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Catanduva e cidades da região endurecem mais medidas 
e entram em lockdown a partir de hoje. Pág.A3

Edinho e prefeitos da região estudam 
ampliar toque de recolher para as 18h

ANÚNCIO PODE SAIR HOJE

Balcão de 
Empregos 

abre semana  
oferecendo 288 
oportunidades

Pág. A4

Relatório da 
Saúde traz mais 
16 óbitos por 

Covid-19

Divulgação

ACIDENTE
Polícia prende 
motorista de 
bitrem que 
provocou aci-
dente na BR, 
deixou casal 
ferido e fugiu 
sem prestar 
socorro.
 Pág.A4

Rio Preto ganha 
central exclusiva 
para telemedicina

Edinho recebe prefeitos da região ontem; medidas coletivas podem ser anunciadas hoje

Pág. A4

Pedidos de seguro-desemprego caem em maio
Erm maio do ano passado o municipio bateu recorde de pedidos. Na ocasião, foram 3.667 pedidos do benefício. Um ano depois, o mu-
nicípio contabiliza 1.813 solicitações, uma redução de 50,5% em comparação com 2020.     Pág.A2

Edinho se reúne com prefeitos de Bálsamo, Bady Bassitt, 
Cedral, Guapiaçu, Jaci, Mirassol e Neves Paulista. Pág.A3

Procon dá 72h 
para distribuidoras 
de combustíveis 

enviarem planilhas
O diretor do Procon de Rio 

Preto Jean Dornelas enviou 
ofício às distribuidoras de 
combustíveis nesta segunda-
-feira, dia 14, no qual dá prazo 
de 72 horas para as empresas 
apresentarem notas fiscais e 
planilhas de preços e custos 
referentes ao período entre 3 
e 12 de maio.  Pág.A2

Semana abre com 
113 pacientes 

esperando vagas 
em hospitais

Na fila de espera da Cross, 
nesta segunda-feira (14), há 
113 pacientes esperando por 
uma vaga de hospital. Destes 
113, 13 são graves (vermelho), 
78 grau laranja, 21 grau amare-
lo, e 1 no grau de menor comple-
xidade. No dia 9 de junho, essa 
fila estava em 112 pacientes 
e na sexta-feira (11), em 117 
pacientes.   Pág.A5

Pág. A3

Edinho diz que 
novo secretário 

estadual conhece 
agricultura 

Fiscais multam 377 pessoas em R$ 475 mil

Pág. A5

Esquema especial 
vai dar doses 

remanescentes 
a lactantes

Pág. A5 Pág. A4

DROGAS
PM encerra 
festa regada 
a drogas e 
detém cinco 
pessoas no 
domigno de 
manhã após 
denúncia 
anônima. 
Pág.A4

Pág. A2

Hemocentro usa 
tema junino para 
atrair pessoas em 
Dia Mundial do 

Doador de Sangue
Pág. A2
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Valorizar servidores é 
necessário!!!

Mais de um ano de Pandemia 
e diferente do que esperávamos 
e até sonhávamos, continuamos 
perdendo parentes e amigos. A 
pandemia escancarou ainda mais 
a desigualdade social no Brasil e 
infelizmente até agora já ceifou 
mais de 470 mil vidas. É triste 
e revoltante ver o descaso dos 
governantes, não somente pela 
pandemia em si, pois essa infe-
lizmente afetou todo o planeta, 
mas sim pela indiferença, irres-
ponsabilidade e negacionismo 
de um governo que vê seu povo 
morrendo e continua agindo como 
se nada estivesse acontecendo, 
e pior atacando especialistas e 
profissionais que mesmo com toda a dificuldade e desvalorização 
estão a mais de um ano utilizando todo seu conhecimento e empe-
nhando todo seu esforço diante do desconhecido, das dificuldades 
e desmandos para salvar o maior número de vidas possível. Nos 
perguntamos o que seria da população sem o esforço desmedido 
de todos os servidores públicos e profissionais envolvidos, em 
especial os do SUS nessa pandemia? Mas, estas pessoas estão 
chegando ao seu limite, físico e mental. Aos servidores foi criada 
uma lei especifica a 173 que congelou direitos. Em nossa cidade, 
os servidores como em todo o país estão sofrendo com as restri-
ções impostas pelo Governo Federal com esta lei. Outro ponto é 
a falta de vontade política do governo municipal em reconhecer 
e valorizar o empenho, esforço e dedicação de seus servidores, 
principalmente os da Linha de Frente, em especial os da Saúde. 
Infelizmente dentro do nosso serviço municipal de Saúde (Ex: 
UBSs e UPAs) existem dois tipos de trabalhadores, os Servidores 
concursados que prestarão seus serviços à população por pelo 
menos 30 anos e assim fortalecem o vínculo Comunidade-serviço 
público, buscando a  cada dia  a melhora e qualidade do serviço 
público prestado à todos; e os Parcerizados (contratados pelo 
convênio com o HB); esses profissionais exercem suas funções 
(a mesma função do servidores públicos concursados) dentro 
do mesmo local de trabalho e atendendo o mesmo público, a 
questão  é que, são trabalhadores com vínculos empregatícios 
diferentes e por este motivo o regramento da legislação trabalhista 
são diferentes, sendo que  esta situação escancara as diferenças 
de direitos  trabalhistas, o que provoca muito descontentamento 
entre os profissionais. Apesar de o serviço ser realizado na rede 
pública, os Servidores não tem preferência em escolha de folgas 
e férias, ao contrário dos terceirizados do HB que sempre tem 
a preferência quanto à escolha.  Várias diferenças provocam o 
descontentamento dos servidores, outro exemplo é quanto ao 
percentual de Hora Extra inclusive de domingos e feriados para os 
servidores concursados que é de 50% e para os trabalhadores do 
HB é 100%. O vale alimentação dos servidores é de 150,00 fixo 
e 250,00 variáveis, ou seja, se o servidor apresentar um atestado 
médico, mesmo que seja acidente de trabalho, o mesmo não 
ganhará parte da variável, porque este valor é bônus, enquanto 
que os profissionais do HB tiveram reajuste de 8% e seu vale 
alimentação foi para 750,00 sem desconto. 

O fato é que a Pandemia trouxe a todos os trabalhadores da 
saúde muito desgaste, dor e sofrimento, mas de alguma forma 
o Hospital de Base amenizou isso dando aos seus trabalhadores 
tudo que foi possível em meio a uma Pandemia, enquanto que 
a Prefeitura só exigiu empenho dos seus trabalhadores e não fez 
nenhum esforço para reconhecer o quanto estes se dedicaram 
em um momento tão difícil, para atender toda a população. 

Por fim, os SERVIÇOS PÚBLICOS e especialmente os SER-
VIDORES PÚBLICOS precisam que o senhor prefeito encontre 
alternativas com medidas que valorizem e preservem a saúde física 
e mental de seus trabalhadores que estão há mais de um ano, 
no combate direto ao COVID-19. É urgente uma demonstração 
de reconhecimento ao excelente trabalho prestado por todos os 
servidores em especial os da Saúde que já se encontram exaustos 
e totalmente desmotivados. 

Sanny Lima Braga, presidente do SSPM

ARTIGO Famílias da classe D
As famílias da classe D sofreram 

mais impacto negativamente duran-
te a pandemia no que diz respeito 
aos cuidados com crianças de até 
3 anos. Com renda familiar média 
mensal de R$720, esse grupo se 
sente mais ansioso, exausto, triste 
e sobrecarregado.

Covid-19
Um projeto da Secretaria de Saúde 

do Distrito Federal, em parceria com a 
Universidade Brasília, vai oferecer apoio 
psicológico online para pessoas que per-
deram parentes pela covid-19. A procura 
foi tão grande que, menos de 24 horas 
após o anúncio do serviço, às 285 vagas 
foram preenchidas.

Acordos
A despoluição de rios e a transforma-

ção de lixo em energia são os objetivos 
de três acordos de cooperação assi-
nados nesta segunda-feira (14) entre 
associações setoriais e o Ministério do 
Meio Ambiente. Um dos acordos trata 
sobre o monitoramento da qualidade 
da água.

NOTAS

Pedidos de seguro-desemprego 
caem em maio em relação a 2020

Em maio do ano passado, 
São José do Rio Preto registrou 
o seu maior índice de requeri-
mento de seguro-desemprego 
desde que os dados passaram 
a ser divulgados pelo Ministério 
do Trabalho em se portal em 
2011. Na ocasião, foram 3.667 
pedidos do benefício. Um ano 
depois, o município contabiliza 
1.813 solicitações, uma redu-
ção de 50,5% em comparação 
com 2020.

Dentre os requerimentos, 
1.255 (69,2%) foram feitos 
pela internet. O número também 
representa uma redução em 
relação ao mês de abril, que 
teve 1.875 pedidos. No total 
acumulado do ano, Rio Preto 
registra 8.297 solicitações de 

seguro-desemprego, uma mé-
dia de 1.659 por mês.

“Os números do mês de 
maio do ano passado são um 
reflexo do período conturbado 
que tivemos no início da pan-
demia com várias demissões 
ocorrendo. O deste ano é uma 
redução esperada, mas é uma 
consequência do lockdown na 
cidade em março, que oca-
sionou demissões em abril e 
possíveis solicitações em maio”, 
afirmou o economista José 
Mauro da  Silva.

No Estado de São Paulo, 
foram 150.988 requerimentos 
realizados, número inferior aos 
162.274 do mês de abril. Des-
tes pedidos, 59% foram feitos 
por homens.  A principal faixa 
etária que solicitou o benefício é 
dos 30 aos 39 anos. No Brasil, 
foram 527.066 requerimentos.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

ECONOMIA

Divulgação

Procon dá 72 horas para distribuidoras de 
combustíveis fornecerem planilhas de preços

O diretor do Procon de 
Rio Preto Jean Dornelas en-
viou ofício às distribuidoras 
de combustíveis nesta se-
gunda-feira, dia 14, no qual 
dá prazo de 72 horas para 
as empresas apresentarem 
notas fiscais e planilhas de 
custos referentes ao perío-
do entre 3 e 12 de maio.

A decisão foi tomada 
após as distribuidoras in-
formarem ao órgão que o 
recente aumento dos com-
bustíveis se deve a reajuste 
no valor pago pelo produto 
às usinas e refinarias. “Na 
resposta, os distribuidores 
apenas alegam que repas-
saram o aumento, mas não 
apresentam nenhum docu-
mento que comprove isso”, 

explicou Dornelas.
O Procon havia oficiado 

às distribuidoras, no início 
do mês, depois de reunião 
com donos de postos. “Os 
varejistas apresentaram 
provas de que repassaram 
o aumento das distribuido-
ras. Agora queremos uma 
explicação dessas empre-
sas”.

Segundo Dornelas, caso 
o novo pedido seja ignora-
do, o Procon poderá pre-
sumir “omissão de infor-
mações”, o que caracteriza 
crime contra a economia 
popular. “A explicação é 
muito importante neste 
momento, principalmente 
diante do novo aumento no 
etanol registrado na bom-
ba neste fim de semana”, 
disse.

Da REPORTAGEM

RIO PRETO

Pedidos de seguro-desemprego caem em maio em 
relação a 2020

O diretor do Procon de Rio Preto Jean Dornelas enviou 
ofício às distribuidoras de combustíveis
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Hemocentro recebe doadores 
com tema de festa junina

Ontem celebrado o Dia Mun-
dial do Doador de Sangue. Por 
isso, visando incentivar a doação 
de sangue e o cadastro de novos 
doadores de medula óssea, o 
Hemocentro de Rio Preto recebeu 
os doadores de forma diferente, 
em clima de Festa Junina.

O Dia Mundial do Doador de 
Sangue (World Blood Donor Day) 
é realizado em 14 de junho. O 
evento foi organizado pela primei-
ra vez em 2005, por uma iniciativa 
conjunta da Organização Mundial 
da Saúde, da Federação Interna-
cional da Cruz Vermelha e das So-
ciedades do Crescente Vermelho 
para aumentar a conscientização 
sobre a necessidade de sangue 
e seus hemocomponentes e 

para agradecer aos doadores de 
sangue pelo dom de salvar vidas.

Dos dias 14 a 19 de junho, a 
instituição terá lanches especiais 
pós doação como cachorro-quen-
te, pão de queijo, bolo, doces e 
pipoca. Além disso, as recepcio-
nistas do Hemocentro estarão 
vestidas a caráter e a recepção 
e sala de coleta terão decoração 

especial.
O Hemocentro fornece hemo-

componentes para 39 instituições 
de saúde de Rio Preto e região, 
totalizando em média 6.500 
transfusões/mês. Atualmente, a 
instituição necessita, em média, 
de 100 doações para manter os 
estoques em níveis considerados 
ideal.

Da REPORTAGEM

EMPREGO

Balcão abre semana com 
288 vagas de trabalho

A expectativa 
da Secretaria é 
que a demanda 

por novos postos 
de trabalho no 
setor continue 

crescendo

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta segunda-fei-
ra (14) está oferecendo 288 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
vendedor (35), telemarketing 
(25), auxiliar de cozinha (9), 
auxiliar de carga e descarga 
(8), consultor de vendas (8), 
mecânico (8), entre outras.

