIF-M-L 
000185 

NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 01567/21 AIF-P-A 

000256 

RAFAEL ALFAIATE 01581/21 AIF-P-A 
000258 

SERV FESTA NA REPRESA LTDA ME 01578/21 AIF-A-N 
000327 

THE CLUB EVENTOS LTDA EPP 01564/21 AIF-A-LF 
000245 

V A SOUSA ESMALTERIA EIRELI ME 01579/21 AIF-A-N 
000328 

VILMA CARDOSO LANCHONETE ME 01566/21 AIF-S-D 
000244 

 

 

DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

CINTIA FERREIRA DA SILVA 
ARTIGOS ME 00225/18 20 

UFM 
AIP-P-C 
000232 

L S DOS SANTOS SERV FESTAS 
ME 02431/17 15 

UFM 
AIP-A-S 
000182 

LEANDRO COSME PUGLIESE 
31023751895 00249/18 20 

UFM 
AIP-A-N 
000393 

P R B BERGAMASCHI EIRELI 02469/20 20 
UFM 

AIP-S-E 
000056 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO AUTO 

CASA DE SAUDE SANTA HELENA LTDA 00278/
18 

AIP-S-D 
000220 

MARIA CECILIA BUFULIN PERESI 
26692518890 

00216/
18 

AIP-A-N 
000392 

UNIMED SÃO JOSE DO RIO PRETO 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

00611/
18 

AIP-P-A 
000253 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE PARCIALMENTE 

DEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

CASA DE SAUDE SANTA 
HELENA LTDA 00278/18 2020000200592 AIP-S-D 

000096 
 

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

MARIA CECILIA BUFULIN 
PERESI 26692518890 00216/18 2018000060503 AIF-A-G 

00031 
UNIMED SÃO JOSE DO 
RIO PRETO 
COOPERATIVA DE 
TRABALHO MEDICO 

00611/18 2018000111186 AIF-P-A 
000089 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
ADRIANA DE FATIMA 
SOUSA ME 00829/18 2021000007516 AIP-S-H 

000128 

 

 

CASA DE REPOUSO 
VIVER BEM LTDA 00246/18 2020000286734 AIP-S-F 

000036 
 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

ADRIANA DE FATIMA 
SOUSA ME 

00829/
18 

6.296,00 (SEIS MIL, 
DUZENTOS E 

NOVENTA E SEIS 
REAIS) 

NRM-S-F 
000032 

CASA DE REPOUSO 
VIVER BEM LTDA 

00246/
18 

9.550,80 (NOVE MIL, 
QUINHENTOS E 

CINQUENTA REAIS E 
OITENTA ENTAVOS) 

NRM-S-F 
000033 

GUI PRESENTES LTDA 00987/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-C 
000032 

JOSE CARLOS DE 
OLIVEIRA VEICULOS 

01130/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-C 
000035 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO 

TOTAL DE ESTABELECIMENTO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

BRUNO GOMES BAR ME 01568/21 AIP-A-LF 
000271 

THE CLUB EVENTOS LTDA EPP 01564/21 AIP-A-LF 
000269 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

CLAUDINEIA GOMES 01258/17 
AIF-

AMB/2017-
021 

DANIEL & NICEIA SORVETERIA LTDA 
ME 00259/18 AIF-A-V 

00068 

 

 

EDSON ROBERTO VENDRAMIN 01228/17 
AIF-

AMB/2017-
018 

FIPE COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EIRELI 02003/20 AIF-P-C 

