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Começa duplicação 
de Bady a Bonifácio

OBRAS NA BR 153
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PRF
Cerca de 

R$ 50 mil 
em produtos 
e eletrônicos 
contrabande-

ados foram 
apreendidos 
na BR 153 
pela polícia 

seguindo 
para Minas 

Gerais. 
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Edinho pede 
para região fazer 

lição de casa 
contra covid

Pág. A2

Exposições em shoppings 
destacam o significado do amor

DIA DOS NAMORADOS
Divulgação

64% dos 
empresários da 

região dizem que 
receita vai crescer

De acordo com uma pesqui-
sa realizada pelo Lide Noroeste 
Paulista com 87 empresários 
de Rio Preto e região, 64,37% 
disseram que as receitas 
em 2021 serão maiores do 
que comparando com 2020.
A pesquisa foi realizada entre 
os dias 18 e 24 de maio e tem 
quase a mesma porcentagem 
de otimismo na pesquisa re-
alizada em dezembro do ano 
passado.   Pág.A2

O Governador João Doria, 
anunciou, durante uma cole-
tiva nesta quarta-feira (9), a 
prorrogação, mais uma vez, 
da fase de transição no Esta-
do. Também será enviado aos 
administradores dos municípios 
em que a taxa de ocupação de 
leitos esteja acima dos 90%, 
uma recomendação de dimi-
nuição no horário de funciona-
mento do comércio. Caberá ao 
município decidir.  Pág.A3

Programa prevê 
retirar juros de 

IPVA e ICMS 
com pagamento 

atrasado
Pág. A3

Para Acirp, 
reduzir 

horário só vai 
gerar mais 

aglomeração
Pág. A3

Estado antecipa 
em 15 dias 

vacinação de todos 
grupos prioritários

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(9) que o calendário de vaci-
nação contra o coronavírus em 
São Paulo será antecipado em 
15 dias para todos os públicos 
fora dos grupos prioritários. 
Veja calendário.  Pág.A5

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Sani-
tária, informou na noite desta 
terça-feira (8) que autuou seis 
estabelecimentos comerciais do 
município por estarem em des-
respeito a medidas de combate 
a pandemia no período de 29 
de maio a 6 de junho. Pág.A5

Máquinas já começam 
fazer limpeza e terra-
plenagem em alguns 

trechos da duplicação

Polícia investiga 
morte de mulher 

após suposta 
briga de bar em 

Rio Preto
Pág. A4

Doria sugere 
reduzir horário do 
comércio e segura 

flexibilizações

Prefeitura de 
Mirassol autua seis 
bares e espetinhos 
por aglomeração

AMBIENTAL
Armas, mate-
rial de caça e 
munições apre-
endidos ontem 
pela polícia du-
rante operação 
na região; um 
homem foi pre-
so. Pág.A4
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10 de junho de 2021 COTIDIANO

Sabemos de fato o 
que é biodiversidade?
As palavras biodiversidade e diversidade estão na boca do 

povo. Somos frequentemente confrontados com o uso desses 
termos na mídia, na política, nas conversas coloquiais, mas 
poucos realmente buscam saber qual é, de fato, a sua defini-
ção. Infelizmente, a informação rasa predomina e parece haver 
uma crença coletiva de que o entendimento dos conceitos será 
absorvido pela simples repetição dos termos. E isso é perigoso, 
pois acaba provocando entendimentos enviesados que levam 
ao empobrecimento da percepção do mundo ao nosso redor.

Se não compreendermos a diversidade de forma precisa e 
abrangente, a definição de políticas públicas eficientes para a 
sua proteção fica prejudicada, penalizando toda a sociedade. 
Proponho uma aproximação ao tema com base na Teoria da 
Informação. Se utilizarmos os chamados índices de informação 
para a leitura de um texto, por exemplo, poderemos entender a 
riqueza das letras presentes (lógica de organização) e a abun-
dância na qual aparecem (forma como se repetem ao longo 
do texto). Conteúdos escritos com poucas letras acabam não 
trazendo informação, assim como aqueles em que as letras 
se repetem em demasia também não. Esses dois parâmetros 
(riqueza e abundância), importantes elementos da Teoria da 
Informação, são a base dos índices de diversidade e podem ser 
aplicados em uma enormidade de campos de pesquisa, desde 
a Informática até a Ecologia.

Quando aplicamos os conceitos na Ecologia, usamos o termo 
riqueza para expressar quantas espécies nossa amostra possui, 
enquanto o termo abundância refere-se a quantos indivíduos 
representam cada uma dessas espécies. Desta forma, enten-
demos que diversidade é um índice matemático que expressa a 
relação entre o número de espécies e a abundância de indivíduos 
presentes em um ambiente.

Quando dizemos que um ecossistema possui muita diversi-
dade, significa que contém muita informação biológica. Por isso, 
quando perdemos ecossistemas com alta diversidade, perdemos 
muita informação biológica. Empobrecemos a quantidade de 
informação que nosso planeta nos fornece, bem como todas as 
possibilidades trazidas pelo entendimento desse conhecimento 
sobre a definição de nossas estratégias diante da vida.

A informação biológica está organizada na natureza, com-
preendendo um arranjo complexo que envolve diferentes níveis 
e grandezas. Toda a expressão de vida no planeta contém essa 
complexidade de organização, seja ela a referência contida em 
uma pequena sequência de DNA e RNA até todo o conjunto dos 
componentes vivos de um ecossistema, que chamamos de biota. 
Desta forma, dizer que biodiversidade se refere a toda a vida da 
terra ou que é a variedade de formas de vida é extremamente 
simplório e, por que não, terrivelmente errôneo, pois não informa 
o pilar crítico do conceito que é a organização da manifestação 
da vida e os processos ecológicos relacionados.

Devemos considerar processos ecológicos essenciais para 
a geração e a manutenção da biodiversidade, como as intera-
ções ecológicas, a seleção natural e os ciclos biogeoquímicos, 
como parte da biodiversidade. O conceito precisa incorporar 
a importância hierárquica da organização da vida. Com isso, 
quem e quantos são esses componentes (composição), de que 
forma estão organizados (estrutura) e como interagem entre si 
e com o ambiente (função) são compreensões essenciais no 
entendimento do conceito de biodiversidade. 

Essa visão mais ampla é fundamental, pois frequentemen-
te os gestores públicos consideram apenas a composição da 
biodiversidade na elaboração de políticas públicas, deixando 
de lado a estrutura e a função na natureza. Sem observar a 
organização hierárquica da complexidade biológica em genes, 
espécies, populações, comunidades, ecossistemas e biomas, 
bem como dos processos e estruturas existentes, a compreensão 
da biodiversidade fica comprometida.

A mutação em um gene que expressa uma característica 
positivamente herdada irá interferir na seleção da espécie, que 
por sua vez irá influenciar na composição de outras espécies, 
levando a mudanças nos ecossistemas e assim por diante. Da 
mesma forma, mudanças nas paisagens, como a retirada de flo-
restas, afetarão a diversidade de genes presentes nessa região.

Em todo o ciclo da vida há transferência de massa e energia 
entre os processos biológicos e isso faz com que a compreensão 
sobre a biodiversidade não seja estática, mas sim uma engrena-
gem em constante movimento. E é esse movimento que gera as 
propriedades emergentes dos ecossistemas, dentre os quais os 
serviços ecossistêmicos que possibilitam a nossa sobrevivência 
no planeta. Até mesmo a evolução é parte do funcionamento 
do maquinário da biodiversidade. 

As diferenças na história evolutiva e na ecologia dos ecossis-
temas acabam gerando interessantes processos na estruturação 
da biodiversidade, que tem sido foco de diversos estudos sobre 
a forma como a vida se manifesta e atua no planeta. Desde 
sempre os seres humanos utilizam elementos da biodiversidade, 
influenciam e até atuam como força seletiva dessa estrutura. 
Entretanto, o aumento na escala de impacto da atuação humana 
apresenta novos desafios à natureza, bem como a necessidade 
de entender melhor a forma na qual a vida humana se inter 
relaciona com a vida não-humana. 

Portanto, quando falamos em biodiversidade precisamos 
levar em conta o estudo das relações evolutivas entre grupos de 
organismos, a filogenética; o processo de descrição da diversi-
dade dos seres vivos, a taxonomia; e a interação das espécies 
com o ambiente. Sem compreender essa engrenagem complexa 
continuaremos a ouvir o galo cantar, mas não saberemos onde.

 
Reuber Brandão é membro da Rede de Especialistas em 

Conservação da Natureza (RECN) e professor de Manejo de 
Fauna e de Áreas Silvestres na Universidade de Brasília.

ARTIGO BR começa ser duplicada 
de Bady a Bonifácio 

A concessionária Triunfo 
Transbrasiliana iniciou a dupli-
cação da BR 153 entre Bady 
Bassitt e José Bonifácio. O 
trecho é de 24,9 quilôme-
tros. Segundo a assessoria de 
imprensa, essa duplicação é 
prevista em contrato. Este será 
o segundo trecho na região de 
Rio Preto duplicado na BR pela 
Triunfo. Um primeiro trecho foi 
do Shopping Iguatemi ao trevo 
de entrada de Bady.

As etapas iniciais das obras 
incluem serviços de limpeza, 
supressão vegetal, implantação 
de passagens de fauna, drena-
gem e terraplanagem. 

A obra terá investimento de 
R$ 108 milhões e tem previsão 
de conclusão de dois anos. 

Embora ela esteja prevista em 
contrato da concessão da rodo-
via, a duplicação chega numa 
boa hora perfeita para a região. 
Com a criação da Região Metro-
politana de Rio Preto, ela será 
mais um canal de integração. 
José Bonifácio é uma das 36 
cidades que compõem a Região 
Metropolitana.

Não é só. O site da Triunfo 
Transbrasiliana informa que o 
Poder Judiciário liberou a dupli-
cação da BR 153 entre Icem e 
São José do Rio Preto. Só não 
diz quando ele vai começar.

Com ele, a integração da 
Região Metropolitana pela BR 
estará completa. Ela vai de 
Nova Granada a José Bonifácio. 
Nesse outro trecho, serão 52 
quilômetros. Haverá um terceiro 
lote entre Promissão e Getulina, 
do Km 162 ao Km 195 (33 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

R$ 108 MILHÕES

Diretoria da Triunfo acompanha o início das obras

Divulgação

quilômetros). O trecho entre o 
Shopping Iguatemi e Bady está 
pronto. Com isso, a estrada 
estará duplicada entre o quilô-
metro zero (Icem) até Getulina.

Além de proporcionar o 
desenvolvimento econômico 
da região, a Concessionária 
estima que cerca de 150 em-
pregos diretos e 70 indiretos 
sejam gerados com as obras 
na duplicação até José Boni-
fácio. O projeto incluí ainda a 
construção de três dispositivos 
de retorno em desnível, sendo 
um já entregue.

Para o Diretor de Engenharia 
e Operações da Concessionária, 
Rodrigo Barboza, a duplica-
ção do trecho da BR-153/SP 
representa mais segurança e 
conforto aos usuários. “Como 
o processo envolve a implanta-
ção de uma nova pista paralela 

à existente, os impactos das 
obras ao tráfego serão menores. 
Mesmo assim, aconselhamos 
que os motoristas respeitem 
os limites de velocidade e di-
rijam com atenção no local. A 
duplicação de 24,9 quilômetros 
irá trazer mais comodidade, 
conforto e segurança viária 
aos motoristas com a redução 
significativa do número de aci-
dentes, além de gerar empregos 
para a região”, disse.       

A Concessionária reforça 
para que os motoristas dirijam 
com atenção redobrada, respei-
tem os limites de velocidade, a 
sinalização e as operações Pare 
e Siga no local nos dois sentidos 
da pista. Em casos de emergên-
cia ou mais informações, os usu-
ários podem acionar a Central de 
Atendimento 0800 72 30 153, 
que funciona 24h por dia.

NA REGIÃO
Pesquisa aponta que 64% dos 
empresários estão otimistas

De acordo com uma pes-
quisa realizada pelo Lide 
Noroeste Paulista com 87 
empresários de Rio Preto e 
região, 64,37% disseram que 
as receitas de suas empresas 
em 2021 serão maiores do 
que comparando com 2020.

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 18 e 24 de 
maio e tem quase a mesma 
porcentagem de otimismo 
na pesquisa realizada em 
dezembro de 2020, quando 
66,25% dos participantes 
indicaram que as empresas 
estavam com receitas maio-
res comparando com 2019.

Os 87 empresários foram 
questionados da situação 
atual, em que a pandemia 
continua, e 81,61% disse-
ram que as empresas estão 
iguais ou melhores do que 
em 2020. Ainda de acordo 
com a pesquisa, 59,77% 

dos entrevistados acreditam 
que seus negócios serão nor-
matizados até o final deste 
ano e 94,25% vão manter ou 
contratar novos funcionários.