Há também oportunida-
des de estágio.  As vagas 
são para as seguintes áreas: 
administrativo (4), pedago-
gia (2), designer gráfico (1), 
desenvolvimento web (1), re-
dator (1) e social media (1).

Os interessados em al-

guma das vagas podem 
se cadastrar no Balcão de 
Empregos através do site 
da Prefeitura www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos e 
se candidatar as vagas ofere-
cidas enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 

também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico é que a 
demanda por novos postos 
de trabalho no setor conti-
nue crescendo. Ao acessar 
o site https://www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos/, 
a empresa pode fazer o 
cadastro e encaminhar uma 
busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em se-
guida, aparecem todas as 
pessoas interessadas, com 
experiência e perfil para o 
cargo.

Vinicius LIMA 

SANGUE

Divulgação
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Edinho e prefeitos da 
região podem anunciar hoje 

toque de recolher às 18h
O prefeito de Rio Preto Edi-

nho Araújo, ao lado do Secre-
tário de Saúde Aldenis Borim, 
recebeu na tarde desta segun-
da-feira (14) os prefeitos da ci-
dade de Bálsamo, Bady Bassitt, 
Cedral, Guapiaçu, Jaci, Mirassol 
e Neves Paulista para discutir 
medidas restritivas que deverão 
ser implantadas na cidade e 
nos municípios do entorno de 
Rio Preto.

O Comitê de Enfrentamento 
do Coronavírus apresentou ao 
Prefeito uma proposta de medi-
das mais restritivas, a partir das 
18h, que deverá ser analisada 
pelos Prefeitos nesta terça-feira 
(15).

Participaram do encontro 
representantes do Judiciário 
como o juiz Cristiano Jarreta 
Coelho, do juizado Especial Cível 
de Rio Preto, Evandro Pelarin da 
Vara da Infância e Juventude, o 
promotor Sérgio Clementino e 
representantes de instituições 
hospitalares do Austa, Benefi-
cência Portuguesa, Santa Casa, 
Santa Helena, Hospital de Base, 
DRS-XV e Conselho Municipal 
de Saúde.

Região
A Prefeitura de Catanduva 

publicou um decreto na sexta-
-feira (11) que começa a valer 
a partir desta terça-feira (15). O 
Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, 
Prefeito da cidade, após uma 
pressão do Ministério Público 
local, determinou medidas de 
restrições mais rígidas do que 
as já pré-determinadas pelo 
Plano SP, inclusive a proibição 
do funcionamento do trans-
porte público até o dia 29 de 
junho (período de vigência do 
decreto).

No texto, o Prefeito declara 
que “a circulação e pessoas e 
veículos em vias públicas será 
apenas permitida para a finali-

dade de compra de medicamen-
tos, atendimento médico para 
pessoas ou animais, embarque e 
desembarque no terminal rodo-
viário, atendimento de urgências 
ou necessidades inadiáveis e 
prestação de serviço permitido 
pelo decreto”.

Urgências ou necessidades 
inadiáveis entendem-se como 
sendo tudo aquilo que coloca em 
risco a saúde, segurança ou sub-
sistência de pessoas ou animais. 
Já para as pessoas que poderão 
trabalhar durante o lockdown, 
será necessária a apresentação 
– quando requeridos pela fisca-
lização – além dos documentos 
pessoais de identificação e de 
comprovação de endereço e 
carteira de trabalho.

Para as pessoas que sairão 
para ir ao médico ou mercado, 
por exemplo, também deverão 
apresentar nota fiscal de com-
pra ou prescrição médica, bem 
como atestado caso tenha sido 
atendido em alguma unidade 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Guedes confirma que auxílio emergencial 
será prorrogado por mais três meses

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, confirmou que 
o governo federal decidiu 
prorrogar o auxílio emergen-
cial por mais três meses. 
A decisão foi tomada em 
reunião na semana passada 
no Palácio do Planalto com 
a presença dos ministros da 
Casa Civil, Luiz Eduardo Ra-
mos, e da secretaria-geral da 
presidência, Onyx Lorenzoni.

Na última semana, Gue-
des já havia sinalizado com 
a possibilidade de estender o 
benefício até outubro. “Pos-
sivelmente vamos estender 
agora o auxílio emergencial, 
mais dois ou três meses, 
porque a pandemia está aí”, 
disse em participação remo-
ta em um evento promovido 
pela Frente Parlamentar do 
Setor de Serviços.

No mesmo evento, o mi-
nistro garantiu que após a 

prorrogação do auxílio, o go-
verno implementará um novo 
Bolsa Família, já reformulado. 
“Logo depois, entra, então, o 
Bolsa Família, o novo Bolsa 
Família, já reforçado. Então 
eu diria que o Brasil está 
encontrando seu caminho”, 
defendeu, em alusão ao du-
plo compromisso do governo 
com a saúde da população e 
com o lado fiscal.

O governo reeditou em 
abril o pagamento do auxílio 
emergencial, com a previ-
são inicial de pagamento de 
quatro parcelas que variam 
de R$ 150 a R$ 375. Es-
ses mesmos valores serão 
mantidos.

A nova prorrogação deverá 
ser custeada por um crédito 
extraordinário de R$12 bi-
lhões de reais a ser enviado 
ao Congresso e outros R$7 
bilhões de reais que já estão 
disponíveis no orçamento 
autorizado para o programa.

Da REDAÇÃO
Divulgação 

NACIONAL

COMITÊ QUER

de saúde.
Ficam proibidas todas as 

atividades comerciais, de pres-
tação de serviços – inclusive 
bancários, correspondentes 
bancários e lotéricas – e in-
dústrias, para o atendimento 
presencial, prática de atividades 
internas, externas, produtivas, 
de manutenção, de limpeza ou 
de qualquer natureza, exceto 
segurança.

As atividades permitidas, 
segundo o decreto, são de se-
gurança privada, transporte in-
dividual (carros de app), hotéis, 
delivery (estabelecimento com 
porta fechada), supermercado e 
todo estabelecimento que tenha 
pelo menos 70% de sua área 
de venda ocupada por produtos 
essenciais (alimentos, produtos 
de limpeza, e higiene pessoal), 
padarias, açougues, comércio 
de hortifrúti, gás, água, insu-
mos hospitalares, restaurantes 
e bares, posto de combustível, 
transportadoras, autoatendi-
mento em agências bancárias, 
entre outros.

Além do transporte público, 
as aulas presenciais também 
estão suspensas na cidade, a 
venda de bebida alcoólica (inclu-
sive por delivery) está proibida, 
aglomeração em qualquer espa-
ço público, atividade esportiva 
coletiva, eventos, feiras livres e 
atividades religiosas – incluindo 
individuais.

Os velórios na cidade deve-
rão acontecer entre 6h e 18h, 
com duração de três horas e 
para no máximo 10 pessoas.

O decreto ainda prevê por 
cada pessoa e/ou estabeleci-

mento que desobedecer qual-
quer regra imposta pelo docu-
mento. As multas variam de 
R$552,71 à R$20.013,92.

Outras cidades
No entorno de Catanduva 

existem várias cidades que 
dependem do Hospital Emílio 
Carlos, por não possuírem es-
trutura para cuidar de pacientes 
com Covid-19, principalmente 
os casos médios e graves. Por 
isso, mais 12 cidades da região 
também aderiram ao lockdown.

Algumas começaram o lock-
down nesta segunda-feira (14), 
outras começaram na terça e 
outras na quarta. A data para 
terminar também está variando. 
Enquanto em Catanduva é válido 
até o dia 29, existem cidades 
que o lockdown vai até o dia 20 
de junho.

As cidades que aderiram 
medidas mais restritivas, com o 
objetivo de desafogar o Hospital 
de Catanduva foram Severí-
nia, Pindorama, Santa Adélia, 
Palmares Paulista, Tabapuã, 
Ariranha, Catiguá, Paraíso, No-
vais, Embaúba, Itajobi e Novo 
Horizonte.

Divulgação

Discurso empolgado 
O deputado licenciado Itamar Borges fez sua primeira visi-

ta oficial à cidade, sábado, como secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado. O prefeito Edinho Araújo (MDB), em 
discurso empolgado, não poupou elogios ao companheiro de 
partido. “Esperamos que você seja a liderança e a voz da agri-
cultura no Estado”, disse. “Doria (governador João Doria), você 
acertou, Itamar conhece agricultura”, acrescentou. Ainda é cedo 
para tecer qualquer análise sobre o que poderá acontecer até 
2024, quando acontecem as eleições para o eleitorado escolher 
o sucessor do prefeito de plantão, no entanto, corre rumores 
no meio político de que o secretário poderá ser ‘abraçado’ por 
Edinho. Indícios nesse sentido são evidentes! O secretário esteve 
na cidade para prestigiar ato simbólico de reabertura da Casa 
de Agricultura de Rio Preto. Na foto da esquerda para direita: 
Francisco Matturo, secretário-executivo da pasta da Agricultura, 
Edson Filho, Itamar Borges e Edinho Araújo.

Plantão
Seis médicos que atuavam 

na linha de frente ao combate 
à covid-19 nas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs), Zona 
Norte de Rio Preto, pediram 
demissão alegando que al-
gumas prefeituras da região 
pagam mais pelos plantões. 
Para não perder profissionais 
neste período de pandemia, a 
Secretaria da Saúde faz estu-
do com o objetivo de aumentar 
o valor dos plantões. Mão de 
obra especializada está es-
cassa, quem paga mais, leva! 

Missas no litoral 
Serão celebradas missas de um mês amanhã em memória 

do prefeito de São Paulo Bruno Covas, que morreu recentemente 
após uma luta árdua contra um câncer no intestino. A exemplo 
do avô, saudoso governador Mário Covas, Bruno também nas-
ceu em Santos. Como a família Covas sempre teve prestígio na 
região do litoral paulista, as missas serão celebradas em igrejas 
das cidades de Guarujá, Peruíbe, Santos, São Vicente, Praia 
Grande, Mongaguá, Bertioga e Cubatão. Bruno aparece na foto 
ao lado de Milton de Paula, que foi a São Paulo para dar uma 
força ao então prefeito um mês antes de ele morrer. “Fui amigo 
dele (Bruno) por 25 anos”, revela emocionado, o rio-pretense.  

Desabastecido 
Consumidores reclamam 

dos preços da carne, arroz, fei-
jão, óleo de soja e legumes que 
estão além do poder aquisitivo 
da maioria do povo. A explicação 
é de que a pandemia mudou o 
comportamento da população, 
que passou a comer mais em 
casa. O auxílio emergencial 
também teria pressionado o 
consumo. Para manter os pre-
ços acessíveis não pode comer? 
Fato: o dólar alto incentiva ex-
portação e o mercado interno 
fica desabastecido. 

Urgência 
O plenário vota na sessão 

de hoje, em regime de ur-
gência, projeto de João Paulo 
Rillo (PSOL) que reivindica a 
inclusão de gestantes, puér-
peras e lactantes com ou sem 
comorbidades no plano de 
imunização contra à covid-19 
da Prefeitura de Rio Preto. 
“Esperamos a aprovação des-
te projeto e, após, que seja 
sancionado com urgência”, diz 
o psolista. Como as vacinas 
chegam a conta-gostas, a saí-
da é priorizar grupos especiais.

Rojão 
Para piorar a situação do 

consumidor, a Petrobras au-
torizou aumento de 5,9% do 
preço de gás de cozinha, que 
entrou em vigor ontem. O 
produto já teve aumento de 
17,5%, cinco vezes mais que a 
inflação registrada nos últimos 
12 meses. Como o gás depen-
de da cotação do dólar e está 
atrelado ao valor do petróleo, 
com o real desvalorizado re-
flete no bolso do brasileiro. O 
preço sobe feito rojão! Será 
que vai cair um dia? 

Combinado 
Os preços dos combustí-

veis estão além da capacida-
de financeira da maioria de 
trabalhadores que depende 
de veículos para exercerem 
suas atividades. Os postos de 
Rio Preto, com rara exceção, 
estão com os preços próximos 
que até parece tabelamento 
combinado. Isso vale para o 
etanol, gasolina e diesel. A 
colheita da cana-de-açúcar 
começou em abril, no entan-
to, o preço do etanol continua 
estratosférico. Um absurdo! 

Festejavam
A Vigilância Sanitária infor-

mou que a Guarda Municipal 
fez 298 atuações no fim de 
semana contra shoppings, 
bares, supermercados e fes-
tas por desrespeito às normas 
de segurança que visam se-
gurar o avanço da covid-19. 
Entre os autuados, 276 eram 
pessoas que festejavam, tal-
vez a propagação do vírus. O 
governo estuda adotar novas 
medidas restritivas para frear 
o índice crescente da doença. 
Depois criticam o prefeito!