000233 

JOICE DE OLIVEIRA MALTA 01256/17 
AIF-

AMB/2017-
019 

JOSE ANTONIO MACENA BARBOSA 01229/17 
AIF-

AMB/2017-
017 

KATIA MIRELA TANAKA GONÇALVES 01519/17 
AIF-

AMB/2017-
022 

MANIFLORA MANIPULACAO E 
COMERCIO DE DROGAS EIRELI EPP 00255/18 AIF-P-A 

000084 

NAIR MONTANARI LIOSSI 01225/17 
AIF-

AMB/2017-
015 

NEUZA SIMONATO 02593717858 00218/18 AIF-A-G 
00032 

NONATO RIOPEL EMBALAGENS DE 
PAPEL EIRELI EPP 00268/18 AIF-A-V 

00074 
RENATO SALGADO DE OLIVEIRA 
REPRESENTAÇÕES EIRELI ME 00226/18 AIF-P-C 

000037 

SIRLEY APARECIDA JURADO ISHIKAVA 01257/17 
AIF-

AMB/2017-
020 

TORRES & CORSINI SORVETES LTDA 
ME 00784/17 AIF-A-F 

0006 
São José do Rio Preto, 09 de Julho de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

ANDRÉ ZORLON VILAR e EMANUELLY BORGHI DE MOURA. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos treze (13) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e sete 
(1997), com vinte  e quatro (24) anos de idade, porteiro de edificios, solteiro, filho de VALDIR VILAR e de dona 
ALICÉLIA MARIA ZORLON VILAR. Ela, brasileira, natural de Buritama, Estado de São Paulo, nascida aos  
dois (02) de dezembro de um mil novecentos e noventa e nove (1999), com vinte  e um (21) anos de idade, caixa, 
solteira, filha de EDISON BORGHI DE MOURA e de dona ELAINE QUIRINO DE OLIVEIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, dois (02) de junho de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

JOSÉ LUIS DA SILVEIRA FILHO e DALILA DE SOUZA SILVA. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos trinta e um (31) de agosto de um mil novecentos e oitenta 
e sete (1987), com trinta  e três (33) anos de idade, analista de sistema, solteiro, filho de JOSÉ LUIS DA 
SILVEIRA e de dona MARIA LUCIA BOTTINO FURLANETTO DA SILVEIRA. Ela, brasileira, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  dezenove (19) de março de um mil novecentos e 
oitenta e oito (1988), com trinta  e três (33) anos de idade, médica veterinária, solteira, filha de CICERO 
DOMINGOS DA SILVA e de dona ALZIRA DE SOUZA.

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

São José do Rio Preto - SP, dois (02) de junho de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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:

PAULO RENATO BARCHI e ANA BEATRIZ GOMES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em 
Assis, SP, no dia 08 de julho de 1987, fi lho de ARLINDO 
MARCOLINO e de SHIRLEI APARECIDA BARCHI MARCO-
LINO. Ela, de nacionalidade brasileira, funcionária pública 
municipal, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 08 de junho de 1992, fi lha de AMARILDO GOMES e 
de SILMARA SARTORELLO GOMES. 

ROBERTO CARLOS MENONI JÚNIOR e VITTÓRIA YUKI 
GASPAROTTI INOUE. Ele, de nacionalidade brasileira, 
servidor público, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 28 de dezembro de 1994, fi lho de ROBERTO 
CARLOS MENONI e de VALQUIRIA KÁTIA MORETTI ME-
NONI. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de março 
de 1998, fi lha de SATORU INOUE e de MÁRCIA VALÉRIA 
GASPAROTTI. 

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

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 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR e IZABEL EU-
LALIA NASCIMENTO DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade 
brasileira, fi sioterapeuta, divorciado, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 10 de junho de 1986, residente e 
domiciliado a Adib Buchala, Nº 150, São Manoel, São José 
do Rio Preto, SP, fi lho de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS e 
de SARA HELENA DE LIMA SANTOS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, divorciada, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 15 de junho de 1983, residente e domiciliada a 
Adib Buchala, Nº 150, São Manoel, São José do Rio Preto, 
SP, fi lha de JACY NASCIMENTO e de MARIA SOLANGE 
GONÇALVES. 

ANSÉLMO TIAGO DA SILVA e JUCILÉIA CRISTINA VA-
ZON. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, 
divorciado, nascido em Carneirinho, MG, no dia 20 de maio 
de 1984, residente e domiciliado a Casa Blanca, Nº 100, Vila 
São Judas Tadeu, São José do Rio Preto, SP, fi lho de SE-
BASTIÃO TIAGO DA SILVA e de CARMEN APARECIDA DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, analista fi scal, sol-
teira, nascida em Jales, SP, no dia 28 de junho de 1981, resi-
dente e domiciliada a Casa Blanca, Nº 100, Vila São Judas 
Tadeu, São José do Rio Preto, SP, fi lha de JOSÉ CARLOS 
VAZON e de MARIA DE LOURDES FELIS VAZON. 