Em relação ao PIB (Pro-
duto Interno Bruto), 61,63% 
esperam um crescimento de 
3% neste ano. Reafirmando 
a expectativa de crescimen-
to, o Governador João Doria, 
durante coletiva nesta quar-
ta-feira (9), informou que a 
projeção de crescimento do 
PIB no Estado de São Paulo 
este ano, é de até 7.6%. Só 
no primeiro trimestre o Estado 
cresceu quase 2%, enquanto 
o Brasil tem a média nacional 
de 1.2%, segundo dados da 
Fundação Seade.

A pesquisa do Lide Noroes-
te Paulista ainda divulgou que 
o principal pilar julgado pelos 
entrevistados como sendo o 
fator que impede maior cres-
cimento, é a carga tributária 
com 48,28% das opiniões.

A reforma tributária seria 
uma esperança de melhora 
no quesito apontado como 
maior dificuldador de cres-
cimento das empresas, no 
entanto, apenas 23,26% 
dos entrevistados atualmente 
acreditam que essa reforma 
possa vir ainda este ano, 

Andressa ZAFALON

Máquinas já estão na pista em alguns trechos da BR 
entre trecho de Bady a José Bonifácio

sendo que na pesquisa reali-
zada em dezembro, 90% dos 
empresários acreditavam que 
a aprovação viria em 2021. 
Com a mudança do cenário, 
agora 38,37% acham que a 
aprovação da reforma tributá-
ria só acontecerá no primeiro 
semestre de 2022.
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Estado recomenda reduzir 
horário do comércio 

O Governador João Doria 
anunciou, durante uma cole-
tiva nesta quarta-feira (9), a 
prorrogação, mais uma vez, da 
fase de transição no Estado de 
São Paulo.

Conforme o DHoje adiantou 
nesta terça-feira, através do 
Secretário Estadual de Saúde 
Jean Gorinchteyn, a fase de 
transição se manterá até o dia 
30 de junho, no mesmo for-
mato que está vigente, porém, 
será enviado aos administra-
dores dos municípios em que 
a taxa de ocupação de leitos 
esteja acima dos 90%, uma 
recomendação de diminuição 
no horário de funcionamento 
do comércio. Caberá ao muni-
cípio acatar ou não, conforme a 
necessidade e pertinência que 
cada gestor identificar.

O coordenador executivo 
do Centro de Contingência em 
combate ao Covid-19, João 
Gabbardo, frisou que a prorro-
gação da fase se deve ao fato 
do avanço dos números de 
contaminados. “Além da pror-
rogação, sugerimos a redução 
de horário de funcionamento 
em determinados setores eco-
nômicos. Encaminharemos aos 
Municípios que estão com a 
taxa acima de 90% para que 
eles avaliem a necessidade de 

tomar medidas mais restritivas 
do que as que já estão estabe-
lecidas no Plano SP”, explicou 
o coordenador.

Paulo Menezes, coorde-
nador também do Centro de 
Contingência, reiterou que as 
aglomerações não podem mais 
existir. “Recomendamos muito 
cuidado e colaboração. Não po-
demos mais ter aglomerações 
de forma alguma. Precisamos 
continuar com todas as medi-

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

ESTADUAL

Programa prevê descontos de juros 
para IPVA e ICMS atrasados

O programa que prevê 
descontos em juros e multas 
de IPVA e ICMS foi anunciado 
pelo governo do Estado. A 
Procuradoria Geral do Estado 
(PGE) de São Paulo deu início 
neste mês de junho à tran-
sação tributária, que viabiliza 
a liquidação e parcelamento 
de débitos inscritos na dívida 
ativa.

Esta iniciativa faz parte 
das ações do Estado para a 
recuperação financeira em 
meio à pandemia e tem valor 
total aproximado de R$ 4,5 
bilhões. O programa beneficia 
27 mil contribuintes do ICMS 
e mais 1,4 milhão de IPVA.

“O Programa Débito Par-
celado vai dar desconto nas 
dívidas de ICMS e IPVA para 
até 1 milhão e 600 mil con-
tribuintes no Estado de São 
Paulo. O programa permite 

que pessoas físicas e empre-
sas de micro e pequeno porte, 
como por exemplo bares, res-
taurantes e cafés, atingidos 
pelo efeito da pandemia em 
2020, tenham desconto no 
pagamento de suas dívidas 
de até 40% nos juros e nas 
multas de ICMS e IPVA”, afir-
mou Doria.

As empresas dos setores 
de comércio varejista, bares 
e restaurantes, bem como 
aquelas classificadas como 
microempresa e empresa de 
pequeno porte são beneficia-
das. O programa possibilita 
parcelamento em até 60 me-
ses de débitos de ICMS do ano 
de 2020 inscritos em dívida 
ativa, contando com desconto 
exclusivo de até 40% em juros 
e multas.

O programa iniciou para 
ICMS em 1 de junho, e para 
o IPVA terá início em 15 
de junho. Cerca de 27 mil 

Da REDAÇÃO

Para presidente da Acirp, reduzir o horário não resolve

Um dia antes de o Estado 
anunciar a recomendação da 
redução do horário de funcio-
namento do comércio nesta 
quarta-feira, o Presidente da 
Acirp (Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto), 
Kelvin Kaiser, havia dito na 
terça-feira (8), que tanto a 
Associação quanto a Prefeitu-
ra já entenderam que reduzir 
o horário de funcionamento 
dos estabelecimentos não é 
a solução e só causa mais 
aglomeração.

A declaração de Kaiser 
foi durante o lançamento da 
campanha “Você protegido, 
Comércio garantido”, promovi-
da pelo Hospital de Base (HB) 
e Acirp. “Qualquer ação que 
aglomere, neste momento, 
não é recomendado por nós. 
O que a gente pede, realmen-
te, é que os horários permane-
çam grandes, que não se fle-
xibilize esses horários. Quanto 

mais temos flexibilização de 
horários, já está comprovado e 
todos nós já sabemos que há 
mais aglomeração”, destacou.

O Presidente da Associação 
ainda complementou pedindo 
que cada um seja fiscal do 
próximo. “O proprietário da 
loja deve ser o fiscal do con-
sumidor e, da mesma forma, 
o consumidor fiscal do proprie-

que quem puder deve ficar em 
casa, mas, quem não puder, 
quem tiver que fazer compras, 
que vá sozinho. Tanto no co-
mercio quanto nos supermer-
cados”.

Por fim, Kaiser foi enfático 
no que diz respeito à falta de 
conscientização da população. 
“Prestes a acontecer uma ter-
ceira onda, com números altos 
e a população age como se a 
pandemia já estivesse termi-
nado. O que não podemos, de 
maneira alguma, é punir todo 
um setor produtivo em nome 
de poucos que não seguem as 
leis. Não serão defendidos por 
nós”, desabafou.

Em relação à recomenda-
ção do Estado para reduzir o 
horário de funcionamento do 
comércio, a Prefeitura de Rio 
Preto informou que o Municí-
pio segue o Plano SP em vigor 
até o próximo dia 14. “Não foi 
feito, até o momento, publi-
cação oficial sobre mudanças 
no Plano”.

Andressa ZAFALON 

tário. Reforço que o comércio 
tem seguido os protocolos de 
maneira exemplar, mas tem al-
gumas exceções que não estão 
e devem ser punidas para que 
o exemplo continue”.

Em relação ao número de 
pessoas da mesma família em 
um estabelecimento, Kaiser 
endossou o pedido de que 
continue assim. “Está claro 
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KAISER

FASE DE TRANSIÇÃO

Presidente da Acirp Kelvin Kaiser

das que diminuem a circulação 
do vírus. Antes falávamos: fique 
em casa para arrumarmos a 
saúde. Hoje falamos: saia com 
responsabilidade”, disse Paulo 
Menezes.

Portanto, o toque de reco-
lher continua válido das 21h 
às 5h, assim como os 40% de 
ocupação nos estabelecimen-
tos, mas com a recomendação 
na diminuição do horário de 
atendimento presencial, que 

contribuintes de ICMS e 1,4 
milhão de IPVA, inscritos em 
dívida ativa de 2017 a 2020, 
poderão se beneficiar.

A transação tributária é 
uma ferramenta inovadora 

Doria anunciou, durante uma coletiva nesta quarta-feira (9), a prorrogação, mais uma 
vez, da fase de transição no Estado

cabe à Prefeitura de Rio Preto 
decidir se essas medidas mais 
restritivas serão colocadas em 
prática ou não.

A reportagem questionou a 
Prefeitura para saber se já há 
uma definição em relação a 
estes horários e a resposta foi 
de que “o Município segue o 
Plano SP em vigor até o próximo 
dia 14. Não foi feito, até o mo-
mento, publicação oficial sobre 
mudanças no Plano”.

Divulgação

de cobrança que melhorará a 
arrecadação e viabilizará não 
apenas a extinção de proces-
sos judiciais, como também 
a rápida regularização de 
situações jurídicas tributárias.

Divulgação

Lição de casa 
Edinho Araújo (MDB, foto) cobrou dos prefeitos da região 

para que façam a lição de casa, adotando medidas restritivas 
necessárias, com o objetivo de frear o avanço da covid-19. O 
emedebista lembrou que a região está integrada e se não houver 
empenho de todos os prefeitos – a cidade que esteja adotando as 
medidas sanitárias adequadas para manter o índice de infecção 
dentro de uma estabilidade aceitável – acaba sendo prejudicada. 
Após um período de estabilidade, o índice de infecção deu uma 
disparada totalizando 426 novos casos nos últimos 5 dias na 
cidade. O número elevado de internações nas enfermarias e nas 
UTI é o que mais preocupa as autoridades da área da saúde: 
Rio Preto 541 e região 421, respectivamente, total de 962 in-
ternados. Apesar da fiscalização, festas clandestinas continuam 
sendo promovidas e já não há mais dúvida de que aglomeração 
é a principal fonte de propagação do vírus.  

Teleatendimento 
A Secretaria da Saúde de 

Rio Preto afastou 41 profis-
sionais grávidas por causa da 
covid-19, porém, elas estão 
trabalhando de suas casas no 
sistema remoto. As 22 médi-
cas, que receberam treinamen-
to, vão atuar no teleatendi-
mento para atender pacientes 
com sintomas de covid-19, 
como se fosse uma consulta 
presencial. Os pacientes, com 
sintomas serão encaminhados 
para a UBS da Vila Mayor, com 
o objetivo de fazer o teste.

Tucano notificado
O presidente do Conselho de Ética, Paulo Pauléra (PP), infor-

mou que já encaminhou para o vereador Bruno Moura (PSDB, 
foto) notificação concedendo 15 dias de prazo para ele responder 
a denúncia apresentada pelo PSOL, por quebra de decoro, devido 
ameaças a João Paulo Rillo. Em relação a denúncia de Anderson 
Branco (PL) contra Renato Pupo (PSDB), Pauléra disse que o 
caso será analisado pelo conselho na próxima sexta-feira. João 
Paulo ainda não foi notificado sobre a punição leve que recebeu 
do conselho. Ele foi punido por chamar de “canalhas” o grupo 
de vereadores que votou contra projeto do Executivo que criava 
o Conselho Municipal de Gênero Sexual. Pauléra disse que a 
decisão da comissão de inquérito foi protocolada na presidência 
do conselho, que vai homologar para ser entregue ao psolista. 
Após receber o documento, João Paulo deverá se manifestar se 
vai recorrer para tentar cancelar a punição.   

Fora de controle 
Catanduva e região enfren-

tam situação desesperadora 
por causa da covid-19. A ala 
destinada à doença no Hos-
pital São Domingos está em 
situação de guerra e se não 
fizer lockdown, o sistema, já 
colapsado, irá se transformar 
em um caos. A ex-deputada 
Beth Sahão (PT), na rede so-
cial, critica a falta de firmeza 
das autoridades de Catanduva 
e região. “Onde foram parar 
os milhões que o Ministério 
da Saúde enviou”, pergunta. 

Primeiro 
Dr. Jairinho será o primeiro 

vereador da história da Câma-
ra do Rio que será cassado. A 
decisão só será consumada 
porque o vereador matou o en-
teado Henry Borel, de quatro 
anos. Como é extremamente 
grave, não tem como os vere-
adores empurrarem a decisão 
para que ele perca o mandato 
por inércia. O regimento deter-
mina que ausência por mais 
de 120 dias das atividades 
parlamentares o mandato é in-
terrompido automaticamente. 

Punição 
O relator de um dos pro-

cessos contra Daniel Silveira 
(PSL-RJ no Conselho de Ética, 
deputado Fernando Rodolfo 
(PL-PE), recomendou a sus-
pensão por seis meses do 
exercício do mandato parla-
mentar e de todas as prerro-
gativas regimentais. O parecer, 
lido ontem, precisa ser apro-
vado pelo conselho, mas um 
pedido coletivo de vista adiou 
a votação por dois dias úteis. 
Silveira está sendo punido por 
ameaças aos ministros do STF.