O prefeito de Rio Preto Edinho Araújo, ao 
lado do Secretário de Saúde Aldenis Borim, 
recebeu na tarde desta segunda-feira (14) 
os prefeitos da cidade de Bálsamo, Bady 
Bassitt, Cedral, Guapiaçu, Jaci, Mirassol e 
Neves Paulista

O Comitê apresentou 
ao Prefeito uma 

proposta de medidas 
mais restritivas, a 
partir das 18h, que 

deverá ser analisada 
pelos Prefeitos hoje

“

“

Edinho Araújo, 
prefeito de Rio Preto 

Circulação de pessoas 
e veículos em vias 

públicas será apenas 
permitida para a 

finalidade de compra 
de medicamentos

“

”
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MAIS UMA PM encerra festa clandestina 
regada a drogas e detém cinco

Após uma denúncia anôni-
ma de que na Estância Santa 
Clara estava ocorrendo uma 
festa clandestina, policiais 
militares encerram o evento 
e apreendem às 9h40 deste 
domingo (13) vários tipos de 
drogas, como maconha, ectasy 
e loló.

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, ao chegarem no local 
os policiais encontraram cerca 
de 150 pessoas, muitas delas  
sem máscaras. Logo foram 
identificados os organizadores, 
um homem de 44 anos e outro 
de 24 anos.

No interior do carro do ho-
mem de 44 anos foi encontrado 
um frasco com 17 comprimidos 

de ecstasy e em sua carteira 
estavam guardados R$460. 
Com a ajuda dos policiais da 
equipe da BAEP ainda foram lo-
calizados mais 40 comprimidos 
de ecstasy na casa do mesmo 
homem.

Com apoio de cães farejado-
res, foi encontrado drogas com 
alguns participantes do evento, 
que acabaram sendo levados à 
Central de Flagrantes.

Com um acusado, foram 
encontrados sete saquinhos 
com substância em pó, que ele 
alegou ser calmante. Já com 
outro homem foram apreendi-
dos três frasco conta-gotas com 
substância líquida conhecida 
como loló.

Na residência, os policiais 
encontraram mais duas porções 
à maconha, dois frascos de 

Da REDAÇÃO medicamento conhecido como 
Cetamin, um vidro de cola para 
acrílico, seis saquinhos trans-
parentes contendo substância 
branca e uma lata de spray 
antirrespingo.

O proprietário do local, um 
homem de 39 anos, não foi 
localizado.

Na Central todos os envolvi-
dos informaram que as drogas 
eram para consumo próprio e 
que não pretendiam traficar.

Depois de serem ouvidos os 
cinco homens foram liberados, 
porém serão investigados atra-
vés de um inquérito policial. O 
caso foi registrado como drogas 
sem autorização e infração de 
medida sanitária, sendo que o 
3º Distrito Policial é responsável 
pela investigação. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Divulgação

PM encerra festa clandestina regada a drogas e detém 
cinco

Fiscais multam 377 pessoas em 
R$ 475 mil no fim de semana

A Guarda Civil Municipal, 
em conjunto com a Vigilância 
Sanitária, Fiscais de Postu-
ras, Polícia Militar e Vara da 
Infância e Juventude, realizou 
operações na noite deste sá-
bado (12) e sexta-feira (11) e 
autuou 377 pessoas.

Cada autuação é de 20 
UFM (Unidade Fiscal Munici-
pal), o que dá em torno de 
R$1.260,00 por pessoa que 
desrespeitar os decretos vigen-
tes de combate à dissemina-
ção da Covid-19. Juntando as 
377 pessoas multadas, dá um 
valor de mais de R$ 475 mil.

Segundo a GCM, a fis-
calização encontrou festas 
clandestinas e bares lotados, 
com os frequentadores sem 
máscaras de proteção e sem 
distanciamento social.

Foram duas festas clandes-
tinas, uma no bairro Recanto 
dos 18 e outra no Bela Vsta, 
além de cinco bares autuados, 
sendo um interditado por 15 
dias. Se houver reincidência 
poderá ser lacrado em defini-
tivo. Isso no sábado (12).

Sexta-feira - Na sexta-
-feira (11) a noite, GCM, Vara 
da Infância e Juventude e Polí-
cia Militar também debelaram 
várias aglomerações, sendo 
uma no Júpiter Olímpico onde 
haviam 14 maiores e 7 meno-
res; outra na praça Mariana 
Dallul (em frente a Represa) 
com aproximadamente 40 pes-
soas que se dispersaram com 
a chegada das viaturas; uma 
festa de aniversário do Parque 
dos Pássaros com aproxima-
damente 80 pessoas; além de 
um serv festa que foi autuado 
por descumprir as regras do 
decreto vigente.

As pessoas que estavam no 
Júpiter Olímpico, na praça e no 
aniversário foram autuadas.

A GCM reitera a informação 
de que “todos os frequenta-
dores de estabelecimentos 
comerciais, como bares, res-
taurantes, shoppings e festas 
clandestinas estão sujeitos à 
multa, não somente o proprie-
tário. Havendo aglomeração, 
as pessoas, como correspon-
sáveis, devem se retirar do 
local”, diz Roger Assis do setor 
de comunicação da GCM.

ANDRESSA ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

AGLOMERAÇÕES
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Fiscais multam 377 pessoas em R$ 475 mil no fim de semana

EM CASA

Um homem de 29 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes no último domingo (13) 
para informar que às 11h30 no 
sábado (12) sua esposa de 27 
anos teria se ferido ao tentar 
ascender um fogo com álcool, 
em sua residência localizada 
no bairro Jockey Club.

A vítima foi socorrida e leva-
da para o Hospital de Base de 
Rio Preto, local onde recebeu 
atendimento médico.

No hospital o homem foi 
orientado a registrar o boletim 
de ocorrência para que sua 
esposa pudesse ser transferida 
para uma instituição especia-
lizada.

O jornal DHoje entrou em 
contato com o HB para in-
formações sobre a vítima e 
aguarda resposta. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Esposa fica 
ferida ao 

acender fogo 
com álcool 

Da REDAÇÃO 

MARIA HELENA BORGES MIRANDA, 
natural de Riolândia/SP, faleceu aos 62 anos 
de idade. Era casada com Osvaldo Alves Mi-
randa e deixou suas fi lhas Simone, Cristiane. 
Foi sepultada no dia 13/06/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Municipal de 
Fernandópolis para o cemitério Municipal 
de Fernandópolis.

EDUARDO DA SILVA, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 40 anos 
de idade. Era solteiro e deixou seus fi lhos 
Eduarda Leonarda, Gabriel Leonardo. Foi 
sepultado no dia 13/06/2021 às 09:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ANTONIO DOS SANTOS, natural de 
Tanabi/SP, faleceu aos 70 anos de idade. Era 
casado com Maria Antonia Maim dos San-
tos e deixou seus fi lhos Andrea Perpetua, 
André Ricardo, Jhon Lennon. Foi sepultado 
no dia 12/06/2021 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério de 
Engenheiro Schimidt.

ADORVAIR DOMINGUES OLIBA, natural 
de Estrela D’Oeste/SP, faleceu aos 74 anos 
de idade. Era casado com Luisa Carvalho 
Domingues e deixou seus fi lhos Jefferson, 
Adorvair Junior (falecido). Foi sepultado no 
dia 13/06/2021 às 10:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

MAERCIO DE TARCIO FELIZ MARTINS, 
natural de Potirendaba/SP, faleceu aos 
58 anos de idade. Era casado com Tania 
Hipolito Feliz Martins e deixou seus fi lhos 
João Pedro, Ana Beatriz. Foi sepultado no 
dia 13/06/2021 às 12:00, saindo seu féretro 
do velório de Potirendaba para o cemitério 
de Potirendaba.

LUCIA CAMILLO,  natural de São José 
do Rio Preto/SP, faleceu aos 84 anos de 
idade. Era solteira. Foi sepultada no dia 
12/06/2021, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

NEUZA LUIZA AMERICO, natural de 
Guaira/PR, faleceu aos 84 anos de idade. 
Era viúva e deixou seus fi lhos Sirlei, Sirlene, 
Rogério Luiz, Sidnei (falecido), Luis Carlos 
(falecido). Foi sepultado no dia 12/06/2021 
às 11:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

DESOLINA RIBEIRO DOS SANTOS, 
natural de General Salgado/SP, faleceu aos 
59 anos de idade. Era casada com João 
Sergio Garcia e deixou seus fi lhos Elisandro, 
Adriana. Foi sepultada no dia 12/06/2021 às 
09:00, saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério Municipal de Pontalinda.

OSWALDO GOMES DA CRUS JUNIOR, 
natural de Tanabi/SP, faleceu aos 50 anos de 
idade. Era casado com Lucia Santos da Cruz 
e deixou sua fi lha Julia. Foi sepultado no dia 
12/06/2021 às 15:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ERNESTINA JULIA DA SILVA, natural 
de Pindorama/SP, faleceu aos 86 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos Lúcia 
Inês, Antonio Carlos, Rosinei (falecido), 
Aparecida (falecida). Foi sepultada no dia 
12/06/2021 às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

SEM CNH Caminhoneiro é preso após provocar 
acidente, deixar casal ferido e fugir

Uma ação rápida de com-
partilhamento de informações 
entre a Polícia Rodoviária Fede-
ral e a Polícia Militar Rodoviária 
levou à prisão de um caminho-
neiro que causou um acidente 
e fugiu em Onda Verde/SP. O 
fato aconteceu na tarde deste 
domingo (13), no km 45 da 
BR 153.

Por volta das 13h40, o 
condutor de um bitrem, com 
placas de São Paulo/SP, colidiu 
contra um automóvel modelo 
Fiesta na entrada de um posto 
de combustível na BR 153, em 
Onda Verde. Logo após o aci-
dente, o caminhoneiro fugiu do 

local, mesmo percebendo que 
os ocupantes do Fiesta ficaram 
feridos, e seguiu sentido São 
José do Rio Preto. No momento 
do acidente o carro era ocupado 
por um casal.

Marido e esposa que es-
tavam no Fiesta sofreram fe-
rimentos e foram conduzidos 
pelo resgate para o PS de Nova 
Granada/SP, onde ficaram em 
observação. Mesmo ferido, o 
condutor do Fiesta conseguiu 
anotar as placas de outro bi-
trem, que pertencia à mesma 
empresa e estava viajando junto 
com o causador do acidente. 
De posse dessas informações, 
a PRF tentou interceptá-los, 
porém os dois bitrens evadiram 

por rodovias estaduais.
Os agentes da PRF man-

tiveram contato com a PMRv, 
que de pronto disseminou a 
informação para todas as bases 
estaduais.

Os dois bitrens foram abor-
dados pelos policiais militares 
rodoviários no km 416 da SP 
304, no município de Novo 
Horizonte/SP. O motorista que 
causou o acidente não era ha-
bilitado, além de possuir contra 
si um mandado de prisão em 
aberto por pensão alimentícia, 
expedido pela Justiça do estado 
do Paraná.

Ele foi conduzido para a De-
legacia de Polícia Civil de Novo 
Horizonte/SP, onde foi preso.

Da REDAÇÃO 
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Caminhoneiro é preso após provocar acidente, deixar 
casal ferido e fugir

DIA DE FÚRIA NOVA GRANADA
Polícia investiga maus-tratos a criança de 4 anos

A Delegacia de Polícia da 
cidade de Nova Granada/SP 
investigará o caso de uma 
criança de quatro anos que foi 
encaminhada para o Hospital 
da Criança e da Maternidade, 
neste domingo (13) à 1h30, 
nove dias após ter sofrido uma 
queda e ter fraturado o membro 
superior esquerdo.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a criança foi encaminhada para 
o HCM após ser atendida pela 
Unidade Básica de Saúde em 
Nova Granada, foi realizado um 

exame de raio x onde consta-
tou-se a fratura.

Porém foi constatado que no 
dia 4 de junho o garoto também 
foi encaminhado para o hospital 
devido uma queda de própria 
altura, onde foi diagnosticada 
uma fratura no membro supe-
rior esquerdo que foi imobilizado 
por uma tala gessada e por fim 
a criança foi liberada.

Na data a genitora da crian-
ça informou que ele se lesionou 
sozinho. Contudo, a enfermeira 
responsável pelo atendimento 
no domingo se dirigiu até a 
Central de Flagrantes de Rio 
Preto no mesmo dia, onde ela 

informou que o garoto não apre-
senta hematomas ou sinais de 
ter sofrido violência, mas ainda 
assim foi orientada a registrar o 
boletim de ocorrência.

No hospital um protocolo 
de atendimento foi aberto para 
apurar se a criança sofreu maus- 
tratos, devido o curto período 
de tempo entre as duas quedas 
sofridas.

O Conselho Tutelar também 
foi comunicado sobre o caso 
que foi registrado na polícia 
como outros não criminais e en-
caminhado para a Delegacia de 
Polícia de Nova Granada. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO 

Mulher embriagada ameaça bater 
carro, agride jovem e resiste à prisão

Uma mulher de 25 anos 
foi levada para a Central de 
Flagrantes às 20h do último 
domingo (13) por estar diri-
gindo embriagada e por agredir 
um jovem de 18 anos após 
quase colidir com o portão da 
residência da vítima, que fica 
localizado no bairro Eldorado.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a mulher estaria conduzindo 
seu carro modelo Uno quando 
informou ao seu companheiro, 

de 28 anos, que iria bater o 
carro no muro da escola loca-
lizado nas proximidades, o que 
foi impedido pelo o homem.