BENEDITO LEITÃO DUARTE e SIRLEI APARECIDA DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar 
aposentado, divorciado, nascido em Urupês, SP, no dia 09 
de fevereiro de 1942, residente e domiciliado a Major Leo 
Lerro, Nº 1048, Vila Dorio, São José do Rio Preto, SP, fi lho 
de MANOEL LETIÃO DUARTE e de VERGINIA MARQUES 
DE JESUS. Ela, de nacionalidade brasileira, cuidadora, sol-
teira, nascida em Irapuã, SP, no dia 07 de outubro de 1973, 
residente e domiciliada a Major Leo Lerro, Nº 1048, Vila 
Dorio, São José do Rio Preto, SP, fi lha de MILTON ATAIDE 
DE OLIVEIRA e de EDVIRGES BERNARDO DOS SANTOS 
OLIVEIRA. 

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

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:

LUIS CARLOS DE MORAES e SARA CLEMENTINO DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado, divor-
ciado, nascido em Tatuí, SP, no dia 27 de setembro de 1959, 
fi lho de DANIEL DE MORAES e de JOSINA PEREIRA DE 
MORAES. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorcia-
da, nascida em MONTES CLAROS, MG, no dia 29 de junho 
de 1957, fi lha de MANOEL CLEMENTINO DE SOUZA e de 
MARÍLIA DE ABREU DE SOUZA. 

NATHAN MACIEL DANTAS e ISABEL SANTOS OLIVEI-
RA. Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar, solteiro, 
nascido em NOVA IGUAÇU, RJ, no dia 17 de março de 
1997, fi lho de GERALDO BEZERRA DANTAS e de SALETE 
TEIXEIRA MACIEL. Ela, de nacionalidade brasileira, estu-
dante, solteira, nascida em Paracambi, RJ, no dia 26 de abril 
de 2002, fi lha de VALCIR DA ROSA OLIVEIRA e de ZILDA 
SANTOS OLIVEIRA. 

EDER FABIO PEREIRA DE SOUZA e ALINE RIBEIRO 
FERRACINI. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em Cassilândia, MS, no dia 25 de janeiro 
de 1981, fi lho de JERONYMO LEONEL DE SOUZA e de 
MARIA PEREIRA DE MENEZES SOUZA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, autônoma, divorciada, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 29 de dezembro de 1987, fi lha de 
VALDECIR DE ASSIS FERRACINI e de ADENICE RIBEIRO 
FERRACINI. 

ARAMYS GALHARDO DE FREITAS e ESTELA CICOTE. 
Ele, de nacionalidade brasileira, servidor público, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de maio de 
1987, fi lho de FRANCISCO ANTONIO BALDINI DE FREITAS 
e de ELIETE GALHARDO DE FREITAS. Ela, de nacionali-
dade brasileira, advogada, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 26 de março de 1986, fi lha de ODIVAL 
CICOTE e de EVA CECILIA GRILO CICOTE. 

LUIS FELIPE DE MELO MOURA e BEATRIZ AMBROSIO 
CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, Psicanalista, 
divorciado, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia 12 de julho 
de 1979, fi lho de VINICIUS FREIRE MOURA e de ELOISA 
VIDOR DE MELO MOURA. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, advogada, divorciada, nascida em Penápolis, SP, no dia 
15 de abril de 1992, fi lha de JOÃO CARVALHO ROSA e de 
CELIA APARECIDA AMBROSIO CARVALHO. 

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

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. JOÃO PAULO DOS SANTOS LACERDA e MI-
CHELLE APARECIDA SAVIOLE, sendo ELE fi lho de 
VALDERI GUIDO NUNES LACERDA e de MAGDA DOS 
SANTOS PAULA LACERDA e ELA fi lha de LUIZ CARLOS 
SAVIOLE e de JOSELICE GUALBERTO DOS SANTOS 
SAVIOLE;