Inércia 
O primeiro vereador que 

chegou perto de ser cassado 
no Rio foi Cristiano Girão, em 
2009. Girão chefiava milícia, 
preso não pode exercer as 
atividades e perdeu o man-
dato por inércia. Os verea-
dores fizeram vista grossa e 
deixou que o regimento fosse 
cumprido. No caso Jairinho, 
diz a imprensa carioca, os 
vereadores não vão esperar 
que a ausência seja o motivo 
da perda do mandato. Só falta 
proteger assassino de criança! 

Baixa renda
O ministro da Educação, 

Milton Ribeiro, foi criticado 
ontem pelos deputados da Co-
missão de Educação por colo-
car como problema orçamen-
tário a destinação de R$ 3,5 
bilhões para garantir internet 
gratuita a estudantes de baixa 
renda e a professores da rede 
pública de ensino. Ao invés 
de definir como “dificuldade 
extra”, dizem os deputados, 
o governo deveria remanejar 
recursos de outros ministérios, 
priorizando a educação.proteger assassino de criança! priorizando a educação.

Lição de casa 
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NA BR 153 PRF apreende contrabando 
avaliado em R$ 50 mil

Durante o patrulhamento 
nesta quarta-feira (9) a Polícia 
Rodoviária Federal apreendeu 
um veículo transportando 
produtos contrabandeados, 
como whiskys, perfumes, ce-
lulares e eletrônicos. A abor-
dagem aconteceu em Rio 
Preto e segundo o motorista 
a mercadoria estava sendo 
levada para Uberaba (MG).

De acordo com as infor-

mações da PRF, o carro foi 
abordado durante o patru-
lhamento em fiscalização de 
combate ao crime e em revis-
ta no veículo a mercadoria foi 
encontrada no porta-malas, 
compartimento do espete e 
banco traseiro.

No total foram apreendi-
das 144 garrafas de Whisky, 
25 unidades de perfumes 
importados, um iphone e 13 
aparelhos eletrônicos. A carga 
está avaliada em R$ 50 mil.

Questionado o condutor 
do veículo assumiu ter viajado 
para o Paraguai, onde com-
prou todos os produtos que 
seriam levados para Uberaba 
para serem revendidos. Ainda 
acrescentou que não possui 
desembaraço aduaneiro da 
carga.

A  mercadoria foi apre-
endida e encaminhada para 
a Receita Federal de Rio 
Preto e o homem foi ouvido 
e liberado.

Da REDAÇÃO
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Carga apreendida pela PRF durante abordagem estão celulares, perfumes e bebidas 
importadas sem nota fiscal

Polícia vai investigar morte de 
mulher após suposta briga em bar

Na noite desta terça-feira 
(8), por volta das 23h, uma 
mulher aparentemente de 30 
anos deu entrada no Hospital 
de Base de Rio Preto e fa-
leceu 35 minutos depois. A 
vítima apresentava sinais de 
traumatismo cranioencefálico, 
ferimentos na região frontal 
do corpo e parada cardiorres-
piratória.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
a vitima, ela chegou ao hos-
pital após por volta das 20h 
procurar uma conhecida em 
sua residência, já machucada. 
Segundo esta testemunha, a 
vítima contou que foi agredida 

durante uma briga de bar.
Ela apresentava sinais de 

embriaguez e confusão mental 
e em certo momento caiu no 
banheiro do imóvel, motivo 
pelo qual foi solicitada a ajuda 
da emergência médica pela 
testemunha.

A vítima foi levada já intu-
bada para o Hospital de Base 
às 23h, foram realizados pro-
cedimentos de  reanimação 
por cerca de 20 minutos, sem 
sucesso. O óbito foi comunica-
do às 23h35.

O corpo foi encaminhado 
para o Instituto Médico Legista 
(IML) e o caso foi registrado 
como morte suspeita que será 
investigado pelo 5º Distrito 
Policial (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
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Polícia vai investigar 
morte de mulher após 
suposta briga em bar
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Polícia vai investigar morte de 
mulher após suposta briga em bar
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EM URÂNIA
Acusado de estupro e cárcere privado de criança de 10 anos é preso

Um homem de 51 anos 
foi preso na manhã desta 
terça-feira (8) em Urânia, 
após uma criança de 10 
anos informar para sua mãe 
que foi mantido em cárcere 
privado e foi estuprado.

De acordo com as in-
formações fornecidas, o 
menino sumiu da sua casa 
durante o período inteiro da 
manhã, retornando apenas 
na parte da tarde. Neste 
momento ele relatou para 
sua mãe que foi levado 
para a casa do acusado, 

onde ele ganhou doces e 
uma bola.

Em seguida ele foi proi-
bido de sair da residência, 
sendo submetido a receber 
caricias e obrigado a fazer 
sexo oral. O homem ainda 
ficou nu e dormiu em um 
colchão, momento em que 

a criança conseguiu fugir 
do local.

Após o relato a genitora 
do garoto acionou o Conse-
lho Tutelar que comunicou a 
Polícia Militar sobre o ocorri-
do, sendo que ao chegarem 
no endereço encontrado 
o acusado dormindo sem 

Da REDAÇÃO roupas.
Ele foi levado para a De-

legacia de Polícia onde foi 
preso em flagrante por cár-
cere privado e estupro de 
vulnerável. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

INSEGURANÇA

Nesta terça-feira (8), a 
drogaria São Paulo que fica na 
avenida Brigadeiro Faria Lima 
foi invadida por dois homens 
que se aproximaram do balcão 
e anunciaram o assalto.

O atendente que estava no 
caixa entregou seu aparelho 
celular para os assaltantes. 
Ele e as duas outras aten-
dentes da farmácia foram 
para o fundo do local como os 
homens haviam pedido.

Assim que os criminosos 
deixaram a farmácia, os aten-
dentes ligaram para a Polícia 
Militar. A drogaria São Paulo 
possui câmeras de segurança 
que podem ajudar a localizar 
os homens que fugiram. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Dupla assalta 
drogaria em 

avenida
Da REDAÇÃO

ASSALTO

Nesta terça-feira (9), um 
homem de 31 anos foi abor-
dado por dois delinquentes e 
teve seu celular roubado ao 
sair de sua residência na rua 
Luis Antônio da Silveira. 

O homem que foi abor-
dado sentiu sua bolsa sendo 
puxada e ao olhar para trás 
viu que um dos outros dois 
bandidos estava com uma 
faca, apesar de não ter sido 
agredido durante o crime.

O boletim de ocorrência 
foi registrado e o aparelho 
da vítima que foi bloqueado 
pela Polícia Militar não poderá 
mais ser utilizado. 

Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Homem 
tem celular 

roubado
Da REDAÇÃO

MAIS UM JARDIM CAPARROZ

Homem é preso após 
ameaçar ex-esposa e 

quebrar móveis

Um homem de 29 anos foi 
preso nesta terça-feira (8) às 
22h30 após ameaçar de morte 
sua ex-esposa de 42 anos e 
quebrar os móveis da residên-
cia localizada no bairro Jardim 
Campo Belo. A nora da vítima, 
de 20 anos, estava presente no 
local e informou ter sido agredi-
da pelo sogro.

Segundo as informações 
fornecidas, policiais militares 
estavam em diligência quando 
foram informados de que uma 
denúncia de violência domésti-
ca. Ao chegarem no local eles 
encontraram duas mulheres em 
frente a residência e o agressor 
dentro do imóvel gritando.

Em contato com a vítima 
eles foram informados de que 
o ex-marido entrou na casa 

descontrolado e ameaçando 
quebrar todo o imóvel com uma 
marreta e em seguida a amea-
çou de morte.

Já a nora informou que com-
pareceu ao local para ajudar sua 
sogra e por isso foi atacada pelo 
o agressor, que a golpeou com 
um soco no rosto.

Os policiais conseguiram 
acalmar o homem e o abordá-
-lo, em sua defesa ele disse 
não ter agredido sua nora e 
que ficou nervoso, pois sua 
ex-esposa estava passando seu 
contato para outros homens na 
internet. Por fim ele confessou 
ter danificado os móveis.

Ele foi levado para a Dele-
gacia Policial onde ele foi preso 
e encaminhado para uma cela 
da DEIC, onde permanecerá á 
disposição da justiça. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

EM IBIRÁ

PM prende mecânico com carro 
furtado em flagrante

Policias militares prenderam 
na última terça-feira (8) um 
homem de 29 anos que furtou 
o carro de uma mulher de 41 
anos no bairro Jardim Caparroz 
às 11h50. Em sua defesa o 
suspeito disse estar apenas 
testando o veículo.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policias estavam realizando 
um patrulhamento pelo bairro 
João Paulo II quando foram 
informados sobre a ocorrência 
de furto, sendo que momentos 
depois eles observaram o carro.

Assim que notou a presença 
da viatura o homem que dirigia 
o carro aumentou a velocidade, 
sendo necessária uma persegui-
ção por cerca de quatro quar-
teirões. Em seguida o suspeito 
desceu do veículo e tentou fugir 
a pé, porém sendo abordado 

metros a frente.
Questionado sobre o ocor-

rido o homem informou que 
é mecânico e por isso estava 
apenas testando o veículo, mas 
que não havia furtado nada.

Em revista pelo automóvel 
os policiais notaram danos na 
fechadura da porta do motorista, 
no miolo de ignição e no porta 
luvas.

Da REDAÇÃO

O acusado foi levado para 
a Central de Flagrantes onde 
também se fez presente a vítima 
que confirmou o furto do carro e 
informou sentir falta do estepe 
e do macaco do veículo.

O homem foi preso e en-
caminhado para a carceragem 
local. O caso foi registrado como 
furto qualificado. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Arquivo DHOJE

Ambiental prende homem 
com armas de caça

Um morador de Ibirá foi 
preso na manhã desta quar-
ta-feira (9) pela Polícia Militar 
Ambiental durante uma fisca-
lização em uma propriedade 
rural do município.

De acordo com as in-
formações da PMA foram 
apreendidas dentro do imóvel 
diversos apetrechos de caça, 

uma grande quantidade de 
munições de vários calibres e 
algumas armas de fogo.

O homem permanece à 
disposição da Justiça e a 
ocorrência ainda está em an-
damento pelo Distrito Policial 
de Ibirá. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Nosso sistema circulatório é muito sensível às varia-
ções térmicas. Durante o período de altas temperaturas, 
ocorre um fenômeno denominado vasodilatação, que 
caracteriza-se pela abertura da microcirculação, o que 
permite a passagem de maior quantidade de sangue para 
as extremidades do nosso corpo. Por outro lado, nos dias 
frios, ocorre o efeito inverso denominado vasoconstrição, 
que promove o fechamento da microcirculação e conse-
quente menor aporte sanguíneo para a extremidade do 
nosso corpo, fato que reduz a perfusão das nossas mãos 
e dos nossos pés.

Em pessoas saudáveis, estas alterações microcircula-
tórias são na maioria das vezes imperceptíveis, ocorrendo 
como respostas orgânicas adaptativas às variações tér-
micas. Entretanto, devemos manter a atenção quando 
nos referimos aos indivíduos cardiopatas, diabéticos e 
portadores de má circulação.

Nestes tipos de pacientes, os mecanismos adapta-
tivos não são eficazes, resultando em maior impacto 
das variações térmicas sobre nosso sistema circulatório, 
especialmente o efeito da vasoconstrição em decorrência 
da queda de temperatura sobre as artérias das mãos e 
dos pés. Em outras palavras, baixas temperaturas podem 
exacerbar problemas circulatórios já existentes, aumen-
tando o risco de infarto do miocárdio e trombose arterial.

Dores nas pernas durante a caminhada ou quando 
houver necessidade de subir alguns lances de escada, 
formigamento nos pés, extremidades frias e arroxeamento 
das pontas dos dedos das mãos e dos pés representam 
as principais manifestações clínicas do efeito térmico em 
nosso sistema circulatório. 

O quadro de “má circulação” caracteriza-se pelo aporte 
insuficiente de sangue arterial para a extremidade do cor-
po, reduzindo a perfusão dos pés e aumentando o risco de 
trombose arterial, formação de feridas e dor ao repouso. 
O espasmo arterial é resultado do efeito térmico sobre a 
circulação do membro inferior, o que pode exacerbar o 
quadro doloroso e piorar a isquemia na perna.

O risco de isquemia arterial aguda durante os dias 
com temperaturas mais baixas é maior nos pacientes car-
diopatas, diabéticos e portadores de comprometimento 
circulatório periférico, o que aumenta a probabilidade de 
internações hospitalares e intervenções cirúrgicas para o 
reestabelecimento circulatório. 