O casal então passou a 
discutir, sendo que o compa-
nheiro foi obrigado a estacionar 
o veículo em frente à casa do 
jovem, o que resultou quase na 
colisão com o portão do imóvel.

Por isso a vítima passou 
a discutir com o casal, sendo 
que em momentos depois ele 
foi agredido com tapas em seu 
rosto pela mulher.

A Polícia Militar foi acionada 

Da REDAÇÃO ao local, e ao chegar no endere-
ço notou que a agressora estava 
bastante alterada e por isso 
foram utilizadas as algemas. Os 
envolvidos foram levados para a 
Central de Flagrantes onde foi 
expedido um exame de IML para 
a mulher e o jovem.

O caso foi registrado como 
lesão corporal, ameaça, em-
briaguez ao volante e resistên-
cia, em seguida foi encaminha-
do para o 6º Distrito Policial que 
investigará o caso. Ninguém 
foi preso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-

TO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  - Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
SERGIO ROBERTO CAMARGO JUNIOR e FABIANA TEODO-
RO DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, servidor público 
estadual, solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
07 de junho de 1977, fi lho de SERGIO  ROBERTO CAMARGO e 
de JOSEFA ANTONIA CAMARGO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
funcionária pública estadual, solteira, nascida em Três Lagoas, MS, 
no dia 30 de maio de 1987, fi lha de LUIZ CARLOS DA SILVA e de 
NEUSA TEODORO DA SILVA. 
LUCAS FERNANDO FERREIRA e KLEICI BARROS DE LIMA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, entregador, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de fevereiro de 1990, fi lho de 
GERALDO DE JESUS FERREIRA e de ELIZABETE MARIA DOS 
SANTOS FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, 
solteira, nascida em Suzano, SP, no dia 08 de maio de 1996, fi lha 
de TEONES JOSÉ DE LIMA e de IVANI MARIA BARROS DE LIMA. 
EVANDRO DE CASTRO PILÔNI e GISLAINE APARECIDA 
MIGUEL BRAGA. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
divorciado, nascido em Nova Granada, SP, no dia 05 de janeiro de 
1969, fi lho de ALTINO PILONI e de EVANIR  DE CASTRO PILONI. 
Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, divorciada, nascida 
em Catanduva, SP, no dia 03 de agosto de 1976, fi lha de WILTON 
ROCHA BRAGA e de MARIA APARECIDA MIGUEL BRAGA. 
MATHEUS GAETAN D'AGOSTO e ARIANE VELHO PRIMO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, contador, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 14 de agosto de 1995, fi lho de ENRICO 
D'AGOSTO JUNIOR e de LISANDRA GAETAN D'AGOSTO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar fi scal, solteira, nascida em Miras-
sol, SP, no dia 14 de outubro de 1996, fi lha de JOAQUIM ANTONIO 
FERREIRA PRIMO e de LUCIA MARA VELHO PRIMO. 
EDSON MARCIO e FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, 
nascido em Nipoã, SP, no dia 17 de junho de 1961, fi lho de  e de 
MARIA APARECIDA ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, auxi-
liar de limpeza, solteira, nascida em Teresina, PI, no dia 04 de julho 
de 1986, fi lha de ANTONIO JOÃO DOS SANTOS e de MARIA DE 
LOURDES DA SILVA SANTOS.  
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 10 de junho de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS

Editais de
PROCLAMAS

Rio Preto inaugura central exclusiva 
para atendimento de telemedicina

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secretaria 
de Saúde, inaugurou nesta 
segunda-feira (14) a Central 
Saúde, que conta com 20 
profissionais de nível supe-
rior, como médico clínico, 
enfermeiro, assistente social, 
biomédico, pediatra, obstetra, 
ginecologista, farmacêutico, 
que vão trabalhar com a tele-
medicina.

A importância da Central 
Saúde é facilitar o acesso do 
paciente ao sistema de saú-
de, utilizando a tecnologia da 
telemedicina, regulamentada 
pela Lei nº 13.989, de 15 de 
abril de 2020. “Atuamos com 
profissionais treinados em 
busca da excelência do atendi-

mento SUS, no melhor horário 
e conforto em sua residência”, 
explica a assessora especial da 
Secretaria, Paula Sodré.

O serviço funcionará de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h, atendendo munícipes 
de Rio Preto. Dessa forma, 
os usuários do sistema SUS 
podem agendar uma consulta 
por telemedicina, ligando para 
o telefone gratuito da Central: 
0800 77 22 123.

O usuário será atendido por 
um enfermeiro ou médico que 
registrará a queixa em prontu-
ário eletrônico e em seguida 
agendará a consulta. No dia e 
horário agendados, o médico 
entrará em contato com o pa-
ciente para realizar a consulta 
por telemedicina, que poderá 
ser por telefone ou vídeo, de-
pendendo da necessidade do 
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Central vai fazer atendimento exclusivo por telemedicina

paciente.
As consultas serão para 

casos respiratórios e não respi-
ratórios, incluindo as consultas 
pediátricas, obstétricas, doen-
ças crônicas como hipertensão 
e diabetes, além de consulta 
para assistência social.

Se houver necessidade, 
o médico também fornecerá 
receita, atestado, solicitação 
de exames laboratoriais ou de 
imagem e encaminhamento 
para um horário com especia-
lista. Todo o atendimento fica 
registrado no prontuário do 
paciente.

A Central Saúde funcionará 
apenas para o atendimento por 
telemedicina. Caso o paciente 
deseje ser atendido na unida-
de, de forma presencial, deve 
agendar atendimento direto na 
UBS de referência.

IMUNIZAÇÃO CROSS

Esquema especial de doses remanescentes visa lactantes

A Secretaria de Saúde infor-
mou nesta segunda-feira (14) 
que disponibilizará doses re-
manescentes de vacinas contra 
a Covid-19 preferencialmente 
para lactantes, do município de 
Rio Preto.

As doses remanescentes de 
vacinas são as acondicionadas 
em frascos multidoses e que, 
ao final da vacinação, ficam 
disponíveis porque não há mais 
público para ser vacinado na 
unidade. Como o frasco reaberto 
não pode ser armazenado, as 
doses têm de ser aplicadas. 
Nesse caso, as unidades recor-
rem a um cadastro de pessoas 
interessadas na vacina. No caso 
das lactantes, elas terão priori-
dade para receber estas doses 
remanescentes.

As lactantes interessadas em 
participar do programa deverão 
preencher um cadastro no site 
da Secretaria da Saúde (www.
saude.riopreto.sp.gov.br/) a 
partir desta quarta-feira (16) e 
aguardar o chamado para rece-
ber a imunização.

Para receber a dose, será 
necessário apresentar docu-

mento de identidade com foto e 
CPF, certidão de nascimento da 
criança e declaração do pediatra.

Nova etapa - Neste 
domingo (13), o Governo de São 
Paulo anunciou a antecipação 
em 30 dias na vacinação contra 
Covid-19, prevista agora para 
terminar no dia 15 de setembro. 
Com isso, a Saúde de Rio Preto 
começou a imunizar o público 58 
e 59 anos nesta segunda-feira 
(14). A partir desta terça-feira 
(15), serão vacinadas pessoas 
de 56 e 57 anos e na quarta-

terça-feira (15) a vacinação de 
primeira dose contra a Covid-19 
em trabalhadores da Saúde das 
áreas de apoio e de cuidados 
domiciliares que trabalham em 
serviços de saúde humana, 
como: clínicas médicas, odon-
tológicas e de psicologia, labo-
ratórios, serviços de diagnóstico, 
hospitais, entre outros. Será 
obrigatório apresentar documen-
to de identificação com foto e 
CPF e documento que comprove 
vínculo com o estabelecimento 
de saúde.

Neste momento, não serão 
vacinados trabalhadores de 
apoio que atuam em estabe-
lecimentos de saúde animal, 
como clínicas veterinárias e pet 
shops, academias, e clínicas de 
estética, exceto profissionais 
com formação na área da saúde, 
como veterinários e técnicos em 
veterinária e educadores físi-
cos, mediante apresentação do 
número do conselho de classe 
e comprovação da função. A 
vacinação será no Recinto de 
Exposições, das 8h às 16h.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, já foram aplicadas 
227.773 doses em Rio Preto, 
sendo 154.518 na primeira eta-
pa e 73.255 na segunda.

Vinicius LIMA

-feira (16) as pessoas de 50 a 
55 anos.

Nesta terça-feira, a vacinação 
ocorre apenas nas unidades de 
saúde e equipamentos públicos, 
das 8h às 14h. Os endereços das 
UBS pode ser conferido em www.
riopreto.sp.gov.br/mapavacinas. 
Já na quarta-feira, além das 
unidades, o público-alvo poderá 
se imunizar também no Recinto 
de Exposições e Swift, das 8h às 
17h. Para receber a dose é ne-
cessário apresentar documento 
de identificação com foto e CPF.

Será realizada também nesta 
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Semana começa com 113 pacientes 
da região na fila por vaga em hospital

A assessoria da Cross (Cen-
tral de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde) informou 
neste domingo (13) que, até o 
momento, foram enviados R$19 
milhões para Rio Preto e região 
para combater à pandemia.

“Só na região de Rio Preto, 
a Secretaria Estadual de Saúde 
auxiliou no aumento de número 
de leitos, que saltou de 208 para 
471 de UTI e mais de 600 leitos 
de enfermaria. Além disso, desde 
o ano passado o Estado já repas-
sou à região aproximadamente 
R$19 milhões para combate à 
pandemia”, disse por nota.

A Central ainda destacou que, 
atualmente, foi registrada uma 
queda na demanda de transfe-
rências de 46% em compara-
ção ao pico da segunda onda. 
“Estamos com cerca de 700 
pedidos por dia, contra 1,5 mil 
que tínhamos em abril de 2020”.

Na fila de espera da Cross, 
nesta segunda-feira (14), há 113 
pacientes esperando por uma 
vaga de hospital. Destes 113, 
13 são graves (vermelho), 78 
grau laranja, 21 grau amarelo, 

e 1 no grau de menor comple-
xidade. No dia 9 de junho, essa 
fila estava em 112 pacientes 
e na sexta-feira (11), em 117 
pacientes. Em abril deste ano 
a média de pacientes na fila foi 
de 80 pacientes, ou seja, houve 
um aumento.

De acordo ainda com a 
assessoria, a demanda de pe-
didos de vagas nos hospitais 
é descentralizada na rede de 
saúde pública. “Considerando 
que há regulações municipais 
ou regionais, com os respectivos 
serviços de referência para sua 
área de abrangência. Ou seja, 
o sistema também é utilizado 
pelos municípios, que têm auto-
nomia para avaliar e encaminhar 
casos em seu território”, explica.

E complementou dizendo 
que “a regulação depende da 
disponibilidade de leitos e de 
condição clínica adequada para 
que o paciente seja deslocado 
com segurança até o hospital 
de destino”.

Vale ressaltar que a ativação 
de novos leitos não é prerro-
gativa exclusiva do Estado, 
mas também da União e das 
Prefeituras.

Andressa ZAFALON 

DEBATES COVID

Unimed oferece série 
de palestras sobre 

inovação e tecnologia 
a partir de hoje

Uma série de palestras 
e painéis sobre inovação e 
tecnologia na área da saúde 
serão destaque nos dias 15, 
16 e 17 de junho durante 
a “Semana da Inovação”, 
evento on-line e gratuito pro-
movido pela Unimed São José 
do Rio Preto.

Aberto a toda população, 
a semana contará com a 
participação de representan-
tes de entidades médicas de 
Rio Preto e Região, além de 
representantes de empresas 
e startups de tecnologia, 
inovação e medicina. Para 
participar basta acessar ht-
tps://aovivo.integra.tv.br/ino-
vacaounimed/ nos dias 15, 
16 e 17, sempre às 19h30. 
A programação completa está 
disponível no site da Unimed 
Rio Preto.

“Iniciamos um amplo pro-
cesso de desenvolvimento 
e implantação de Inovação 
dentro da Unimed Rio Preto 
no qual queremos envolver 
cooperados, colaboradores, 
além da população, empre-
sas de tecnologia, universi-
dades, Parque Tecnológico, 

entre outros. A Semana da 
Inovação vem ao encontro 
desse processo com o qual 
iremos discutir e trazer à tona 
temas fundamentais que já 
estão transformando as em-
presas de saúde no mundo. 
Queremos que as pessoas 
entendam o que é o projeto e 
vejam na prática essa inova-
ção acontecendo”, explicou o 
diretor de Tecnologia do Negó-
cio e Inovação da Unimed Rio 
Preto, Elber dos Reis.

“Pensar e trazer inovação 
para dentro da Unimed Rio 
Preto é algo fundamental. Por 
isso, implantamos um progra-
ma, o Inovação é Vida que, 
além de mudanças práticas 
como introdução de tecno-
logias aos processos, ainda 
contará com eventos para que 
todos os nossos stakeholders 
percebam e incorporem esta 
inovação. Por isso, convida-
mos todos para acompanhar 
e se surpreender com nossa 
Semana da Inovação”, explica 
o membro do Conselho de 
Administração da Unimed 
Rio Preto responsável pela 
área de Inovação e Tecnolo-
gia da Informação, Henrique 
Gandolfi.