2. ALEXANDRE ROQUE DA SILVA e MÁRCIA REGI-
NA TRESTINO, sendo ELE fi lho de FRANCISCO PEDRO 
DA SILVA e de ANTONIA ROQUE DA SILVA e ELA fi lha de 
LUIZ TRESTINO e de ANA TERESA TURATTI TRESTINO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 08/06/2021.
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMDA PÚBLICA Nº 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/
PNAE, neste município de Monte Aprazível-SP.
Face ao constante dos autos da CHAMADA PÚBLICA 
nº 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 30/2021, 
adjudico para os proponentes, APARECIDA DONIZETI 
RODRIGUES BATATA GARCIA, inscrita no CNPJ sob nº 
08.640.676/0001-51, com endereço na Chácara Santa Luzia, 
s/nº, Fazenda Água Limpa, no município de Monte Aprazível, 
CEP 15150-000, que venceu o item 3 (Alho graúdo – 800 kg)  
no valor unitário de R$24,00 (vinte e quatro reais), valor total 
de R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), LUPÉR-
CIO GARCIA JUNIOR E OUTRA, inscrito no CNPJ sob nº 
35.051.443/0001-96, com endereço na Chácara Santa Luzia, 
s/nº, Fazenda Água Limpa ou Anhumas, no município de 
Monte Aprazível, CEP 15150-000, que venceu o item 4 (Ba-
nana Nanica – 650 kg)  no valor unitário de R$4,05 (quatro 
reais e cinco), valor total de R$2.632,50 (dois mil, seiscen-
tos e trinta e dois reais e  cinquenta centavos), LUPÉRCIO 
GARCIA, inscrito no CNPJ sob nº 09.155.515/0001-35, com 
endereço na ETN Vale do Sol , s/nº, Fazenda Água Lim-
pa, no município de Monte Aprazível, CEP 15150-000, que 
venceu o item 25 (Tomate – 4.000 kg)  no valor unitário de 
R$5,00 (cinco reais), valor total de R$20.000,00 (vinte mil 
reais), THIAGO CURTULO PLAZA, portador do CPF sob nº 
282.318.938-65, com endereço no Sítio Três Irmãos, s/nº, 
no município de Guapiaçu-SP, CEP 15110-000, que ven-
ceu o item 1 (Abacaxi Pérola – 1.000 kg)  no valor unitário 
de R$5,15 (cinco reais e quinze centavos), valor total de 
R$5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais), o item 9 
(Cenoura – 642 kg)  no valor unitário de R$3,99 (três reais 
e noventa e nove centavos), valor total de R$2.561,58 (dois 
mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito 
centavos), o item 13 (Laranja Pera – 1.500 kg)  no valor 
unitário de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), 
valor total de R$4.485,00 (quatro mil, quatrocentos e oiten-
ta e cinco reais), o item 19 (Mexerica Pocan – 1.500 kg)  
no valor unitário de R$5,20 (cinco reais e vinte centavos), 
valor total de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), total 
do propronenteR$19.996,58 (dezenove mil, novecentos e 
noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos),  JOSÉ 
LUIS CREMASCO, portador do CPF sob nº 053.263.748-89, 
que venceu o item 4 (Banana Nanica – 4.850 kg)  no valor 
unitário de R$4,12 (quatro reais e doze centavos), valor total 
de R$19.892,00 (dezenove mil, oitocentos e noventa e dois 
reais), ROBERTO CARLOS CREMASCO, portador do CPF 
sob nº 173.633.748-30, que venceu o item 15 (Maça – 2.475 
kg)  no valor unitário de R$7,98 (sete reais e noventa e oito 
centavos), valor total de R$19.750,50 (dezenove mil, sete-
centos e cinquenta reais e cinquenta centavos), SERGIO 
MEDEIRO DA SILVA, portador do CPF sob nº 114.869.258-
47, que venceu o item 06 (Batata Inglesa – 4.000 kg)  no 
valor unitário de R$4,78 (quatro reais e setenta e oito centa-
vos), valor total de R$19.120,00 (dezenove mil, cento e vinte 
reais), JOSÉ CARLOS DE SOUZA, portador do CPF sob 
nº 202.699.888-40, que venceu o item 25 (Tomate – 1.000 
kg)  no valor unitário de R$5,50 (cinco reais e cinquenta 
centavos), valor total de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais), COOPERATIVA DE AGRICULTA FAMILIAR DE FER-
NANDOLIS, inscrita no CNPJ sob nº 19.631.009/0001-29, 
com endereço na Avenida Prof. Dasdores M. C. Del Grossi, 
nº 413, Vila Regina,  na cidade de Fernandópolis- SP, CEP 
15600-001, que venceu o item 2 (Acelga – 500 kg)  no valor 
unitário de R$5,00 (cinco reais), valor total de R$2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais), item 3 (Alho Graúdo– 800 kg)  
no valor unitário de R$24,00 (vinte e quatro reais), valor total 
de R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais),   item 5 
(Batata doce– 400 kg)  no valor unitário de R$3,89 (três reais 
e oitenta e nove centavos), valor total de R$1.556,00 (Hum 
mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), item 7 (Beterra-
ba– 3.000 kg)  no valor unitário de R$4,29 (quatro reais e 
vinte e nove centavos), valor total de R$12.870,00 (Doze 
mil, oitocentos e setenta reais), item 8 ( Cebola – 4.500 kg)  
no valor unitário de R$4,59 (quatro reais e cinquenta e nove 
centavos), valor total de R$20.655,00 (vinte mil, seiscentos e 
cinquenta e cinco reais), item 9 ( Cenoura – 4.358 kg)  no va-
lor unitário de R$3,99 (três reais e noventa e nove centavos), 
valor total de R$17.388,42 (dezessete mil, trezentos e oitenta 
e oito reais e quarenta e dois centavos), item 10 ( Cheiro 
Verde – 1.500 maços)  no valor unitário de R$3,98 (três reais 
e noventa e oito centavos), valor total de R$5.970,00 (cin-
co mil, novecentos e setenta reais), item 11 ( Chuchu –500 
kg)  no valor unitário de R$3,89 (três reais e oitenta e nove 
centavos), valor total de R$1.945,00 (hum mil novecentos  