O acompanhamento médico representa a melhor for-
ma de proteger nossa circulação dos efeitos térmicos. No 
caso de dores nas pernas, formigamento, alterações de 
temperatura e coloração nos pés e extremidades frias, 
é necessário avaliar o sistema arterial com o Doppler 
Vascular. Por ser não invasivo, não utilizar contraste e 
não emitir radiação, o Doppler Vascular pode ser rea-
lizado por qualquer paciente no próprio consultório do 
cirurgião vascular. Este exame constitui a melhor forma 
de investigar alterações circulatórias em decorrência da 
queda de temperatura.

Para finalizar, seguem abaixo algumas recomendações 
para os pacientes com alterações circulatórias em dias 
frios:

• Não menospreze o frio, procure se agasalhar. 
• Mantenha o acompanhamento médico no caso 

de dores nas pernas, formigamento, alterações de tem-
peratura e coloração nos pés e extremidades frias.

• Se usa medicamentos para circulação (vasodi-
latadores), confirme com o seu médico se é necessário 
ajustar a dose da medicação.

• Pratique atividade física regularmente, em espe-
cial exercitando a musculatura da panturrilha.

• Se houver histórico de má circulação na família, 
faça uma avaliação com o angiologista/cirurgião vascular.

Para mais informações sobre temas pertinentes à 
medicina vascular, acesse o site www.drsthefanovascular.
com.br.

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

Dores nas pernas e 
formigamento nos pés 

representam alterações 
circulatórias em dias frios

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR
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Estado antecipa em 15 dias 
vacinação de grupos prioritários

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira (9) 
que o calendário de vacinação 
contra o coronavírus em São 
Paulo será antecipado em 15 
dias para todos os públicos fora 
dos grupos prioritários. Com a 
medida, a campanha para a 
população em geral começa 
já no próximo dia 16, para um 
grupo estimado de 1,2 milhão 
de pessoas com idade entre 55 
e 59 anos.

Com o cronograma anteci-
pado, a nova meta do Governo 
de São Paulo é vacinar toda a 
população do estado com 18 
anos ou mais até o dia 18 de 
outubro. A projeção se baseia 
na estimativa de entregas de 
vacinas do Ministério da Saúde 
e considera o início do esquema 
vacinal, que é composto por 
duas doses dos imunizantes 
disponíveis no Brasil.

A logística do PEI vai manter 
o calendário faseado por faixas 
etárias, dos grupos mais velhos 
aos mais jovens, para distribui-

ção e aplicação das doses nos 
645 municípios de São Paulo. 
Em julho, a vacinação será es-
tendida à população em geral 
com idades entre 50 e 54 anos.

Em agosto, a campanha se 
amplia para as pessoas a partir 
de 49 anos de idade, benefi-
ciando progressivamente até as 
de 35 anos. Já em setembro, 
a imunização passa a atender 
a população com idade a partir 
de 34 anos, estendendo-se até 
o dia 18 de outubro até a faixa 
etária de 18 anos.

Da REDAÇÃO
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VEJA AS DATAS

10 de junho:
– Grávidas e puérperas sem comorbidades acima de 18 
anos – 400 mil pessoas
– Pessoas com Deficiência Permanente sem BPC – 1 milhão 
de pessoas
16 de junho:
– Adultos sem comorbidades com idade entre 55 e 59 anos 
– 1,2 milhão de pessoas
9 de julho:
– Adultos sem comorbidades com 54 anos
20 de julho:
– Adultos sem comorbidades com idade entre 50 e 53 anos
4 de agosto:
– Adultos sem comorbidades com idade entre 45 e 49 anos
19 de agosto:
– Adultos sem comorbidades com idade entre 40 e 44 anos
29 de agosto:
– Adultos sem comorbidades com idade entre 35 e 39 anos
8 de setembro:
– Adultos sem comorbidades com idade entre 30 e 34 anos
18 de setembro:
– Adultos sem comorbidades com idade entre 25 e 29 anos
28 de setembro:
– Adultos sem comorbidades com idade entre 18 e 24 anos

Doria, governador do Estado

Central procura 112 vagas para 
pacientes em hospitais da região

A DRS 15 (Departamento 
Regional de Saúde), pela qual 
Rio Preto e outras 101 cidades 
fazem parte, tem, nesta quar-
ta-feira (9) uma fila na Cross 
(Central de Regulação e Oferta 
de Serviços de Saúde) com 112 
pacientes esperando por uma 
vaga de hospital.

As vagas são distribuídas 
por graus de emergência, sendo 
vermelho o mais urgente, pas-
sando por laranja e amarelo que 
são medianos e chegando ao 
verde, sendo os casos menos 
urgentes. Na DRS de Rio Pre-
to, tem na espera por vaga 10 
pacientes no grau 1 (vermelho), 
80 no grau 2 (laranja), 21 no 
grau 3 (amarelo) e 1 paciente 
no grau 4 (verde).

Na terça-feira (8), a fila 
estava em 117 pacientes. A 
assessoria de imprensa do órgão 
informou, através de nota, que 
a Cross não é responsável por 
criar leitos e que as negativas 
de vagas não partem deles, mas 
sim dos Hospitais.

“A Central de Regulação 
estadual apoia na assistência e 
funciona 24 horas por dia como 
mediadora entre os serviços de 
origem. Seu papel não é criar 
leitos, mas auxiliar na identifi-
cação de uma vaga no hospital 
mais próximo e apto a cuidar do 
caso. Nenhuma negativa parte 
deste serviço, que é apenas 
intermediário. Cada solicitação 
e avaliação por médicos regula-
dores, sendo crucial para uma 
atualização do quadro clínico, 
estabilização e deslocamento 
seguro do paciente”, diz a nota.

Divulgação Andressa ZAFALON
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Equipes imunizam cerca de 180 moradores de rua

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto, por meio das 
equipes dos Consultórios de 
Rua, imunizou cerca de 180 
moradores em situação de 
rua, de 18 a 59 anos, contra 
a Covid-19. Segundo os dados 
do Vacinômetro, a cidade 
já aplicou 218.310 doses, 
imunizando 145.485 pessoas 
com pelo menos a primeira.

Segundo o levantamento 
realizado pela Secretaria de 
Assistência Social, o município 
contava no primeiro trimestre 
deste ano 496 moradores de 
rua (que utilizam a rua como 
sustento e moradia) e 343 
usuários flutuantes (pessoas 

que passam pela cidade em 
busca de tratamento na saúde 
ou de trabalho, mas que não 
permanecem, intercalando em 
casa e rua).

“Temos duas equipes mó-
veis do Consultório de Rua, 
sendo uma no Centro e outra 
mais para a Zona Norte. Com 
base nos cadastros que temos, 
conseguimos estar imunizando 
os moradores em situação de 
rua com comorbidades”, des-
tacou a coordenadora de apoio 
institucional, Amêna Alcantara 
Ferraz.

O Programa Consultório 
de Rua, vinculado ao Depar-
tamento de Atenção Básica, 
percorre as ruas da cidade 
para atender, principalmente, 

a população em situação de 
vulnerabilidade social. O objeti-
vo é levar atendimento médico 
a moradores de rua, usuários 
de drogas, proporcionando o 
acesso aos serviços de saúde 
da rede pública e até mesmo a 
reinserção na sociedade.

Nova etapa - A partir 
desta quinta-feira (10) a Cam-
panha de Vacinação contra 
a Covid- 19 passa a incluir 
gestantes e puérperas sem 
comorbidades. Até agora, es-
tavam sendo vacinadas apenas 
as que tinham algum fator de 
risco.

Para vacinar esse grupo, o 
estado enviou 3.210 doses da 
vacina Coronavac, que serão 

aplicadas somente nas unida-
des de saúde e equipamentos 
públicos, das 8h às 14h. Os 
endereços podem ser conferi-
dos em: www.riopreto.sp.gov.
br/mapavacinas.

Para receber a dose, é 
necessário apresentar docu-
mento de identificação com 
foto e CPF e comprovação 
da gravidez com carteira de 
acompanhamento e/ou cartão 
pré-natal ou laudo médico. 
Puérperas (até com 45 dias 
após o parto) devem levar a 
declaração de nascimento da 
criança. Para otimizar o tem-
po de espera na fila, pode-se 
preencher antecipadamente o 
cadastro do Vacina Já no portal 
www.vacinaja.sp.gov.br.

Vinicius LIMA 

FISCALIZAÇÃO
Mirassol tem seis empresas autuadas em 
R$ 14 mil por desrespeito ao isolamento

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Sani-
tária, informou na noite desta 
terça-feira (8) que autuou seis 
estabelecimentos comerciais 
do município por estarem em 
desrespeito a medidas de com-
bate a pandemia no período de 
29 de maio a 6 de junho.

Foram três espetinhos e 
três bares que foram flagrados 
infringindo as regras sanitárias 
e principalmente por aglomera-
ção, desrespeitando o decreto 
estadual 65671 de 04 de 
maio de 2021. Cada empresa 

foi multada em 500 Ufesps, 
ou seja, em R$ 14.540,00. 
No decreto a multa mínima é 
de 500 Ufesps e a máxima de 
1000 Ufesps.

No mesmo período, a Fisca-
lização de Posturas da Prefeitu-
ra - que conta com o trabalho 
de três fiscais municipais - no-
tificou um total de 82 estabe-
lecimentos comerciais. Foram 
notificados nove comerciantes 
ambulantes, 33 bares, 18 lan-
chonetes, quatro pizzarias, seis 
restaurantes, oito serv festas e 
quatro sorveterias.

O procedimento de fiscali-
zação segue o estabelecido no 
ordenamento jurídico. Neste 

Vinicius LIMA caso, inicialmente, o comércio 
é visitado pelo fiscal e o res-
ponsável pelo estabelecimento 
orientado quanto as normas 
vigentes, no caso em questão, 
principalmente sobre a proibição 
de atendimento presencial com 
consumo no local após as 21 
horas.

Depois, os fiscais retornam 
nos estabelecimentos para 
constatar e acatamento ou não 
do previsto no Plano São Paulo. 
Havendo descumprimento os 
Agentes Fiscais Municipais pro-
videnciam relatório fotográfico 
que posteriormente é encami-
nhado a Seção de Vigilância 
Sanitária para lavratura de au-

tuações, também sendo o res-
ponsável pelo estabelecimento 
novamente advertido e caso não 
cesse o atendimento no local a 
Policia Militar e acionada.

 Como denunciar
O munícipe também pode 

fazer denúncias, anônimas ou 
não, pelo canal da ouvidoria da 
Prefeitura de Mirassol. Basta 
acionar a ouvidoria pelo banner 
ou link e-Ouv no site www.miras-
sol.sp.gov.br (pelo computador 
ou celular).

Link da ouvidoria: https://
falabr.cgu.gov.br/publico/SP/
MIRASSOL/Manifestacao/Regis-
trarManifestacao
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TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 
 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 08 de junho de 2021, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 36/2021   
 
Delibera: 
 

Aprova  a criação de um grupo de trabalho para de análise e aprovação dos uniformes  utilizados por  
ACS/ACE, como consta em ata. 
 
 
DELIBERAÇÃO nº 37/2021   

 
Delibera: 
 

Elege o conselheiro Roberto Luis Neves como representante dos usuários para compor o Comitê de 
Ética em Pesquisa do  Hospital  Beneficência  Portuguesa, como consta em ata. 
 
 

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

 
São José do Rio Preto,  09  de junho  de 2021.  

 
 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 689 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  08/06/2021. 

 
 

 Apresentou os dados epidemiológicos e medidas adotadas pelo município frente a Pandemia 

COVID – 19; 

 Aprovou a criação de um grupo de trabalho para de análise e aprovação dos uniformes  

utilizados por  ACS/ACE; 

 Elegeu o conselheiro Roberto Luis Neves como representante dos usuários para compor o 

Comitê de Ética em Pesquisa do  Hospital  Beneficência  Portuguesa; 

 

 

 

 

São José do Rio Preto, 09 de junho de 2021.  

 
 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

O Presidente do SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E 
SIMILARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca os Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários e a todas as 
empresas integrantes da categoria econômica, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) que será realizada virtualmente, em virtude da Pandemia do Covid. 
19 (CoronaVírus) através da ferramenta Google Meet (link de acesso: 
https://meet.google.com/sjd-kcqz-sqf), às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) do dia 14 
de junho de 2021, para deliberarem, os seguintes itens da ordem do dia: 

a)  Leitura, discussão e aprovação da Ata anterior; 
b)   Apreciação da Pauta de Reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores no 

Comércio Hoteleiro, Bares Restaurantes e Similares de São José do Rio Preto e 
Região, representante da Categoria Profissional, visando a celebração da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 para o período de 01 de julho de 
2021 a 30 de junho de 2022, com autorização à diretoria para: (i) coordenar, 
conduzir e assinar, todos os instrumentos normativos decorrentes das 
negociações coletivas de trabalho que se iniciarem para a celebração da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022; (ii) propor ou participar de 
procedimento de mediação ou conciliação, podendo recusar ou firmar 
compromissos; (iii) instaurar ou contestar processos de dissídio coletivo de 
trabalho, podendo, ainda, recusar ou firmar acordos nos autos dessas ações 
judiciais; (iv) eleger comissão de negociações coletivas e (v) delegar poderes ao 
Presidente da Entidade para requerer dissídio coletivo junto ao TRT-15; 

c)  Aprovar proposta da diretoria para fixação dos valores das seguintes 
contribuições para o exercício de 2021/2022: a) Contribuição para Custeio 
Sistema Negocial e, b) Contribuição Sindical 2022, sendo esta, na forma da do 
art. 578 e ss. da CLT, cuja aprovação será dada de forma prévia e expressa, bem 
como as datas para pagamentos e suas sanções em caso de inadimplências; 

d)  Demais assuntos de interesse da categoria. 
 