Da REDAÇÃO 

Saúde relata mais 
16 mortes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta se-
gunda-feira (14) mais 16 óbi-
tos por Covid-19 no município. 
As notificações variam entre os 
dias 05/06 e 14/06, sendo dez 
somente neste domingo (13). 
Desde o início da pandemia, a 
cidade contabiliza 2.319 mor-
tes pela doença, com uma taxa 
de letalidade de 2,8%.

Foram confirmados também 
mais 193 casos de Covid-19, 
sendo 183 diagnosticados por 
exame PCR, dois com TR soro-
lógico e oito com TR antígeno. 
No total são 80.953 casos. 
Considerando apenas os dados 
de 2021, já são 46.190 casos 
e 1.397 mortes.

O número de curados é 
de 67.596, o equivalente a 
83,5% dos casos. A cidade 
soma 287.876 notificações 
de pacientes com sintomas 
gripais e 255.161 testes. O 
coeficiente de incidência é de 
17.409 casos para cada 100 
mil habitantes.

Atualmente, Rio Preto con-
ta com 924 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 460 
na UTI e 464 na enfermaria, 
sendo 508 residentes de Rio 
Preto e 416 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 686 internações, com 399 
na UTI e 287 na enfermaria. A 
taxa de ocupação em leitos de 
UTI na região é de 89,3%.

Vinicius LIMA
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JESUS É O ÚNICO CAMINHO. O RESTO É BECO SEM SAÍDA.
Sorria, beba muita água e seja feliz! VOCÊ PROTEGIDO, comércio 

garantido é o nome da ação que 
coloca juntos o Hospital de Base 
e a ACIRP. No sábado, todos os 
diretores da entidade, fi zeram 
uma caminhada pelas principais 
avenida da cidade e no centro, 
distribuindo Mascaras e mate-
rial explicativo sobre como os 
comerciantes devem se proteger 
na sensibilização dos clientes.

JESUS MARTIN está reser-
vando surpresas para apresentar 
defi nitivamente o clube sonhado 
por ele com mudanças radicais e 
muitas reformas, como um todo 
no espaço da sede social, mas 
principalmente no cenário do seu 
histórico salão social, onde os 
maiores nomes e mais políticos, 
show etc.

O QUE INTERESSA. Dr. Ma-
zer esbanjou conhecimento 
médico em entrevista concedida 
ontem no Show do Roberto, na 
Radio Interativa, discorrendo 
sobre o vírus Corona, suas con-
seqüências e suas precauções 
para evitar internações e óbitos. 
Valeu doutor!

SAVE THE DATE. De 16 à 
21 de agosto acontecerá o 23º 
Congresso Médico do Oeste 
Paulista -  Cardio, Endócrino e 
Nefro, congresso 100% online. 
Realização: APM – Associação 
Paulista de Medicina e Socieda-
de de Medicina e Cirurgia São 
José do Rio Preto. 

OBRAS DE CLAUDIA Cabral, 
Germana Zanetti, Regina Chei-
da, Sandra Antunes e Héstia 
Tenfuss, começou neste mês de 
junho a exposição de artes plás-
ticas com o tema “Paixão”, que 
fi cará até o dia 30 de junho na 
Praça 4 de Eventos no Riopreto 
Shopping Center.  

VEM AÍ...  FEIJOADA do 
Acampamento com renda re-
vertida para a Paróquia Santa 
Edwiges na Vila Toninho, no 
próximo dia 27 de junho, das 
11h30 às 13 horas, com retirada 
na Paróquia Santa Edwiges, e 
serve duas pessoas no valor de 
R$ 50 reais.

NO ESPAÇO CULTURAL 
Iguatemi nova exposição coletiva 
pelo projeto “Arte em Foco”, par-
ceria do dhopping com a Acirp. 
Com 22 trabalhos da série de 
serigrafias digitais de Newton 
Malvezzi, com formas geométri-
cas, cores neutras e linhas em 
movimento.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Rodeo Country Bulls
O empresário e tropeiro Paulo Emílio Marques no comando do 
Rio Preto Rodeo Country Bulls, que cuida pessoalmente de cada 
detalhe da festa, que movimenta cerca de R$ 5 milhões e atrai 
de 120 mil a 150 mil pessoas. Sem o mega evento mais um ano 
consecutivo, seguindo os protocolos da saúde, devido à pandemia 
Coronavírus Covid-19. Por enquanto, o pecuarista Paulo Emilio 
Marques fica preparando para voltar a realizar esse grande evento, 
assim que for permitido e seguro para o público, com certeza, no 
próximo Rio Preto Rodeo Country Bulls, em 2022.

DiáriodoBob
Que fique bem claro. Esse negócio de LOCKDOWNS cientifi-

camente não da certo. A tese defendida pelo Instituto Americano 
para pesquisa econômica, chegou a conclusão que, numa serie 
de 35 estudos desde o ano passado, a eficácia adotadas em 
todo o mundo não deu certo como previsto “por uma variedade 
de razões”, entre elas substituir “100 anos de conhecimento so-
bre saúde pública por imposições não testadas”, que impactam 
a liberdade e direitos humanos. Estudo alemão mostrou que 
“lockdown completo e testagem em massa não foram associados 
à redução de casos críticos ou mortalidade geral”. Cientistas 
concluem que o vírus retrocedeu de forma autônoma antes de 
qualquer efeito da medida e o clima (período do verão entre 
dezembro e março) fez sim diferença. Depois não digam que o 
colunista não avisou. Tempos difíceis. A Comissão de Ética da 
Câmara Municipal nunca esteve tão atuante. A atual legislatura 
não tem seis meses mas já conta alguns procedimentos bem 
polêmicos em análise. Foi-se o tempo que uma boa conversa 
no cafezinho ou no gabinete da presidência colocava panos 
quentes em qualquer intriga ou rivalidade. Falei e disse. Como 
prenunciado pelo vidente Bob Roberts, quinze dias depois do dia 
das mães haveria uma alta nos casos de COVID-19 na cidade 
por causa das aglomerações familiares que a data naturalmente 
proporciona, situação que seria agravada pela chegada do frio 
a partir de junho. Foi exatamente o que aconteceu. Lembrar 
pra não esquecer. J. Hawilla, merecidamente, virou o nome da 
Praça na Avenida Anísio Haddad, onde o prefeito Edinho Araújo 
inaugurou o Marco Zero do Anel Viário. Se estivesse vivo, o 
jornalista estaria comemorando seus 78 anos de vida. Cami-
nho da fé. Rio Preto ganhou no sábado, na praça em frente à 
Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida, na Boa Vista, o 
Monumento ao Peregrino. PODCASTACIRP. Kelvin Kaiser, acaba 
de realizar mais uma obra como presidente da Associação Co-
mercial e Empresarial de Rio Preto.Tive a honra de apresentar 
ao lado dele Kelvin,  o primeiro programa voltado para a área 
da saúde (discutindo a pandemia), gravado nos Estúdios da 
CENE (o estúdio da entidade está em fase de conclusão), tendo 
como entrevistados: Dra. Amália Tieco, diretora do HB e Cecília 
Negrini de Souza Marques Cruz, Diretora dos Profissionais de 
Saúde e Kelvin Kaiser. Mais um ato inaugural que o colunista 
teve a honra de apresentar. Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

Pique no lugar
Célia Leão, mulher, exemplo na política de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência Física (ela é a atual Secretária 
de Estado desta pasta) foi entrevistada no Show do Roberto, 
na rádio Interativa, para anunciar o curso de capacitação para 
profissionais de Educação Física da rede pública e privada, 
entidades e clubes interessados em participar do Programa de 
Desenvolvimento Paraolímpico. 

Inovação
Começa nesta terça-feira, dia 15, e segue até o dia 17, a 
Semana da Inovação da Unimed Rio Preto. O evento, gratuito e 
aberto a toda população, terá três dias de muito conhecimento, 
palestras e painéis de debate sobre inovações na área da 
Saúde. Nomes como  Cezar Taurion, José Luis Crivellin, Sérgio 
Maciel, Helencar Ignácio, Leandro Colturato, Rafael Braile 
Cunha, Marcelo Lorencin, Daniella Bahia, Gustavo Kuster, 
Raphael Mendes Campos e Vinicius Scarpa farão parte do time 
de palestrantes. Os eventos são totalmente on-line e terão início 
sempre às 19h30. Para assistir basta acessar https://aovivo.
integra.tv.br/inovacaounimed/.

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)

Gente Vip
Fazia tempo que a gente não 
“trombava” com sociáveis da 
cidade, num ato plural. Se 
por conta da aglomeração, 
algumas pessoas tiveram que 
ficar do lado de fora, voltando 
pra casa, cabisbaixas, foi por 
cumprimento de lei da OMS. 
Aberto todos os dias, o Super 
Muffato Gourmet Glicério, com 
restaurante e cafeteria, no 
novo e luxuoso espaço da 
cidade, como leva a sério 
as exigências da saúde, foi 
feito para enfrentar qualquer 
intempérie.

C/ Luizinho BUENO 

Foi em torno de poucos familiares que 
Marina Arid festejou seu aniversário 

com direito a bolo e parabéns pra 
você, na noite da última quinta-feira. 
Na ocasião, ela, ganhou uma surpresa 

com um lindo anel de noivado com 
brilhantes e pedido de casamento 

pelo namorado Luis Otávio.  O casório 
será no dia 23 de abril de 2022  

Henrique Albuquerque, iniciou a carreira 
na gastronomia em 2016 no curso pelo 
Senac, profi ssionalmente passou pelos 

restaurantes Annjur e Mevi. Recentemente 
estava trabalhando no Club Med Rio das 
Pedras. Agora retorna à cidade de Rio 
Preto com o projeto de fazer jantares 

particulares, Personal Chef e eventos. Você 
pode acompanhar as postagens no perfi l @
albuquerque.gastronomia no Instagram, e 

saber mais novidades, detalhes e se deliciar 
com os pratos. Ou entrar em contato direto 

pelo WhatsApp (17) 99608-5696
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: A P N INDUSTRIA E CONFECÇOES EIRELI
EMPENHO 5507/2021
CONTRATADA: DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMA-
TICA E PAPELARIA EIRELI
EMPENHO 9620/2021
CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTIFICA S/A
EMPENHOS 10334/2021 E 10335/2021
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
14º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 719/18 Contrato: PRE/0101/19
Contratada: DFA Della Fattoria Alimentare Refeições Eireli
Nos termos do memorando 0058/2021/SMAA/ADM, tendo 
em vista o Art. 78XIV, DA LF 8666/93, fi ca suspenso parcial-
mente pelo prazo de até 60 dias o  contrato supramenciona-
do. SMAA. Antonio P. P. Junior
EXTRATO 
15º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 719/18 Contrato: PRE/0101/19
Contratada: DFA Della Fattoria Alimentare Refeições Eireli
Nos termos da cláus.6ª, item 6.5, fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamen-
te 5,63611%, correspondente ao índice do IPC-SP-FIPE, 
apurado no período de Jan/20 a Dez/20. SMAA. Antonio P. 
P. Junior
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021
ATA Nº 0474/21
CONTRATADA: WAGNER SANTANA BRANCO ME
OBJETO: Fornecimento de material de expediente - Valores 
Unitários – Item 08 - R$0,80; Item 09 – R$0,36; Item 40 – 
R$12,76; Item 48 – R$19,60 - SMA – Adilson Vedroni- Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021
ATA Nº 0475/21
CONTRATADA: LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de material de expediente - Valor 
Unitário – Item 10 - R$5,20 - SMA – Adilson Vedroni- Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021
ATA Nº 0476/21
CONTRATADA: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA 
ME
OBJETO: Fornecimento de material de expediente - Valo-
res Unitários – Item 05 - R$3,18; Item 07 – R$1,39; Item 
13 – R$44,50; Item 14 – R$1,17; Item 15 – R$0,92; Item 
19 – R$1,22; Item 20 – R$1,09; Item 25 – R$0,68; Item 
26 – R$0,70; Item 29 – R$19,60; Item 32- R$1,99; Item 33 
– R$1,99; Item 34 – R$1,79; Item 37 – R$10,19; Item 41 – 
R$15,00; Item 43 – R$11,18; Item 44 – R$10,88; Item 45 – 
R$1,21; Item 52 – R$67,75 - SMA – Adilson Vedroni- Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021
ATA Nº 0477/21
CONTRATADA: ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 
ME
OBJETO: Fornecimento de material de expediente - Valo-
res Unitários – Item 01 - R$2,40; Item 16 – R$14,00; Item 
18 – R$0,29; Item 23 – R$0,94; Item 24 – R$3,20; Item 30 
– R$15,61; Item 31 – R$9,15; Item 35 – R$6,90; Item 36 – 
R$4,64; Item 38 – R$1,40 - SMA – Adilson Vedroni- Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2021
ATA Nº 0478/21
CONTRATADA: VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de material médico (cânulas) 
para combate ao COVID-19 - Valores Unitários – Item 08 - 
R$21,60; Item 09 – R$50,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2021