reais), item 13 ( Laranja Pera – 1.000 kg)  no valor unitário 
de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), valor total 
de R$2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa reais), item 
14 ( Limão Taiti – 1.000 kg)  no valor unitário de R$3,48 (três 
reais e quarenta e oito centavos), valor total de R$3.480,00 
(três mil, quatrocentos e oitenta reais), item 16 ( Mamão 
Formosa – 2.250 kg)  no valor unitário de R$3,92 (três reais 
e noventa e dois centavos), valor total de R$8.820,00 (oito 
mil, oitocentos e vinte reais), item 17 ( Maracujá – 400 kg)  
no valor unitário de R$8,50 (oito reais e cinquenta cen-
tavos), valor total de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos 
reais), item 18 ( Melancia – 10.000 kg)  no valor unitário de 
R$2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos), valor total 
de R$24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), item 
19 ( Mexerica Pocan – 1.000 kg)  no valor unitário de R$5.20 
(cinco reais e vinte centavos), valor total de R$5.200,00 
(cinco mil e duzentos reais), item 20 ( Milho – 3.000 kg)  no 
valor unitário de R$6.19 (seis reais e dezenove centavos), 
valor total de R$18.570,00 (dezoito mil, quinhentos e setenta 
reais), item 23 ( Pepino caipira – 2.000 kg)  no valor unitá-
rio de R$3,82 (três reais e oitenta e dois centavos), valor 
total de R$7.640,00 (sete mil, seiscentos e quarenta reais), 
item 24 ( Repolho verde liso – 3.500 kg)  no valor unitário 
de R$3,50 (três reais e cinquenta centavos), valor total de 
R$12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais), item 23 
( Verduras – 3.800 maços)  no valor unitário de R$3,98 (três 
reais e noventa e oito centavos), valor total de R$15.124,00 
(quinze mil, cento e vinte e quatro reais), perfazendo o 
total deste proponente em R$184.458,42 (cento e oitenta e 
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta 
e dois centavos), APJ ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
AGRÍCOLAS DO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ E OUTRO, 
inscrita no CNPJ sob nº 17.710.517/0001-77, com endereço 
na Estrada Municipal Brejo Alegre a Birigui, s/nº, Km 10, Sí-
tio Dois Irmãos, Brejo Alegre,  na cidade de Brejo Alegre- SP, 
CEP 16265-000, que venceu o item 21 (Ovos – 3.000 dú-
zias)  no valor unitário de R$7,00 (sete reais), valor total de 
R$21.000,00 (vinte e um mil reais), e o proponente DEZUTE 
BONFIM GARDINO, portadora do CPF sob nº 095.630.128-
28, que venceu o item 22 (Peixe tipo tilápia – 500 kg)  no 
valor unitário de R$39,90 (trinta e nove reais e noventa cen-
tavos), valor total de R$19.950,00 (dezenove mil, novecentos 
e cinquenta reais), perfazendo um valor total dessa licitação 
R$351.500,00 (trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos 
reais) e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
Moacir Cavalero Junior – Membro da COMUL
(Decreto 82/2021)