O SINHORES encaminhará até o dia 11/06/2021, no e-mail da empresa cadastrado junto 
ao sindicado, o link de acesso a sala virtual. Os interessados (associados ou não) que não 
receberem o link, e desejarem participar, deverão encaminhar até às 16h00 do dia 
11/06/2020, no e-mail sinhoressjrp@terra.com.br, os dados da empresa e endereço de e-
mail para recebimento do link de ingresso na assembleia virtual. 
 
Não havendo, na hora marcada, número suficiente de associados e/ou integrantes da 
categoria econômica, a Assembleia Virtual será instalada, em segunda convocação, ás 
16h00, no mesmo link/sala virtual, com qualquer número de presentes.  São José do Rio 
Preto, 09 de junho de 2021. 
                                                    

-PAULO ROBERTO DA SILVA- 
PRESIDENTE 

Editais de
CONVOCAÇÃO

O que é o amor? Um sorriso, um abraço, o nascimento de 
uma criança, os animais, a natureza ou um ato de fé!?

É partindo desta pergunta 
que o Riopreto Shopping convi-
dou 40 fotógrafos e fotógrafas 
para demonstrarem por meio de 
suas imagens o que é o signifi-
cado do amor, este sentimento 
tão poderoso e transformador, 
ainda mais necessário nestes 
tempos de pandemia.

“Produzimos a exposição 
Retratos, onde cada um dos fo-
tógrafos retrata o amor por meio 
de uma imagem. O resultado 
mostra as diversas facetas do 
amor com cenas de fé, esperan-
ça, união, amizade e natureza”, 
afirma a assessoria de imprensa 
do shopping.

O resultado desta coletâ-
nea de fotos pode ser vista 
na exposição “Retratos”, em 
cartaz na Praça 1 de Eventos do 
Riopreto Shopping, até o dia 13 

de junho. A exposição também 
pode ser visitada no formato 
digital no link da bio do perfil @
rioporetoshoppingcenter - www.
flipsnack.com/riopretoshoppin-
gcenter/exposi-o-retratos.html

O público é convidado a re-
fletir sobre as diversas formas de 
amor por meio de sinais de fé, 
esperança, amizade, pôr do sol, 
relações afetivas, experiências 
especiais e celebrações simples 
da vida. 

“Minha foto fala sobre o tema 
amor na visão de cada um, a 
foto que eu escolhi foi tirada em 
uma praça com a mãe e duas 
crianças, essa foto me transmitiu 
harmonia” diz o fotógrafo Jorge 
Maluf.

O elenco conta com: Alex 
Pelicer, Amanda Ramos, Cacá 
Romani, Camila Butarelli, Da-
nielo Vieira, Dawison Pinheiro, 
Deivid Murad, Edivaldo Santos, 
Edson Saito, Eduardo Penna, 

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

DIA DOS NAMORADOS

Para celebrar a data, o Riopreto Shopping convidou 40 fotógrafos para demonstrarem 
por meio de suas imagens o que é o significado do amor

Eloisa Mattos, Evandro Rocha, 
Gisele Spiewak, Guilherme Baffi, 
Ilze Ferreira, Jayr Fachini, João 
Cordioli, Johnny Torres, Jorge 
Etecheber, Jorge Maluf, Luiz Áu-
reo, Marcio Nakamoto, Milena 
Aurea., Milton Flávio, Nathalie 
Gingold, Otavio Valle, Paulo Ber-
ton, Pierre Duarte, Priscila Beal, 
Reinaldo Feres, Ricardo Boni, 
Ricardo Milani, Roberta Risso, 
Rosi Caires, Ruy Barbosa, San-
tiago Garcia, Sylvia Cury, Thomaz 
Vita Neto, Toninho Cury e Victor 
Natureza.

Esta ação é uma realiza-
ção do Riopreto Shopping com 
produção e curadoria da agên-
cia BoniPeixe Comunicação. A 
mostra integra a Campanha do 
Mês dos Namorados do Riopreto 
Shopping.

Mais informações: www.rio-
pretoshopping.com.br

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Jorge M
ALU

F

AMOR EM FOCO

Acirp faz parceria e cria exposição no Iguatemi
Nesta sexta-feira, 11 de 

junho, o Espaço Cultural Igua-
temi (Piso Superior do Shopping 
Iguatemi São José do Rio Preto) 
sedia uma nova exposição cole-
tiva pelo projeto “Arte em Foco”. 
Elaborado e realizado por meio 
de parceria entre o shopping e 
o Núcleo de Economia Criativa 
(NEC) da Acirp, o ciclo apre-
senta trabalhos de sete artistas 
plásticos.

“Iniciar um novo ciclo de 
exposições de artes plásticas 
num contexto tão atípico como 
o que estamos vivendo para a 
Economia Criativa só é possível 
em vista das parcerias sólidas, 
como essa entre Acirp e Sho-
pping Iguatemi São José do 
Rio Preto, um alento para os 
fazedores e os admiradores de 
arte da nossa cidade”, afirma 
Drica Sanches, do NEC.

Desta vez, o destaque da 
mostra são 22 trabalhos da 
série Serigrafias Digitais em 
Premium Art de Newton Malvez-
zi. No total, a exposição contará 

com 30 obras. Participam, além 
de Malvezzi, Claudia Cabral, 
Hestia Tenfuss, Germana Za-
netti, Regina Cheida, Rodrigo 
Motta e Sandra Antunes.

“Minha ideia para a mostra 
Arte em Foco no Shopping Igua-
temi São José do Rio Preto foi 
fortalecer a união dos artistas 
que edificam o resultado final. 
A exposição será distribuída em 
quatro grandes galerias, onde 
minhas obras mixam (se mis-
turam) com as dos outros seis 
artistas que estão comigo neste 
ciclo”, afirma Newton Malvezzi.

Com formas geométricas, 
cores neutras, e linhas em 
movimento, a coleção que New-
ton Malvezzi expõe no Espaço 
Cultural Iguatemi está sendo 
editada e comercializada por 
uma das maiores distribuidoras 
de arte do mundo para as Amé-
ricas, Europa e Ásia. “Interagir 
com o espectador no resultado 
final dos trabalhos é um dos 
objetivos desta série, que pode 
ser personalizada no seu ta-
manho, cor, e posicionamento 
para contemplação”, afirma 

Malvezzi, que assina também 
a curadoria do ciclo.

“A proposta foi criar um mix 
de forma harmônica entre as 
obras, algo que permite divul-
gar nossa obra coletivamente, 
valorizando minha arte com a 
de outros artistas. Essa mistura 
é algo inédito em minha experi-
ência e acredito que o resultado 
vai ser muito interessante para 
o público”, contextualiza New-
ton Malvezzi 

A mostra contará ainda com 
trabalhos em diferentes for-
matos e tamanhos dos outros 

artistas envolvidos, que utilizam 
técnicas como acrílico sobre 
tela, mista sobre lona usada e 
óleo sobre tela. As obras ficam 
no local até 8 de julho.

A visitação ao Espaço Cultu-
ral Iguatemi é gratuita e o pú-
blico pode acessar a exposição 
durante os horários de funcio-
namento do Shopping Iguatemi 
São José do Rio Preto. Para 
mais informações, acesse www.
iguatemi.com.br/saojosedorio-
preto ou as redes sociais do @
iguatemiriopreto. (Colaborou 
Maria Paula ANDRADE)

Da REDAÇÃO 

ESTADO

Divulgação

Todas escolas terão 
100 Mb de internet

Todas as escolas da rede 
estadual paulista terão internet 
de 100MB até o final de 2022. 
O anúncio foi feito ontem pelo 
governo em evento realizado 
no Memorial da América La-
tina, durante lançamento do 
Programa Mega Escola, vincu-
lado à Secretaria da Educação 
(Seduc-SP). Para isso, são 
previstos R$158,8 milhões em 
investimento para execução do 
projeto em todas as escolas 
da rede estadual paulista, nos 
próximos 12 meses.

“Eu sou fruto da educa-
ção pública do Estado de SP. 
Mantenham a esperança e a 
certeza nas transformações 
que estão sendo feitas. O que 
vai preparar nossos jovens para 
o futuro, para o trabalho, para 
o empreendedorismo, para 
serem líderes é a tecnologia, 
a transformação digital”, disse 
João Doria. 

Para implantação do pro-
grama foram selecionadas 507 
escolas (9,8% da rede), dis-
tribuídas em 160 municípios, 
para participarem do piloto a 
partir de julho. O investimento 
inicial é de R$13,1 milhões e o 
mensal é de 790 mil mensais. 
As escolas foram escolhidas 
pelos critérios: Infraestrutura 
já instalada e capaz de receber 
100 mega; utilização alta no 
Centro de Mídias SP; maior 

indicador de vulnerabilidade; 
adesão aos projetos de tecno-
logia e inovação da Seduc- SP.

“Em 2019, a maioria das 
nossas escolas tinham apenas 
8 megas de velocidade. Nós 
já fizemos no primeiro ano de 
mandato uma transformação 
para fibra ótica, e isso nos per-
mite fazer avanços mais rápi-
dos, e passamos a ter entre 16 
e 30 megas no ano passado. 
E agora estamos dando esse 
salto que é realmente transfor-
mador”, explicou o Secretário 
da Educação, Rossieli Soares.

Da REDAÇÃO 

Secretário da Educa-
ção, Rossieli Soares

Divulgação
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 10250/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígra-
fe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTIFICADA:  R PACTO EIRELI
Ref. Ofício 051/2021/Semfaz
Contrato n° PRE/0023/21
Processo nº 14.082/2020
O Município de São José do Rio Preto, por meio do Secretá-
rio Municipal da Fazenda, NOTIFICA A EMPRESA R PAC-
TO EIRELI, para que cumpra o que está exposto no Ofício 
051/2021/Semfaz, enviado por e-mail no dia 09/06/2021.
COMUNICADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0993/20
PROCESSO 13.680/20 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
449/20
INTERESSADO: VITOR LOLI COM. DE PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS ME
Trata-se de pedido de reequilíbrio contábil, postulado pela 
contratada Vitor Loli Comércio de Produtos Alimentícios 
ME para elevação do preço do item licitado em 40%, ten-
do o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração 
apresentado parecer pelo indeferimento. Considerando o 
posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo – TCE/SP, que veda a alteração dos preços registra-
dos. Assim, acolho a manifestação do Sr. Mauricio Tuka-
moto Rodrigues, em consequência, INDEFIRO o pedido de 
reequilíbrio. Intime-se e Publique-se. ADILSON VEDRONI 
- Secretário M. Administração.
COMUNICADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0433/20
PROCESSO 11.291/20 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
116/20
INTERESSADO: MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 
UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI
Trata-se de pedido de reconsideração de desistência amigá-
vel do contrato, postulado pela contratada MP3 Distribuição 
e Importação de Utilidades e Material Escolar Eireli, indeferi-
do em 20 de maio de 2021:
1 – Não há fato novo que altere a decisão de 20 de maio 
de 2021; 2 – Alega a contratada o impedimento de reali-
zar as entregas pendentes “sob o risco de desobediência 
da decisão cautelar”, mesmo tendo realizado em 2021, 
as entregas de 08 (oito) empenhos conforme notas fi scais 
anexas; 3 – Os empenhos em atraso totalizam apenas R$ 
440,45 (quatrocentos e quarenta reais e quarenta e cinco 
centavos). Ainda, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para 
regularização dos empenhos em atraso, que poderá acarre-
tar a pena de multa e suspensão de contratar e licitar com o 
poder público. Intime-se e Publique-se. ADILSON VEDRONI 
- Secretário M. Administração.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2021
ATA Nº 0461/21
CONTRATADA: P Z CASTELLO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material de escritório – Valo-
res Unitários – Item 01 - R$4,20; Item 02 - R$3,25;- Item 
08 - R$15,75;- Item 09 - R$2,20;- Item 10 - R$1,40;- Item 
11 - R$1,40;- Item 12 - R$1,35;- Item 13 - R$1,55;- Item 
14 - R$2,20;- Item 16 - R$2,20;- Item 21 - R$7,45;- Item 
22 - R$23,00;- Item 24 - R$3,22;- Item 26 - R$70,00;- Item 
27 - R$9,80;- Item 32 - R$28,50;- Item 34 - R$3,00;- Item 
35 - R$2,20;- Item 38 - R$1,70;- Item 42 - R$75,00;- Item 47 
- R$6,40 - SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Maran-
goni- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2021
ATA Nº 0462/21
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Uni-
tários – Item 02 - R$33,33;- Item 10- R$750,99 - SME – Fa-
biana Zanquetta de Azevedo- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2021