ATA Nº 0479/21
CONTRATADA: COMERCIAL 3 ALBE LTDA
OBJETO: Fornecimento de material médico (cânulas) para 
combate ao COVID-19 - Valor Unitário – Item 16 - R$51,90 – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021
ATA Nº 0480/21
CONTRATADA: VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de material hospitalares - Valores 
Unitários – Item 04 - R$1,77;- Item 05 - R$1,74;- Item 11 
- R$8,49;- Item 12 - R$156,46;- Item 13 - R$159,00 – SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021
ATA Nº 0481/21
CONTRATADA: SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material hospitalares - Valor 
Unitário – Item 10 - R$4,58 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2021
ATA Nº 0482/21
CONTRATADA: JOSE BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de agua mineral - Valores Unitários 
– Item 01 - R$0,53; - Item 02 - R$0,53 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 433/2020 – Processo 
13.612/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de tinta guache 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. Sessão pública realizada on line com início dia 
26/01/2021, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI (lote 
– item 1). O item 2 foi fracassado. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras” – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade.  – Fabiana Zanquetta de Azevedo - 
Secretária Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 173/2021 – Processo 
11.647/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de sacolas plásti-
cas para o atendimento das demandas da Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada 
on line com início dia 28/05/2021, sendo adjudicados os 
itens à empresa declarada vencedora: MASTER FOOD RIO 
PRETO LTDA - ME (itens 1 e 2). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade.  – Antonio Pedro Pezzuto Jr - 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 160/2021 – Processo 
11.404/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras para 
utilização nas unidades da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social. Sessão pública realizada on line com início dia 
13/05/2021, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANÇA 
EIRELI (item 1). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade.  – Helena Cristina Rozales da 
Silva Marangoni - Secretária Municipal de Assistência Social
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
221/2021 – PROCESSO Nº 11.861/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

OVOS DE GALINHA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DE-
MAIS ORGÃOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-
TURA E ABASTECIMENTO..
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 16/06/2021 às 11:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS-
TRUÇÃO DE 1.192 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. A Comissão 
Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integran-
te desta decisão e prolata a classifi cação das propostas: 
1º Colocado: MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 
1.814.192,99 - 2º Colocado: LGR CONSTRUTORA LTDA 
EPP R$ 1.924.425,46 . O inteiro teor dessa decisão se acha 
encartada nos autos do processo à disposição dos interes-
sados. Publique-se para ciência e para que surta os devidos 
efeitos legais.
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° 
223/2021, processo 11.865/2021, objetivando  o registro de 
preços para aquisição de equipamentos odontológicos para 
o CEO Centro e Norte. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 01/07/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, 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° 249/2021, processo 12.081/2021, objetivando a aquisição 
de equipamentos de telecomunicação. Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico Negocios e Turismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/06/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, 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° 231/2021, processo 11.940/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de telhas e cumeeiras. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 28/06/2021, 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° 248/2021, processo 12.070/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de testes sorológicos para dengue 
IGM com cessão de equipamentos que serão utilizados no 
Laboratório Municipal de Patologia Clínica. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 29/06/2021, 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
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 76/2021 – Processo 
1768/2021
Objeto: Contração de empresa para serviços de saúde 
ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade 
em oftalmologia (incluindo apoio diagnostico e terapêutico). 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on line com início dia 02/06/2021, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora: HOSPITAL DE OLHOS 
REDENTORA LTDA. Não houve manifestação de intenção 
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de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade.  Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.

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

PORTARIA N.º 35.317 DE 14 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, DIVANIR SOARES DE OLI-
VEIRA para substituir o(a) servidor(a) DANILO SIQUEIRA 
GUEDES – ocupante da gratifi cação por função – CHEFIA 
DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei Complemen-
tar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
21/06/2021 a 10/07/2021.
PORTARIA N.º 35.318 DE 14 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, ISABELA PIRES DE AL-
MEIDA para substituir o(a) servidor(a) KELLY CRISTINA 
LIMA USSO – ocupante da função de confi ança gratifi cada – 
GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 21/06/2021 a 30/06/2021.
PORTARIA N.º 35.319 DE 14 DE JUNHO DE 2021
EXONERA, o servidor estatutário JOSE APARECIDO MO-
REIRA SILVA, Técnico em Enfermagem, por não ter satis-
feito as condições estabelecidas na avaliação do Estágio 
Probatório, nos termos do inciso I, do parágrafo único, do 
artigo 73 da Lei Complementar nº 05/90, surtindo os efeitos 
desta a partir de 14 de junho de 2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 - 4º andar, Área Cível: (17)3234-2116 - Fiscal:
(17)3222-2142, Chácara Municipal - CEP 15090-140, Fone: ., São José do
Rio Preto-SP - E-mail: riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo Digital nº: 1002502-49.2019.8.26.0576
Classe –Assunto: Desapropriação –Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Requerente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Requeridos: Nasser Saroute e Isabel Cristina Silveira Saroute

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1002502-49.2019.8.26.0576.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO move uma Ação de Desapropriação –Desapropriação por Utilidade
Pública / DL 3.365/1941 contra Nasser Saroute e Isabel Cristina Silveira Saroute, objetivando
incorporar ao seu patrimônio parte do imóvel matriculado sob o nº 84.436 do 2º Cartório de
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP, assim descrita: "medindo 12,00 metros de
frente, igual dimensão nos fundos, por 15,00 metros, de cada lado, da frente aos fundos,
encerrando a área de 180,00 metros quadrados, confrontando do lado direito de quem da citada
via olha para o imóvel, com partes dos lotes 03 e 23, do lado esquerdo com parte do lote 05 e nos
fundos, com o imóvel da matrícula 84.437 (parte do lote 04)", declarada de utilidade pública
conforme Decreto Municipal nº 17.955, datado de 10/01/2018. Para o levantamento dos depósitos
efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Decreto-Lei nº 3.365/41, o qual, por
extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São José do Rio Preto, aos 20 de maio de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 010/2021 - PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 65/2020 – PROCESSO SeMAE nº 
90/2020. Contratada: GWA WATER SISTEMAS E EQUIPA-
MENTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execu-
ção/entrega do objeto contratual até o dia 23.07.2021. Data 
da autorização: 08.06.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
37/2021 – PROCESSO SICOM 3151/2021
Objeto: Aquisição de bomba submersível com pedestal para 
a Estação Elevatória de Esgoto Compacta – Maria Júlia, 
utilizada no bombeamento de águas servidas e esgoto.
Sessão pública realizada on line no dia 02.06.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora ESA ELETROTÉCNICA 
SANTO AMARO LTDA. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 37/2021 – PROCESSO SICOM 3151/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 11.06.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 
ELETRÔNICO 38/2021.
OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços 
de retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em 
poços exploratórios do Aquífero Guarani.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021
DETENTORA DA ATA: UNIPER HIDROGEOLOGIA E PER-
FURAÇÕES EIRELI
Valor total Registrado: Item 1 - R$ 246.000,00. Prazo de 
Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 14.06.2021. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 14.06.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
40/2021 – PROCESSO SICOM 3164/2021
Objeto: Fornecimento, instalação, comissionamento, partida 
inaugural (Start-up) de duas máquinas de ar condicionado 

piso-teto de 80 mil BTU/h na subestação 21.1 da ETE Rio 
Preto – SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 09.06.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora P C R DO AMARAL & AMA-
RAL LTDA. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
40/2021 – PROCESSO SICOM 3164/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 11.06.2021 – Nicanor Batista Júnior – 
Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto, 14.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A 
TÍTULO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A 
FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE ENSINO, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E CULTURA - FULBEAS.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE 02 - CARROS FUNCIONAL PARA LIMPEZA - 
BRALIMPIA (PATRIMÔNIOS: 257011 e 257012). PARA SEU 
USO EXCLUSIVO, VEDADO A POSSIBILIDADE DE EM-
PRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE 
A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ POR PRAZO 
INDETERMINADO, SENDO QUE O CEDENTE PODERÁ, 
A QUALQUER TEMPO, REQUERER A DEVOLUÇÃO DO 
BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA: 14 DE JUNHO DE 2021.

 
 
SECRETARIA DE CULTURA 
EDITAL 03/2021-SMC – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO 
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2021 
COMPLEMENTO - LISTA DE INSCRITOS 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto divulga ao 
público interessado, o complemento da Lista de Inscritos no Edital 
03/2021-SMC – Comissão de Avaliação e Seleção do Prêmio Nelson 
Seixas 2021: 
Nome CPF / 

CNPJ 
Rogerio de Oliveira 
Pinheiro 

24750586
846 

São José do Rio Preto/SP,15 de junho de 2021. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura 

Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1917-3

                          Fica notifi cado, M & M Construtora e In-
corporadora Eireli, proprietária do imóvel sito à Rua Neca 
Medeiros - Coronel, nº 988, quadra 28, lote 05, Parque Ce-
leste, que em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 
1917-3, emitido em 22/04/2021, assinado pelo agente fi scal 
de posturas Rodrigo André Morsillo, tratando de construção 
em desacordo com a Lei de Zoneamento em vigor e/ou pro-
jeto aprovado (reforma com acréscimo em fase de cobertura 
(parcial). A presente notifi cação (5900) substitui a antiga 
(5880) tendo em vista o novo Código de Obras e Edifi ca-
ções), em desacordo com as Leis Municipais 13.709/2021, 
649/2021 – art. 352, 10.290/2008 – art. 9, de que deverá re-
colher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar desta publicação, a multa no valor de R$ 629,60 (seis 
centos e vinte e nove reais, sessenta centavos), uma vez 
que o referido Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR 
BR 39155797 3 BR, acusando "não procurado".
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste 
Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, 
contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei 
Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei 
Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do Auto de 
Infração e desde que não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a 
Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se 
não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntá-
rio, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em 
Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá 
dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento 
ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.
riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação 
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será 
inscrito em dívida ativa, com posterior execução fi scal.
São José do Rio Preto, 14 de junho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Portaria N°006/2021 - CGCM/SMTTS de 17 de maio de 
2021; CONVERTE a Sindicância Investigativa 004/2020-
CGCM/SMTTS na INSTAURAÇÃO do Processo Adminis-
trativo Disciplinar nº 006/21-CGCM/SMTTS. DESIGNA: os 
servidores estáveis CARLOS MARCELO NOGUEIRA DO 
PRADO, GCM 2ª Classe, Mat. 559776, LUCÉLIA CRISTINA 
DE MORAIS  GCM 2ª classe, Mat. 54792 e WELLINGTON 
AURÉLIO APARECIDO DA SILVA, sub inspetor GCM, Mat. 
53106, todos Guardas Civis Municipal, lotados na SMTTS, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar, na apuração dos fa-
tos relatados na Sindicância Investigativa 004/2020-CGCM/
SMTTS, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, a 
fi m de que tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, o 
servidor M.A.S. responda como incurso nas sanções atribu-
ídas, em tese, à possível violação dos deveres e proibições 
funcionais, previstas no inciso XXI do art. 49 e inciso II do 
art. 51 ambos da Lei Municipal Complementar 331 de 30 de 
dezembro de 2010.
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

Portaria N°007/2021 - CGCM/SMTTS de 17 de maio de 
2021; CONVERTE a Sindicância Investigativa 004/2020-
CGCM/SMTTS na INSTAURAÇÃO do Processo Adminis-
trativo Disciplinar nº 007/21-CGCM/SMTTS. DESIGNA: os 
servidores estáveis CARLOS MARCELO NOGUEIRA DO 
PRADO, GCM 2ª Classe, Mat. 559776, LUCÉLIA CRISTINA 
DE MORAIS  GCM 2ª classe, Mat. 54792 e WELLINGTON 
AURÉLIO APARECIDO DA SILVA, sub inspetor GCM, Mat. 
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 na Sindicância Investigativa 004/2020-CGCM/
SMTTS, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, a 
fi m de que tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, o 
servidor F.A.S. , responda como incurso nas sanções atribu-
ídas, em tese, à possível violação dos deveres e proibições 
funcionais, previstas no inciso XVIII do art. 51 da Lei Munici-
pal Complementar 331 de 30 de dezembro de 2010.
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

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000108277 00899/21
CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA RIO 

PRETO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2069

202100007946 00753/21 LAROLE SORVETES ARTESANAIS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2066

2021000108292 00902/21
OPÇÃO HOME CARE HOSPITALLAR 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2071

2021000098759 01486/21
PRISMA 2020 COMÉRCIO DE 

PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2067

2021000111477 00929/21
ÚNICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 

RIO PRETO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2070

2021000128834 01003/21
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2073

2021000093510 01473/21
VICAP MATERIAIS CIRURGICOS E 

DESCARTÁVEIS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2068

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2019000425220 02584/19
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E 

SOCIOAMBIENTAL DR ZERBINI DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

       São José do Rio Preto, 15 de Junho de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

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

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

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 

EDI
TAL 
DE 

AUT
OS 

DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

ERLINDO DOMINGOS PEREIRA 02873/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000123 

GERSON PATRIZIO 02867/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000121 