ATA Nº 0463/21
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO 
49710029878
OBJETO: Fornecimento de poste de concreto curvo e tela 
de alambrado para instação em diversas áreas do município 
– Valores Unitários – Item 01 - R$46,50;- Item 02- R$46,50 - 
SMSG – Ulisses R. Almeida- Prazo de vigência: 12 meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2021
ATA Nº 0464/21
CONTRATADA: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE 
TELAS E FERRAGENS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de poste de concreto curvo e tela 
de alambrado para instalação em diversas áreas do municí-
pio – Valor Unitário – Item 03 - R$19,90 - SMSG – Ulisses R. 
Almeida- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
CONTRATO nº PRE/0072/21
CONTRATADA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$50.792,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
CONTRATO nº PRE/0073/21
CONTRATADA: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES 
SILVA ME
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$97.500,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
CONTRATO nº PRE/0074/21
CONTRATADA: AGNOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$129.435,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
CONTRATO nº PRE/0075/21
CONTRATADA: LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 
08535543821
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$16.843,00.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 9977/2021
CONTRATO Nº: DPL/0030/21
CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - EMURB
OBJETO: Prestação de serviço de roçagem com forneci-
mento de materiais e mão de obra - SMAS – Helena Cristina 
Rozales da Silva Marangoni- Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$10.744,92

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
200/2021, processo 11.688/2021, objetivando  a contratação 
de empresa para prestação de serviços de fornecimento de 
passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais em 
âmbito nacional. Secretaria Municipal de Assistência Social. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/06/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n. 
234/2021, processo 11.947/2021, objetivando a contratação 
de empresa para prestação de serviços de reforma e res-
tauração do piso da quadra do Centro Regional de eventos, 
com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme Ter-
mo de referência anexo a este edital. Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até 

o dia 24/06/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 240/2021, processo 11.979/2021, objetivando  o registro 
de preços para aquisição de medicamentos veterinários 
pata atender o zoológico municipal. Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 24/06/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
192/2021 – PROCESSO Nº 11.628/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de acessórios para 
ventiladores pulmonares para as unidades de saúde no com-
bate ao covid 19. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 11/06/2021 às 11:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Pedroso Fernandes 
– Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
173/2021 – PROCESSO Nº 11.647/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de sacolas plásti-
cas para atendimento das demandas dos equipamentos da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento..
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 10/06/2021 às 15:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 218/2021 – Processo 
11.823/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS 
DE TELEFONIA MÓVEL (SMS, VOZ E DADOS) COM 
COBERTURA EM S.J. RIO PRETO E REGIÃO DDD 17. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão pública 
realizada on line com início dia 09/06/2021, sendo adjudica-
do o item  à empresa declarada vencedora: TIM S/A item 1. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Eloísa 
Sestini da Cunha - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade.  Aldenis Albaneze Borim– Se-
cretário Municipal de Saúde.

LEI Nº 13.737
DE 9 DE JUNHO DE 2021.

Altera e acresce dispositivos à Lei nº 10.197, de 21 de agos-
to de 2008, que instituiu o Programa Municipal de Incentivo 
às Organizações Sociais e estabelece outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 10.197, de 21 de 
agosto de 2008, passa a vigorar integralmente alterado, 
acrescidos à alínea “a” os itens 1 a 5, bem como as alíneas 
“c” e “d, com as seguintes redações:
“Art. 3º (...)
(...)
II – a entidade deverá conter em sua estrutura uma Dire-
toria Executiva, como órgão de gestão, e um Conselho de 
Administração, atendidos os requisitos de qualifi cação e os 
seguintes critérios básicos:
a) ser composto o Conselho de Administração por:
1 - até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de asso-
ciação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os 
associados;
2 - 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos 
demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória 
capacidade profi ssional e reconhecida idoneidade moral;
3 - 10% (dez por cento), de membros eleitos pelos emprega-
dos da entidade;
Ou alternativamente, composto por:
4 – 20 a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos 
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representantes do Poder Público, defi nidos pelo estatuto da 
entidade;
5 - 20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos 
representantes das entidades da sociedade civil, defi nidos 
pelo estatuto;
6 - até 10% (dez por cento), no caso de associação civil, de 
membros eleitos dentre os membros ou os associados.
7 - 10 a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos 
pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de 
notória capacidade profi ssional e reconhecida idoneidade 
moral;
8 - até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos 
na forma estabelecida pelo estatuto.
b) o dirigente máximo da entidade deve participar das 
reuniões do Conselho, sem direito a voto;
c) os conselheiros não devem receber remuneração 
pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organiza-
ção social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual 
participem;
d) os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Dire-
toria da entidade no Município devem renunciar ao assumi-
rem às correspondentes funções executivas.” (NR)

Art. 2º O inciso III, do artigo 3º, da Lei nº 10.197, de 21 de 
agosto de 2008, passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º (...)
(...)
III – haver aprovação, quanto à sua qualifi cação como orga-
nização social, do Titular da Secretaria Municipal de Planeja-
mento e do Titular da Secretaria Municipal correspondente à 
atividade fomentada.” (NR)
Art. 3º Ficam acrescidos ao artigo 3º da Lei nº 10.197, de 
21 de agosto de 2008, os incisos IV a XI, com as seguintes 
redações:
“Art. 3º (...)

(...)
IV – apresentar cópia do seu ato constitutivo devidamente 
registrado, acompanhado de todas as alterações ocorridas, 
bem como das atas da última eleição do Conselho de Admi-
nistração e sua diretoria, devidamente registradas;
V – apresentar cópia do balanço social e patrimonial atuali-
zado;
VI – comprovar inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica –CNPJ/MF;
VII – apresentar certidões de regularidade fi scal junto às 
Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município sede 
de sua localização (mobiliária), bem como em relação ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
VIII – comprovar a inexistência de débitos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas;
IX – apresentar certidão do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e, se for o caso, do Tribunal de Contas do Estado 
onde se situa a sede da entidade, que certifi que a ausência 
de contas irregulares, com trânsito em julgado;
X – comprovar a efetiva prestação de serviços na área em 
que pretende obter a qualifi cação como organização social 
há, pelo menos, 3(três) anos, por meio de atestados de ca-
pacidade técnico-operacionais, não sendo aceitos atestados 
de capacidade técnico-profi ssionais para este fi m;
XI – se for o caso, apresentar procuração e cópia do docu-
mento de identifi cação do procurador da entidade.” (NR)
Art. 4º O caput do artigo 4º da Lei nº 10.197, de 21 de agosto 
de 2008, passa a vigorar alterado, acrescendo-se ao referido 
dispositivo o parágrafo único, com as seguintes redações:
“Art. 4º A qualifi cação da entidade como organização social 
dar-se-á por Decreto do Poder Executivo, após a emissão 
de parecer do titular da Secretaria Municipal interessada, 
quanto à conveniência e à oportunidade sobre a referida 
qualifi cação.
Parágrafo único. O parecer quanto à conveniência e à opor-
tunidade de que trata o caput deverá mencionar, inclusive, 
se a entidade se encontra impedida de receber recursos 
públicos ou assinar contratos com o Poder Público, de acor-
do com consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.” (NR)
Art. 5º Fica revogada a alínea “f”, do inciso I, do artigo 3º da 
Lei n° 10.197, de 21 de agosto de 2008.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 9 de junho de 
2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

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

CONVITE
4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS
O Diretor Superintendente do Regime Próprio de Previdên-
cia Social do Município de São José do Rio Preto - RIO-
PRETOPREV, Jair Moretti, convida os munícipes, os partici-
pantes e benefi ciários da RIOPRETOPREV, as autoridades 
locais, as Entidades de Classe e a todos os demais interes-
sados para participarem da audiência pública que será trans-
mitida no canal da entidade no youtube (acesso em https://
youtu.be/gyHjGfnOQgI) e no Facebook da RIOPRETOPEV 
(acesso em https://www.facebook.com/riopretoprev1), no dia 
10 de junho de 2021, às 18h00min, ocasião na qual serão 
apresentados e debatidos o relatório de gestão administrati-
va, o resultado da política de investimentos e o resultado da 
avaliação atuarial do Regime, todos referentes ao exercício 
de 2020. 
Os interessados poderão enviar suas dúvidas pelo chat do 
Youtube, pelo Facebook ou pelo e-mail: rppsassessoriaexe-
cutiva@riopreto.sp.gov.br. 
São José do Rio Preto/SP, 09 de junho de 2021.

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

 

 

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

 
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2019 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio 
Preto – RIOPRETOPREV. 

Processo 
Administrativo: 1506.00918/2019.27 

Processo 
Licitatório: 01/2019 

Modalidade: Inexigibilidade (Credenciamento) nº 01/2019 
Objeto: Credenciamento de pessoas físicas prestadoras de 

serviços médicos periciais, a serem realizados em 
servidores públicos da RIOPRETOPREV, no caso 
de afastamentos por incapacidade superiores a 
cinco dias, bem como em servidores públicos 
municipais e seus dependentes inválidos, 
referentes a: auxílio-doença, prorrogações de 
salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, 
pensão por morte concedida a dependente inválido 
e demais afastamentos e casos congêneres, nos 
termos do Edital e Anexos. 

Credenciado: José Roberto Benites Vendrame 
Documento 
(CPF): 145.809.518-59 

Valor Estimado: 

R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), relativo a 
R$ 130,00 (cento e trinta reais) por perícia 
(Resolução RPP nº 20/2018), com estimativa de 40 
perícias anuais. 

Vigência: 12 meses, de 15/06/2021 até 14/06/2022 
Data de 
Assinatura: 10/06/2021 

 
 
 

 

 

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

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio 
Preto – RIOPRETOPREV. 

Processo 
Administrativo: 1506.00918/2019.27 

Processo 
Licitatório: 01/2019 

Modalidade: Inexigibilidade (Credenciamento) nº 01/2019 
Objeto: Credenciamento de pessoas físicas prestadoras de 

serviços médicos periciais, a serem realizados em 
servidores públicos da RIOPRETOPREV, no caso 
de afastamentos por incapacidade superiores a 
cinco dias, bem como em servidores públicos 
municipais e seus dependentes inválidos, 
referentes a: auxílio-doença, prorrogações de 
salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, 
pensão por morte concedida a dependente inválido 
e demais afastamentos e casos congêneres, nos 
termos do Edital e Anexos. 

Credenciado: Nazir Tarraf 
Documento 
(CPF): 261.487.147-87 

Valor Estimado: 

R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), relativo a 
R$ 130,00 (cento e trinta reais) por perícia 
(Resolução RPP nº 20/2018), com estimativa de 40 
perícias anuais. 

Vigência: 12 meses, de 15/06/2021 até 14/06/2022 
Data de 
Assinatura: 10/06/2021 

 

 

 

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

 
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2019 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio 
Preto – RIOPRETOPREV. 

Processo 
Administrativo: 1506.00918/2019.27 

Processo 
Licitatório: 01/2019 

Modalidade: Inexigibilidade (Credenciamento) nº 01/2019. 
Objeto: Credenciamento de pessoas físicas prestadoras de 

serviços médicos periciais, a serem realizados em 
servidores públicos da RIOPRETOPREV, no caso 
de afastamentos por incapacidade superiores a 
cinco dias, bem como em servidores públicos 
municipais e seus dependentes inválidos, 
referentes a: auxílio-doença, prorrogações de 
salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, 
pensão por morte concedida a dependente inválido 
e demais afastamentos e casos congêneres, nos 
termos do Edital e Anexos. 

Credenciado: Rogério Crespilho Bosco. 
Documento 
(CPF): 253.272.978-37 

Valor Estimado: 

R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), relativo a 
R$ 130,00 (cento e trinta reais) por perícia 
(Resolução RPP nº 20/2018), com estimativa de 40 
perícias anuais. 