IVANEI DOS SANTOS JESUS 02865/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000119 

LAIRCE ROSA VELOSO 
MARQUES 01858/18 20 

UFM 
AIP-A-LF 
000284 

LAIRCE ROSA VELOSO 
MARQUES 01857/18 40 

UFM 
AIP-A-LF 
000285 

MARIA FELICIA GONSALES 
TEIXEIRA SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO ME 

01841/18 
40 

UFM AIP-P-F 
000114 

REGINA DO CARMO SILVA 
02228418854 01886/18 20 

UFM 
AIP-A-LF 
000286 

RICARDO LONGO DOS SANTOS 02872/17 20 
UFM 

AIP-M-L 
000122 

RIOQUIMICA S/A 01883/18 300 
UFM 

AIP-P-C 
000235 

SEBASTIÃO APARECIDO 
CLAUDINO 02866/17 20 

UFM 
AIP-M-L 
000120 

SMOKE HUNTER TABACARIA 
LTDA ME 02106/17 25 

UFM 
AIP-M-L 
000118 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CAMF CENTRO DE AVALIACAO 
MATERNO FETAL LTDA 01602/21 AIF-P-A 

000263 

COMUNIDADE TERAPEUTICA SURIEL 01605/21 AIF-S-D 
000250 

RAQUEL APARECIDA FERREIRA 
VERGILIO 38110905854 01595/21 AIF-P-F 

000154 
RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE 
RECUPERAÇÃO LTDA 01604/21 AIF-S-V 

000125 
REGINA DOLORES VICENTE 
07649979806 01603/21 AIF-P-F 

000156 

 

 

T A DE PAULA COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 01840/18 60 

UFM 
AIP-A-N 
000403 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ADMILSON FERREIRA DE ANDRADE ME 01465/18 AIP-A-N 
000401 

M L PRETI ME 01837/18 AIP-P-C 
000234 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
MARIA FELICIA 
GONSALES TEIXEIRA 
SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO ME 

01841/18 2018000254575 AIF-P-F 
000012 

RIOQUIMICA S/A 01883/18 2018000274188 AIF-P-M 
000230 

SMOKE HUNTER 
TABACARIA LTDA ME 02106/17 2017000322193 AIF-I-E 

928 
 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

ILTON BAIAO 
QUEIROZ 

01056/
20 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000091 

ZELINDA 
CASAGRANDE IOCA 
ME 

01060/
20 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000092 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO 

TOTAL DE ESTABELECIMENTO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

RAQUEL APARECIDA FERREIRA 
VERGILIO 38110905854 01595/21 AIP-P-F 

000113 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
15 de junho de 2021

 

 

REGINA DOLORES VICENTE 
07649979806 01603/21 AIP-P-F 

000116 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 
ATIVIDADE 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CAMF CENTRO DE AVALIACAO 
MATERNO FETAL LTDA 01602/21 AIP-P-A 

000255 
 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ADMILSON FERREIRA DE ANDRADE ME 01465/18 AIF-A-N 
000099 

M L PRETI ME 01837/18 AIF-P-W 
000059 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

M L PRETI ME 01837/18 2018000245862 AIF-P-W 
000059 

São José do Rio Preto, 15 de Julho de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

DECLARAÇÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR - TRT 
DA 15ª REGIAO.

PROCESSO: 0010598-31.2014.5.15.0082. AUTOR: JOSÉ DONI-
ZETE SGUBIN e outros. RÉU: CASO CONSTRUTORA LTDA e 
outros.
DEVENDO NO QUE COUBER SEREM OBSERVADOSOS TER-
MOS DA PORTARIA GP N.º81/2014 E PROVIMENTO GP-CR N.º 
04/2014 EG. TRT DA 15ª REGIAO, EDITAL ESTE PROVENIENTE 
DO DESPACHO Id ce575d0. O Excelentíssimo Doutor MARCELO 
MAGALHAES RUFINO Juiz Federal do Trabalho no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a abertura da realização de ALIE-
NAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR dos bens penhorados nos 
autos do processo em epígrafe e discriminado a seguir, para tanto 
nomeia o perito corretor, Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, CRECI/SP 
52891-F, CPF 077.049.438-20, perito corretor cadastrado junto ao 
TRT da 15ª Região, que deverá observar os seguintes critérios.
DESCRIÇÃO DOS BENS, ONUS NA MATRÍCULA E VALOR 
AVALIADO: 1 - Tipo do Bem: Imóvel Identifi cação: Matrícula: 68209 
- 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Descrição:1. O 
terreno constituído pelo lote 47, da quadra 13, situado no loteamen-
to Distrito Industrial Dr. Carlos de Arnaldo e Silva, bairro desta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto, medindo 10,00 metros 
de frente e fundos, por 50,00 metros de cada lado da frente aos 
fundos, encerrando a área de 500,00 m², descrito na matrícula 
68.209, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio 
Preto Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, Processo 
30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporanga. 
Avaliado em: R$ 250,000.00. 2 - Tipo do Bem: Imóvel Identifi cação: 
Matrícula: 68210 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 
Descrição: 2. O terreno constituído pelo lote 48, da quadra 13, 
situado no loteamento Distrito Industrial Dr. Carlos de Arnaldo e 
Silva, bairro desta cidade e comarca de São José do Rio Preto, 
medindo 10,00 metros de frente e fundos, por 50,00 metros de cada 
lado da frente aos fundos, encerrando a área de 500,00 m², descrito 
na matrícula 68.210, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto. Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, 
Processo 30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporan-
ga. Avaliado em R$ 250,000.00. 3 -Tipo do Bem: Imóvel Identifi ca-
ção: Matrícula: 68174 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 
Descrição: L 12, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 
500,00 m² Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, Processo 
30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporanga; Av.05 
- Penhora, Processo 00082549320164036106, 5ª Vara Federal de 
São José do Rio Preto; Av.06 - Indisponibilidade, Processo 
10017274320178260531, Vara Única de Santa Adélia. Quantidade: 
Avaliado em R$ 170,000.00. 4 - Tipo do Bem: Imóvel Identifi cação: 
Matrícula: 68177 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 
Descrição: L 15, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 
500,00 m² Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, Processo 
30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporanga; Av.05 
- Penhora, Processo 00082549320164036106, 5ª Vara Federal de 
São José do Rio Preto; Av.06 - Indisponibilidade, Processo 
10017274320178260531, Vara Única de Santa Adélia. Avaliado em: 
R$ 170,000.00. 5 - Tipo do Bem: Imóvel Identifi cação: Matrícula: 
68163 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68164 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP: Matrícula 
68165 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68166 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68167 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68168 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68169 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68170 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68195 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68196 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68197 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68198 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68199 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68200 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68201 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Matrícula: 
68202 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Descrição: L 
01, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 607,62 m² L 
02, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
03, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
04, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
05, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
06, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
07, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
08, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
33, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 607,62 m² L 
34, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
35, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
36, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
37, Q 14, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
38, Q 15, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
39, Q 15, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² L 
40, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m². 
Ônus/Observação: Matrícula 68163 - R. 02 - Constituição de 
garantia em favor do autor pelo Juízo de Direito da 3ª vara, da Com. 
de Mirassol - Proc.172/96; Av. 05 - Indisponibilidade, Proc. 
30014225320138260664, 2º Ofício Jud. De Votuporanga; Av. 06 - 
Penhora, Proc. 00082549320164036106, 5ª V. Federal de S.
J.R.Preto; Av. 07 - Indisponibilidade, Proc. 10017274320178260531, 
V. Única de Sta. Adélia. Matrícula 68164 - Av. 04 - Indisponibilidade, 
Proc. 30014225320138260664, 2º Ofício Jud. de Votuporanga; Av. 
05 - Penhora, Proc. 00082549320164036106, 5ª V. Federal de 
S.J.R.Preto; Av. 06 - Indisponibilidade, 
Proc.10017274320178260531, V. Única de Sta. Adélia; Matrícula 
68165 - Av. 04 - Indisponibilidade, Proc. 30014225320138260664, 
2º Ofício Jud.de Votuporanga; Av.05 - Penhora, Proc. 
00082549320164036106, 5ª V. Federal de S.J.R.Preto; Av. 06 - In-
disponibilidade, Proc.10017274320178260531, V. Única Sta. Adélia; 
Matrícula 68166 - Av.04- Indisponibilidade, Processo 
300142253201382 60664, 2º Ofício Jud. de Votuporanga; Av. 05 
- Penhora, Proc. 00071039220164036106, 5ª V. Federal de 
S.J.R.Preto; Av. 06-Indisponibilidade, 
Proc.10017274320178260531, V. Única Sta. Adélia; Matrícula 
68167 - Av. 04-Indisponibilidade, Proc. 30014225320138260664, 2º 
Ofício Jud. De Votuporanga; Av. 05 - Penhora, 
Proc.00071039220164036106, 5ª V. Federal de S.J.R. Preto; Av. 06 
- Indisponibilidade, Proc. 10017274320178260531, V. Única Sta. 
Adélia; Matrícula 68168 - Av. 04 - Indisponibilidade, Proc. 
30014225320138260664, 2º Ofício Jud. de Votuporanga; Av. 05 - 
Penhora, Proc. 00071039220164036106, 5ª V. Federal de S.
J.R.Preto; Av. 06 - Indisponibilidade, Proc.10017274320178260531, 
V. Única Sta. Adélia; Matrícula 68169 - Av. 04-Indisponibilidade, 
Proc. 30014225320138260664, 2º Ofício Jud. de Votuporanga; Av. 
05 - Penhora, Proc. 00071039220164036106, 5ª V. Federal de 
S.J.R.Preto; Av. 06 - Indisponibilidade, 
Proc.10017274320178260531, V. Única Sta. Adélia; Matrícula 
68170 - Av. 04 - Indisponibilidade, Proc. 30014225320138260664, 
2º Ofício Jud. De Votuporanga; Av. 05 - Penhora, 
Proc.00071039220164036106, 5ª V. Federal de S.J.R.Preto; Av. 
06-Indisponibilidade, Proc. 10017274320178260531, V. Única Sta. 
Adélia; Matrícula 68195 - Av. 04 - Indisponibilidade de Proc. 
30014225320138260664, 2º Ofício Jud. De Votuporanga; Av. 05 - 
Penhora, Proc. 00082549320164036106, 5ª V. Federal de S.
J.R.Preto; Av. 06 - Indisponibilidade, Proc.10017274320178260531, 
V. Única Sta. Adélia; Matrícula 68196 - Av. 04 - Indisponibilidade, 
Proc. 30014225320138260664, 2º Ofício Jud. de Votuporanga; Av. 
05 - Penhora, Proc. 00082549320164036106, 5ª V. Federal de 
S.J.R.Preto; Av. 06 - Indisponibilidade, Processo 
10017274320178260531, V. Única Sta. Adélia; Matrícula 68197 - 
Av. 04 - Indisponibilidade, Proc. 30014225320138260664, 2º Ofício 
Jud. de Votuporanga; Av. 05 - Penhora, Proc. 
00082549320164036106, 5ª V. Federal de S.J.R.Preto; Av. 06 - In-