Vigência: 12 meses, de 15/06/2021 até 14/06/2022 
Data de 
Assinatura: 10/06/2021 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
27/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO 23/2019 – PROCESSO 
SeMAE Nº 28/2019. Contratada: ANDERSON FRANCISCO 
S J DO RIO PRETO-ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução referente à con-
tratação de empresa especializada em serviços de fabrica-
ção, montagem, ajuste técnico e fornecimento de peças da 
rosca transportadora helicoidal do sistema de desarenação 
da ETE Rio Preto.
Prazo: 12 meses Data da assinatura: 02.06.2021
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
24/2020
TOMADA DE PREÇOS 02/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
22/2020
Contratada: PLANOS ENGENHARIA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução, referente à 
construção de adutoras em ferro fundido para mudança de 
traçado das redes Boa Vista, Redentora 1 e Redentora 2, 
incluindo fornecimento de todos os materiais, mão de obra, 
máquinas e equipamentos necessários à execução dos ser-
viços, conforme descrito no Anexo 1 – Memorial Descritivo.
Prazo: 60 dias    Data da assinatura: 02.06.2021.
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
39/2021 – PROCESSO SICOM 3161/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
150.000 kg de Ácido Fluossilícico para serem utilizados no 
processo de tratamento de água para consumo humano, em 
sistemas de abastecimento público sob a responsabilidade 
do SeMAE do município de São José do Rio Preto – SP e 
Distritos.
Fica designado o dia 14.06.2021, às 14:30 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.

São José do Rio Preto, 09.06.2021 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
S. J. Rio Preto 09.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
 

EDI
TAL 
DE 

AUT
OS 
DE 
IMP
OSI
ÇÃ
O 

DE 
PEN
ALI

DAD
E 

DE 
MUL
TA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
A CASA DO TRIGO RIO PRETO 
LTDA ME 02428/17 20 

UFM 
AIP-A-N 
000391 

A F DA S CAMPOS S J DO RIO 
PRETO ME 02078/17 30 

UFM 
AIP-A-N 
000395 

ADRIANO ROGERIO FAGNANI ME 00650/17 17 
UFM 

AIP-A-N 
000394 

ALBERTO ALVES BAR E 
MERCEARIA ME 02081/17 20 

UFM 
AIP-A-N 
000396 

ANDERSON NUNES DE ASSIS 
36734010848 02425/20 60 

UFM 
AIP-A-LF 
000277 

BAZAR E PAPELARIA LUPINHA 
LTDA ME 02498/20 20 

UFM 
AIP-A-LF 
000278 

CASA DE CARNES E MERCEARIA 02442/20 60 AIP-A-LF 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
APOLLO SPORTS PRIME ACADEMIA DE 
GINASTICA LTDA ME 01586/21 AIF-A-S 

000145 

F VANESSA LEME 01559/21 AIF-P-F 
000151 

IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 01588/21 AIF-A-S 
000143 

LOTERICA BELVEDERE RIO PRETO 
EIRELI ME 01587/21 AIF-A-S 

000146 
LOTERICAS REI MIDAS RIO PRETO LTDA 
ME 01589/21 AIF-A-S 

000147 

NBM LOTERICAS LTDA 01590/21 AIF-A-S 
000148 

PINO 4002 BAR EIRELI 01591/21 AIF-S-V 
000124 

REDE CENTRAL COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME 01592/21 AIF-P-A 

000260 
SABRINA CURY COMERCIO DE ROUPAS 
E CALÇADOS LTDA 01584/21 AIF-A-N 

000330 

SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 01585/21 AIF-A-S 
000144 

 

 

SILVA RIO PRETO LTDA ME UFM 000276 

CELSO DOMINGUES DA SILVA 01043/18 20 
UFM 

AIP-A-LF 
000273 

E-CHOPE SJRP COMERCIO DE 
BEBIDAS E CONVENIENCIAS 
LTDA EPP 

01714/20 
20 

UFM AIP-A-LF 
000279 

ELIANA CORREA DE MACEDO 01042/18 20 
UFM 

AIP-A-LF 
000272 

IRACEMA DA SILVA KOUSHIDA E 
CIA LTDA 01508/17 30 

UFM 
AIP-A-N 
000398 

M W A COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02115/17 50 

UFM 
AIP-A-N 
000397 

MARIA DE SOUZA MALFETONI 01045/18 70 
UFM 

AIP-A-LF 
000274 

PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 01037/18 25 
UFM 

AIP-A-LF 
000270 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO AUTO 

FLAVIO COELHO ALVES ME 01075/
18 

AIP-A-LF 
000275 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
IRACEMA DA SILVA 
KOUSHIDA E CIA LTDA 01508/17 2017000217149 AIF-A-N 

000017 
M W A COMERCIO DE 
PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 

02115/17 2017000318164 AIF-A-U 
009 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

ALESSIO & SOUZA 
COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA 

02001/
20 

1.259,20 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE 
REAIS E VINTE 

CENTAVOS) 

NRM-P-C 
000039 

EDU VEICULOS LTDA 01126/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 

NRM-P-C 
000037 

 

 

OITENTA 
CENTAVOS) 

EMERSON EDGARD 
RIGUETI EPP 

01067/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-H 
000015 

JK2 COMERCIO DE 
CHOCOLATES LTDA 

01129/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-C 
000036 

L C D GOES ME 01139/
20 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-P-C 
000038 

PERES & PEREIRA 
COMÉRCIO DE 
ARTIGOS DE 
COLCHOARIA LTDA 

01106/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-H 
000017 

PIOVESAN & PAZZOTO 
LTDA 

01104/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-H 
000016 

SHOPPING NOTA 10 
LTDA 

01015/
20 

1.506,00 (UM MIL, 
QUINHENTOS E 

SEIS REAIS) 

NRM-P-C 
000033 

VH ROCHA DA SILVA 
MOVEIS EIRELI 

01131/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-C 
000034 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO 

TOTAL DE PRODUTO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

REDE CENTRAL COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME 01592/21 AIP-P-A 

000254 
 

EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO 
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RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 
REDE CENTRAL COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
ME 

01592/21 TRM-P-A 
000523 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ALEXANDRE DOS SANTOS NETO 
33333832844 ME 01479/18 AIF-A-N 

000110 
FABIANA FELICIA MARIA LAURA 
28802963827 01472/18 AIF-A-N 

000106 
HENRIQUE DA COSTA GOMES 
32228772895 01458/18 AIF-A-F 

0028 
 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

GET FIRE COMERCIO E DISTRIBUIDORA 
DE AGUA E GAS LTDA ME 01456/18 AIF-A-M 

00200 

HOMEOPATIA RIO PRETO LTDA ME 01442/18 AIF-P-F 
000011 

São José do Rio Preto, 10 de Julho de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Portaria N°010/2021 - CGCM/SMTTS de 09 de junho de 
2021: DESIGNA, os servidores estáveis: Adenilson De Mo-
rais Luca GCM 2ª classe matrícula Nº 60139, Marcos José 
Boaventura Subinspetor GCM matrícula Nº 53086 e Wellin-
gton Aurelio Aparecido Da Silva Subinspetor GCM matrícula 
Nº 53106, todos Guardas Civis Municipal lotados na SMTTS, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar, na apuração dos fatos 
relatados proveniente da Mensagem Nº 3 BPRv-08339/33/21 
de 08JUN21 anexo BOPM Nº 202106060905919 e Interno 
Diretoria GCM/SMTTS Nº 375/21 Protocolo Nº 2021136840 
anexo BOPC Nº 3074/2021, garantindo-se a ampla defesa e 
o contraditório, a fi m de que tendo em vista os fatos narra-
dos nesta portaria, o servidor I.J.D. responda com o incurso 
nas sanções atribuídas, em tese, à possível violação dos 
deveres e proibições funcionais, prevista no inciso LI do art. 
49, incisos II, XL, XLIV do art. 51 todos da Lei Complementar 
Municipal 331 de 30 de dezembro de 2010, combinado com 
art.  220 inciso V da Lei Complementar Municipal 05 de 28 
de dezembro de 1990.
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor público, o qual será citado, nos termos do 
artigo 254 e seus parágrafos, da Lei Complementar 05 de 28 
de dezembro de 1990.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Editais de
CONVOCAÇÃO

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 006/2021
Processo Licitatório nº 7166/2021

CONTRATO Nº: 013/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI 
30161901840
OBJETO: Aquisição de licenças de uso do sistema de vide-
omonitoramento Digifort Versão 7.3 Enterprise, em 07 (sete) 
pacotes (packs) de 64 licenças para câmeras, conforme 
Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.
VALOR: R$ 163.729,93 (cento e sessenta e três mil, sete-
centos e vinte e nove reais e noventa e três centavos)
VIGÊNCIA: 07 de junho de 2021 a 07 de junho de 2022.
DATA DO CONTRATO: 07 de junho de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 09 de junho de 2021. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 003/2021
Processo Licitatório nº 7204/2021

CONTRATO Nº: 011/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: INMOV INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO 
LTDA.
OBJETO: Aquisição de licença de uso temporário de siste-
ma integrado de gerenciamento dos serviços de posturas 
municipais e de perfi s cadastrais dos estabelecimentos 
(comerciais, industriais, de prestação de serviços e entida-
des do Município), contemplando serviços de implantação, 
treinamento, manutenção, suporte e infraestrutura neces-
sária para funcionamento em ambiente WEB, conforme 
detalhamentos e especifi cações constantes no Termo de 
Referência, anexo I, deste Edital.
VALOR: R$ 6.000.000,00 (seis milhões)
VIGÊNCIA: 27 de maio de 2021 a 27 de maio de 2023.
DATA DO CONTRATO: 27 de maio de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 09 de junho de 2021. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 004/2021
Processo n° 7205/2021

CONTRATO Nº: 014/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: TIAGO ERMENEGILDO - ME 
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços 
especializados em Segurança e Medicina do Trabalho e 
Saúde Ocupacional, com titulação de especialista na área, 
para desempenhar atividades atinentes às Legislações Fe-
deral, Estadual e Municipal, conforme especifi cação técnica 
contida no Anexo I, deste Edital.
VALOR: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 07 de junho de 2021 a 07 de junho de 2022.
DATA DO CONTRATO: 07 de junho de 2021.

São José do Rio Preto/SP, 09 de junho de 2021. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Inexigibilidade n° 001/2020 
(Processo n° 7264/2020)

PRIMEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 017/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 014/2020.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
OBJETO: Aquisição de solução especializada para atualiza-
ção de infraestrutura e aplicações do banco de dados corpo-
rativo Oracle, atualmente em uso na Empro, com subscrição 
e serviços em ambiente “NUVEM”, bem como a prestação 
serviços de instalação, confi guração e migração de dados; e 
ainda, monitoramento e suporte de incidentes. 
VALOR: R$ 135.828,18 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos 
e vinte e oito reais e dezoito centavos)
VIGÊNCIA: 26 de junho de 2021 a 25 de dezembro de 2021
DATA ASSINATURA: 12 de maio de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 26 de maio de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

 
DESPACHO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 
Processo nº 009/2021 – Pregão Eletrônico nº 004/2021 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER A 
DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CINDESP”. 
 
 

            O Consórcio Público Municipal de Inovação e Desenvolvimento do 
Estado de São Paulo - CINDESP, neste ato representado pelo seu presidente, José 
Adalto Borini, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os 
regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como: 
 

            Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e 
encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com 
fundamento no teor do art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
 
DECIDE. 
 

            Mediante o exposto REVOGO o Processo Licitatório n° 009/2.021 
— Pregão Eletrônico n° 004/2.021, em razão de omissões/vícios constatados no 
instrumento convocatório. 
 

Cumpra-se e publique-se. 

 

São José do Rio Preto - SP, 09 de Junho de 2.021. 

 

 

José Adalto Borini 
Presidente do CINDESP 

 
DESPACHO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 
Processo nº 009/2021 – Pregão Eletrônico nº 004/2021 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER A 
DEMANDA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CINDESP”. 
 
 

            O Consórcio Público Municipal de Inovação e Desenvolvimento do 
Estado de São Paulo - CINDESP, neste ato representado pelo seu presidente, José 
Adalto Borini, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os 
regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como: 
 

            Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e 
encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com 
fundamento no teor do art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
 
DECIDE. 
 

            Mediante o exposto REVOGO o Processo Licitatório n° 009/2.021 
— Pregão Eletrônico n° 004/2.021, em razão de omissões/vícios constatados no 
instrumento convocatório. 
 

Cumpra-se e publique-se. 

 

São José do Rio Preto - SP, 09 de Junho de 2.021. 

 

 

José Adalto Borini 
Presidente do CINDESP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

A SOCIEDADE ORG. E ADM. DO COND. DE CHÁCARAS ESTÂNCIA SÃO MIGUEL ARCANJO II, 
Inscrita no CNPJ/MF Nº 05.475.501/0001-48, neste ato representada pelo seu Presidente, CONVOCA os 
Senhores e Senhoras Associados e moradores interessados em participar, nos termos dos artigos 10, incisos III; 
art. 18 inciso I e III;  art. 22 e 23 do Estatuto Social vigente, vêm convocar para ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 27 (Vinte e Sete) de Junho de 2021 (domingo), nas  dependências da 
conhecida CHÁCARA DO SENHOR ALAERTE, Rua E, Quadra D, nº. 197/198, ONDE TODOS OS PRESENTES 
DEVERÃO ESTAREM FAZENDO USO DE MASCARA, alem de obedecer ao afastamento delimitado pela 
direção, além de todas as normas sanitárias determinadas pelo poder público, especificando que entrará a 
reunião somente um proprietário ou representante por chácara e assim deliberaremos sobre a seguinte ordem 
do dia: 

 

1- Convidados, Secretário da Habitação (ou arrogo)  
2- Mudança da conta corrente física (CEF) para digital  
3- Assuntos diversos e relevantes para os associados e associação 
4- Prestação de Contas de junho de 2020 a maio de 2021 

 
A reunião será rápida sem maiores delongas, e, realizará em primeira convocação às 07h30 com 2/3 dos 

associados, e em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com metade mais 1 (um) dos sócios, e, em 
última convocação às 08h30 com qualquer número de associados presentes. A vossa presença é de vital 

importância para as decisões que serão tomadas em reunião, pois atingiram a todos, associados ou não, desde 

que sejam proprietários, e é nessa condição que será beneficiado diretamente, portanto as decisões aprovadas 

obrigam a todos, inclusive os ausentes. 

São José do Rio Preto, SP, 10 de Junho de 2021. 

         VALDEMIR JAIRO LISO 

                 PRESIDENTE 

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. BRUNO JOSÉ IGNACIO e LILIAN MERIGUE 
BERNARDO, sendo ELE fi lho de CLÁUDIO JOSÉ IGNA-
CIO e de SUELY HELENA ROSA IGNACIO e ELA fi lha de 
LEONILDO BERNARDO PINTO e de SUELY BERNARDO 
PINTO;

2. JOÃO FABIANO RAYMUNDO e SIRLENE GO-
MES, sendo ELE fi lho de ARLINDO RAYMUNDO e de 
MARIA APARECIDA CARUSSI RAYMUNDO e ELA fi lha de 
ANTONIO GOMES e de FRANCISCA DELAIDE CARVA-
LHO GOMES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 09/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 054/2021; Ata de Registro de Preço nº 049/2021 e objeto do Processo nº 090/2021.TIPO: 
Menor preço unitário. OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios públicos do município de 
Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de junho de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal 
de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 09/junho/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, 
ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 08/junho/2021 PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

Portaria n.º 3.019, de 09 de junho de 2021.

      “Designa 
servidor como fi scal do Contrato n.º 18/2021.”

  PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, 
Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
  Considerando o artigo 117 da Lei Federal 
n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, Resolve

  Artigo 1.º - Designar, como fi scal do Contra-
to n.º 18/2021, que tem por objeto a contratação da empre-
sa AMANDA LUANA MOIOLI - ME, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 41.233.721/0001-29, para a prestação de serviços de 
psicologia para atuar na Coordenadoria Municipal de Saúde, 
no Setor do Centro de Reabilitação, a Senhora MARIA SIL-
VIA ZUIN SCAVAZZA, Coordenadora Municipal de Saúde, 
portadora do RG n.º 5.660.892-5 SSP/SP e inscrita no CPF 
sob o n.º 785.699.908-04.
  Artigo 2.º - São consideradas atribuições do 
fi scal de contrato:
  I – anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determi-
nando o que for necessário para a regularização das faltas 
ou defeitos observados,
  II – informar a seus superiores, em tempo 
hábil para adoção das medidas convenientes, a situação 
que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 
competência,  
  Artigo 3.º - O servidor nomeado será auxi-
liado pelo órgão de assessoramento jurídico e de controle 
interno do município, que deverão dirimir dúvidas e subsi-
diá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na 
execução contratual.
  Artigo 4.º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
  Prefeitura Municipal de Cedral, 09 de junho 
de 2021; 91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação na 
mesma data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, quinta-feira

Roberto
 Toledo

JESUS NÃO ESCOLHEU PESSOAS PRONTAS, ELE PREPAROU AQUELAS 
QUE ESTAVAM DISPOSTAS. Sorria, beba muita água e seja feliz!GISELI FLORIANO Xavier 

e Renato, o pecuarista Euri-
quinho Tavares e Jaqueline 
Martin Tavares participaram 
do aniversário da empresária 
da moda, Selma Nunes Mir, 
em chique Resort na cidade 
de Monte Verde (MG), dias 
atrás.

O MÉDICO HAFEZ Hus-
seine foi mais uma vítima da 
Covid-19. Faleceu na última 
terça-feira.  Meus sentimen-
tos, Evanilda Husseine, Da-
niel, Fred e familiares.  

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

O EMPRESÁRIO Alaércio 
Bellon, no comando da loja 
BIOAGE Rio Preto, manda 
avisar que no dia 4 de setem-
bro, das 9h às 18 horas, acon-
tecerá Curso Dermaplaning, 
uma oportunidade de apren-
der um novo diferencial para 
se destacar no mercado. Dani 
Bastos é esteticista, fi siote-
rapeuta, especializada em 
docência do ensino superior, 
fisioterapia, dermatofuncio-
nal é quem ministra o curso. 
Certifi cado de conclusão do 
curso. Mais detalhes: (17) 
3233-4888.

NESTE SÁBADO, Dia dos 
Namorados, a Associação 
Amici d´Itália realiza Drive 
Thru de Massas, com dois 
pratos tradicionais da culiná-
ria italiana. A renda revertida 
para a construção da sede 
da Amici D´Itália. Convite: 
Dia dos Namorados Especial. 
Valor R$ 50 reais. Informa-
ções para retirada, das 10 às 
14 horas, na Lig Massas, rua 
Raul de Carvalho, 860, Boa 
Vista.

ACELERA para Cristo é o 
evento programado para o 
domingo, em São Paulo, ato 
semelhante a Marcha pra 
Jesus. Pelo amor de Deus, 
não vão querer UNGIR o 
presidente Bolsonaro que jura 
de pés juntos que estará lá.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Idade Redonda
O empresário Robson Mir levou a esposa Selma Nunes Mir, 
aniversariante, mais os filhos Diego, Polianne, Robson Bruno Mir 
e esposa Ana Júlia Guerra Mir, grávida do primeiro filho Antônio, 
para um maravilhoso e requisitado Resort na cidade de Monte 
Verde, em Minas Gerais. Além dos familiares, vários amigos rio-
pretenses marcaram presença para brindar a data comemorativa.

Inauguração
O empresário e diretor Ederson Muffato, inaugurou ontem, o “Super 
Muffato Gourmet Glicério” em Rio Preto. E a primeira cidade do 
interior do estado a receber o “Muffato Gourmet – uma nova 
experiência: tanto de compras, quanto de paladar”, da rede, além 
do supermercado, a estrutura conta com um centro de compras, 
estaciomanento, restaurante e uma delicatéssen, no prédio onde 
existia uma unidade da Rede Maranhão, na esquina das ruas 
Redentora com General Glicério, no bairro Redentora.

DiáriodoBob
CANALHOCRACIA. Um grupo de vereadores da nossa edili-

dade, lá pelos idos dos anos 70, tinha o habito de chamar seus 
componentes, não mais do que meia dúzia, de canalha. E até 
hoje quando se encontram, fazem questão de repetir o trata-
mento sem magoas ou melindres. Eles nunca se doeram com a 
etimologia da palavra, que na origem do sentido, significa “ban-
do de cães”. Convenhamos, se o cão ou cachorro na linguagem 
mais intimista é o melhor amigo do homem, chegamos então a 
conclusão que o julgamento dos vereadores ofendidos, por 
serem chamados por um colega de canalha, foi entendida e 
assimilada como deveria ser. Afinal, não nos esqueçamos que 
o ditado popular é velho e continua sendo usado amiúde: “Cão 
que ladra não morde!”. Ainda bem, uma vez que, para se vi-
ver em grupo, sem traumas, desassossegos, iras, confrontos e 
afrontas, o melhor mesmo é esquecer a dor e viver sem fuxico. 
Sensíveis demais. Os vereadores,  sensibilizados com os apuros 
que a população tem passado por conta da pandemia, têm pro-
posto projetos de auxílios e isenções. Mas o Airton Bertoni tem 
que explicar para eles que propostas dessas naturezas só valem 
se indicarem de onde virá o recurso para sustentar a gratuidade 
pretendida. Vacina Já. O Governador João Doria anunciou, o 
lançamento do Dia da Esperança, ferramenta que disponibiliza 
a contagem regressiva para imunização de toda população de 
São Paulo, de acordo com cada faixa etária. O novo recurso está 
disponível na plataforma Vacina Já. Água pra beber! Estamos 
enfrentando um dos piores períodos de estiagem dos últimos 
100 anos. Ainda assim, mesmo com a crise da falta de água 
batendo na nossa porta, tem gente que não tem consciência 
e lava calçadas, toma banhos demorados e não  conserta a 
torneira que fica o dia inteiro pingando. É mais fácil colocar 
a culpa no SeMAE, né? Cada um na sua. A regularização do 
Auferville faz mais de vinte anos que está na fila de espera. A 
ocupação conhecida como Favela da Vila Itália, que surgiu 
outro dia, já passará por processo de urbanização que deve ser 
concluído em um ano. Está confirmado o velho ditado: quem 
tem padrinho não morre pagão. Piada de caserna. O Exército 
impôs 100 anos de sigilo ao processo sobre a participação de 
Eduardo Pazuello em ato político pró-Bolsonaro. Muito mais 
grave será se em 2121 o noticiário ainda se interessar em contar 
essa história. Ponto e basta!

Parabéns 
Gumercindo
Pelo segundo ano consecutivo, 
o festeiro e Oficial Gumercindo 
de Seta, não poderá reunir 
sua imensa galera de amigos 
e familiares para comemorar 
mais um aniversário nesta 
qu in ta - fe i ra ,  d ia  10 de 
junho, em sua Docestância, 
na Estância Jockey Clube, 
nos arredores de Rio Preto, 
devido à pandemia Coronavírus 
Covid-19. A sempre elegante 
esposa Neiva Saad de Seta 
e as filhas, a médica Fátima 
de Seta Badan, a advogada 
e oficial Maria Cecília de Seta 
Buchdid, estavam programando 
a festa em grande estilo, com 
big almoço, cardápio assinado 
por um requisitado buffet, 
shows, música ao vivo, entre 
outros divertimentos durante 
a tarde comemorativa para os 
convidados. Com certeza, no 
próximo ano, será uma festa 
de arromba. Da coluna, meus 
parabéns, Gumercindo.  

Alianças douradas
Diego Nunes Mir, empresário da moda, e a universitária Victória 
Tavares ficaram noivos, com reunião íntima só a família, dias 
atrás. Os pais deles, o empresário Robson Mir e Selma Nunes 
Mir e o pecuarista Euriquinho Tavares e Jaqueline Martin Tavares 
aguardam felizes o casamento. Tudo indica que será no segundo 
semestre de 2022.

Bate e Volta
A Seleção da Argentina anúncia que não se hospedará no Brasil 
durante a Copa América, e só virá ao país para os jogos. A estreia 
da Argentina está marcada para o próximo dia 14 de junho, 
segunda-feira, contra o Chile, no Estádio Nilton Santos, no Rio 
de Janeiro.

henriforne@gmail.com

Masha e o Urso
No último dia 3 de junho, foi comemorado o aniversário da 
princesinha Maria Antônia, que completou 3 aninhos, ao lado do 
irmão Joaquim e dos pais, o empresário Bruno Tápparo e Natália, 
que está grávida de 3 meses.  A pequena Maria Antônia realizou 
seu sonho na Floresta encantada da Masha e seu amigo Urso. A 
festa foi só para a família, mas, tudo em grande estilo, assinada 
pela mamãe Natália Tápparo, decoradora, arrasou nos detalhes 
da festa que ficou um luxo.

Velocidade pra quê?
Me chama a atenção o novo TIGGO, um carro turbo com 9 
velocidades com tudo e muito mais do que outros veículos de 
luxo. Mas, aqui pra Rio Preto, o que fazer para conseguir usar as 
9 marchas, quando a velocidade máxima não pode passar dos 
80km. Um carro com tanta tecnologia e rapidez não vai dar conta 
de tantas multas, uma vez que a média pra rodar pelas nossas ruas 
vai de 40 a 60 por hora. Enquanto isso, uma moto 125, além do 
barulho e do ensurdecedor escapamento aberto, na entrega FOOD, 
não respeita sinais e passa de 100 por hora. Incongruência já!

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

C/ Luizinho BUENO 

O cartorário Paulo André Gine Matos e sua amada Giani 
Cristina de Deus. Ele ganhou idade nova, dias atrás. O 
casalzinho comemora um ano de namoro. Parabéns!  

FAMÍLIA REUNIDA.  A aniversariante Selma Nunes Mir com o marido Robson Mir, os 
fi lhos Diego, Polianne, Robson Bruno e esposa Ana Júlia Guerra Mir, grávida de Antônio, a 
nora Victória  Martin Tavares e o genro Arthur Xavier, em fi nal de semana comemorativo 

no chique Resort, em Monte Verde, Minas Gerais. Feliz Dia dos Namorados  