disponibilidade, Proc.10017274320178260531, V. Única de Sta. 
Adélia; Matrícula 68198 - Av. 04 - Indisponibilidade, Proc. 
30014225320138260664, 2º Ofício Jud. de Votuporanga; Av. 05 - 
Penhora, Proc. 00071039220164036106, 5ª V. Federal de S.
J.R.Preto; Av. 06 - Indisponibilidade, Proc.10017274320178260531, 
V. Única Sta. Adélia; Matrícula 68199 - Av. 04 - Indisponibilidade, 
Proc. 30014225320138260664, 2º Ofício Jud. De Votuporanga; Av. 
05-Penhora, Proc. 00071039220164036106, 5ª V. Federal de 
S.J.R.Preto; Av. 06 - Indisponibilidade, 
Proc.10017274320178260531, V. Única Sta. Adélia; Matrícula 
68200 - Av. 04 - Indisponibilidade, Proc. 30014225320138260664, 
2º Ofício Jud. de Votuporanga; Av. 05 - Penhora, Proc. 
00071039220164036106, 5ª V. Federal de S.J.R.Preto; Av. 06 - In-
disponibilidade, Proc.10017274320178260531, V. Única Sta. 
Adélia; Matrícula 68201 Av. 04 - Indisponibilidade, Proc. 
30014225320138260664, 2º Ofício Jud. Votuporanga; Av. 05 - Pe-
nhora, Proc. 00071039220164036106, 5ª V. Federal S.J.R.Preto; 
Av. 06 - Indisponibilidade, Proc.10017274320178260531, V. Única 
de Sta. Adélia; Matrícula 68202 - Av. 04 -Indisponibilidade, Proc. 
30014225320138260664, 2º Ofício Jud. De Votuporanga; Av. 05 - 
Penhora, Proc. 00071039220164036106, 5ª V. Federal S.J.R. 
Preto; Av. 06 - Indisponibilidade, Proc.10017274320178260531, V. 
Única de Sta. Adélia. Benfeitorias não averbadas: Sobre os 
terrenos 04, 05, 06, 07, 08, 36, 37, 38, 39 e 40, foi construído um 
prédio de tijolos vermelho aparente, coberto de telha de zinco, 
contendo: a) escritório, na parte térrea, recepção, 2 salas, 2banhei-
ros e almoxarifado; na parte superior cinco salas; b) barracão com 
um portão lateral de cada lado; e c) anexo ao barracão uma área 
para refeitório contendo o refeitório propriamente dito, cozinha e 
dois banheiros, tudo medindo aproximadamente 720,00 m². No 
terreno 01 tem um poço artesiano, uma caixa d'água e o portão de 
entrada, com acesso pela Rua Gino Ceconi. Assim, a venda 
separada do lote 01 e dos lotes onde há construção poderia 
inviabilizar o uso de banheiros e do escritório por falta de água e, 
ainda, como não se sabe onde passam os canos, parte da penhora 
englobaria os seguintes lotes: 01 a 08 e de 33 a 40, somando 14 
lotes com 500 m² e 02 com 607,62 m² cada, num total de 8.215,24 
m² de área de terreno, mais 720,00 m² de construção. Quantidade: 
Avaliado em R$ 3,512,000.00. 6 - Tipo do Bem: Imóvel Identifi ca-
ção: Matrícula: 68171 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP Descrição:- L 09, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, 
com 500,00 m² Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, 
Processo 30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporan-
ga; Av.05 - Penhora, Processo 00082549320164036106, 5ª Vara 
Federal de São José do Rio Preto; Av.06 - Indisponibilidade, 
Processo 10017274320178260531, Vara Única de Santa Adélia; 
Quantidade: Avaliado em R$ 170,000.00. 7 - Tipo do Bem: Imóvel 
Identifi cação: Matrícula: 68203 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP Descrição: L 41, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e 
Silva, com 500,00 m² Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, 
Processo 30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporan-
ga; Av.05 - Penhora, Processo 00082549320164036106, 5ª Vara 
Federal de São José do Rio Preto; Av. 06 - Indisponibilidade, 
Processo 10017274320178260531, Vara Única de Santa Adélia. 
Quantidade: Avaliado em R$ 170,000.00. 8 - Tipo do Bem: Imóvel 
Identifi cação: Matrícula: 68204 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP Descrição: L 42, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e 
Silva, com 500,00 m² Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, 
Processo 30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporan-
ga; Av.05 - Penhora, Processo 00082549320164036106, 5ª Vara 
Federal de São José do Rio Preto; Av.06 - Indisponibilidade, 
Processo 10017274320178260531, Vara Única de Santa Adélia. 
Quantidade: Avaliado em R$ 170,000.00. 9 - Tipo do Bem: Imóvel 
Identifi cação: Matrícula: 68205 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP Descrição: L 43, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e 
Silva, com 500,00 m² Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, 
Processo 30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporan-
ga; Av.05 - Penhora, Processo 00082549320164036106, 5ª Vara 
Federal de São José do Rio Preto; Av.06 - Indisponibilidade, 
Processo 10017274320178260531, Vara Única de Santa Adélia. 
Quantidade: Avaliado em R$ 170,000.00. 10 - Tipo do Bem: Imóvel 
Identifi cação: Matrícula: 68206 - 1º Cartório - SAO JOSE DO RIO 
PRETO/SP Descrição: L 44, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e 
Silva, com 500,00 m² Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, 
Processo 30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporan-
ga; Av.05 - Penhora, Processo 00082549320164036106, 5ª Vara 
Federal de São José do Rio Preto; Av.06 - Indisponibilidade, 
Processo 10017274320178260531, Vara Única de Santa Adélia; 
Quantidade: Avaliado em R$ 170,000.00. 11 - Tipo do Bem: Imóvel 
Identifi cação: Matrícula: 68207 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP Descrição: L 45, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e 
Silva, com 500,00 m² Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, 
Processo 30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporan-
ga; Av.05 - Penhora, Processo 00082549320164036106, 5ª Vara 
Federal de São José do Rio Preto; Av.06 - Indisponibilidade, 
Processo 10017274320178260531, Vara Única de Santa Adélia. 
Quantidade: Avaliado em R$ 170,000.00. 12 - Tipo do Bem: Imóvel 
Identifi cação: Matrícula: 68208 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP Descrição: L 46, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e 
Silva, com 500,00 m² Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, 
Processo 30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporan-
ga; Av.05 - Indisponibilidade, Processo 10017274320178260531, 
Vara Única de Santa Adélia. Quantidade: Avaliado em R$ 
170,000.00.13 - Tipo do Bem: Imóvel Identifi cação: Matrícula: 
68175 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP Descrição: L 
13, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, com 500,00 m² 
Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, Processo 
30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporanga; Av.05 
- Penhora, Processo 00082549320164036106, 5ª Vara Federal de 
São José do Rio Preto; Av.06 - Indisponibilidade, Processo 
10017274320178260531, Vara Única de Santa Adélia. Quantidade: 
Avaliado em R$ 170,000.00. 14 - Tipo do Bem: Imóvel Identifi ca-
ção: Matrícula: 68176 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP Descrição: L 14, Q 13, Mini Distrito Carlos de Arnaldo e Silva, 
com 500,00 m² Ônus/Observação: Av.04 - Indisponibilidade, 
Processo 30014225320138260664, 2º Ofício Judicial de Votuporan-
ga; Av.05 - Penhora, Processo 00082549320164036106, 5ª Vara 
Federal de São José do Rio Preto; Av.06 - Indisponibilidade, 
Processo 10017274320178260531, Vara Única de Santa Adélia. 
Quantidade: Avaliado em R$ 170,000.00. Alienação em caráter “AD 
CORPUS”. Situação de ocupação dos bens: “OCUPADO PELO 
RÉU”. DA VISITAÇÃO DO IMÓVEL: Ficou autorizada pelo despa-
cho do excelentíssimo Juiz a visitação do imóvel pelos interessa-
dos, desde que acompanhados pelo CORRETOR ou por quem for 
por ele indicado, devendo ser apresentada cópia do despacho, 
devidamente assinada, à qual se dá força de MANDADO JUDI-
CIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel a ser 
Alienado. É vedado aos depositários, criar embaraços à visitação 
do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, 
do NOVO CPC, fi cando desde logo autorizado o uso de força 
policial, caso a providência se mostre necessária. PRAZO DA 
ALIENAÇÃO E ABERTURA: Esta alienação, por iniciativa particu-
lar, perdurará pelo período de “60 dias”, a partir do despacho Id 
ce575d0 do dia 31 de maio 2021. Eventuais propostas que forem 
apresentadas diretamente ao processo não serão conhecidas 
(serão desconsideradas). Único: Proposta recebida ato continua 
será apresentada ao Juízo deste processo e caso homologado será 
encerado o recebimento de propostas e estará encerrada esta 
Alienação. DA COMISSÃO: Acolhida a proposta pelo Juízo o propo-
nente (adquirente) deverá pagar ao Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, 
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do preço da alienação; A comissão devida não integra o valor da 
proposta, e não será devolvida ao proponente (adquirente) em 
nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por determina-
ção judicial, por razões alheias à vontade do proponente; A 
comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no 
prazo máximo e improrrogável de 2 (does) dias, após a homologa-
ção da proposta, através de depósito judicial, devendo apresentar o 
comprovante ao Juízo. Ressalva-se a possibilidade de pactuação 
direta com o corretor, pelo proponente (adquirente), para pagamen-
to em prazo diverso. LOCAIS PARA RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: Com agendamento telefônico de horário na Av. Miguel 
Damha nº 1540 - em frente ao Cond. Residencial Gaivota I, São 
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José do Rio Preto, SP e Rua Bolívia nº 112, bairro Moacyr Arruda, 
Indaiatuba, SP, e-mail julio@asolucaoimoveis.com.br, fones para 
contato 55-17-99619.9362 ou 55-19-98363.2151. VALOR MÍNIMO 
FIXADO PELO JUIZO: Correspondente a 60% do valor da avalia-
ção. DA PREFERÊNCIA DAS PROPOSTAS: Ocorrendo propostas 
de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: A) O pagamento 
à vista. B) A proposta com menor número de parcelas ou sinal 
maior. OBS - 1º: havendo propostas idênticas, a que tiver sido 
recebida em primeiro lugar. OBS - 2º: Proposta recebida em bloco 
(várias unidades) terá preferência tendo em vista a necessidade 
para funcionamento e operação do bem maior. FORMAS DE 
PAGAMENTO DAS PROPOSTAS:  1- À VISTA, no prazo máximo e 
improrrogável de 2 (does) dias a contar da intimação da homologa-
ção da proposta vencedora. 2 - A PRAZO, com 30% (trinta por 
cento) de entrada no prazo máximo e improrrogável de 2 (does) 
dias a contar da intimação da homologação da proposta vencedora, 
e o restante (saldo) em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecuti-
vas, atualizadas, na data do efetivo pagamento, sempre por meio 
de depósito judicial. OBS – Ressalvada a hipótese do artigo 903, 
parágrafo 5º do novo CPC, em caso de não pagamento ou atraso 
superior a dez dias de qualquer das parcelas, a multa pela mora 
será de 20% sobre o valor da venda e execução do valor remanes-
cente será dirigida ao patrimônio dos adquirentes, com responsabi-
lidade solidária de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, 
dispensando qualquer citação para tanto, por se tratar de dívida 
líquida e certa, além da perca da comissão paga. DA PROPOSTA 
CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de 
venda poderá, ser recebidas "condicionalmente", sujeitas a poste-
rior apreciação do Juízo responsável. FORMALIZAÇÃO DA 
ALIENAÇÃO: A alienação do bem será formalizada pôr termo nos 
autos da execução, no qual o licitante deverá declarar "estar ciente 
das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente 
quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão 
impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar 
também a total veracidade das informações prestadas.”  Será 
expedida carta de alienação do imóvel, para registro imobiliário, nos 
termos do § 2º do art. 880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, 
o imóvel fi cará gravado com hipoteca, nos termos do artigo 895, §1º 
do CPC. CONDIÇÕES GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão os 
exequentes também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em 
igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o 
maior lance, nos termos do art. 892, parágrafo primeiro do 
CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e 
adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará 
a lavratura do auto. Os referidos pedidos poderão ser indeferidos 
em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo Juiz (a) no 
momento oportuno, considerando as condições e peculiaridades 
dos bens alienados. A partir da publicação do Edital, na hipótese de 
adjudicação/arrematação do(s) bem(s) pelo exequente, este fi cará 
responsável pela integralidade da comissão do perito/corretor Sr. 
Júlio César Cardoso. DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO - Se o (a) 
executado (a) pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o 
bem, na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, 
deverá apresentar, a guia comprobatória do referido pagamento, 
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à 
remição da execução. Neste caso, deverá o (a) executado (a) pagar 
a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários 
advocatícios e periciais, além da integralidade da comissão do 
perito/corretor Sr. Júlio César Cardoso, conforme regramento do 
provimento. DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados 
examinarem o imóvel a ser apregoado, podendo valer-se de pesqui-
sa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal etc. ÔNUS: 
Aos interessados em arrematar o bem imóvel, fi ca esclarecido que 
os créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja a proprieda-
de, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela 
prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e 
multas, não serão de responsabilidade do adquirente, já que a 
arrematação de bem através de alienação judicial, é considerada 
como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o 
arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 
130, parágrafo único, do CTN). Caberá à parte arrematante indicar 
nos autos referidos débitos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
carta de alienação a fi m de que seja retido de eventual valor 
remanescente da execução e paga a dívida, observada a gradação 
legal ou, inexistindo valores, seja expedido ofício ao órgão público 
competente a fi m de promover a cobrança e/ou inscrever a dívida 
em dívida ativa, em responsabilidade do anterior proprietário. Único; 
A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em aliena-
ção judicial/leilão são de inteira e exclusiva responsabilidade dos 
arrematantes/proprietários/União. O corretor é mero mandatário, 
fi cando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios 
ou de feitos nos bens Alienados (ocultos ou não), como também pro 
indenizações trocas, consertos, compensações fi nanceiras de 
qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer difi culdade 
quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arremata-
ção/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, deverá ser 
imediatamente comunicada ao juízo responsável para as providen-
cias cabíveis. IMPORTANTE: a) Publicação deste edital suprirá 
eventual insucesso das notifi cações/intimações pessoal dos 
respectivos patronos, executados, co-proprietários, cônjuges e 
credores com penhora anterior.  b) Qualquer inconsistência das 
informações poderá ser sanada até a assinatura do auto. Reserva-
mo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação, e 
demais inconsistências das informações apresentadas até a 
assinatura da carta de Alienação. São José do Rio Preto, São 
Paulo, 04 de junho 2021.

JÚLIO CÉSAR CARDOSO, CRECI S/P 52891-F, Perito/Corretor.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
PROCLAMAS

ERRATA DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
OBJETO Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, neste município 
de Monte Aprazível-SP.
Na publicação veiculada no Diário Ofi cial de São José do Rio Preto 
DHOJE, na página B-4 do dia 09 de junho de 2021, onde se lê 
COOPERATIVA DE AGRICULTA FAMILIAR DE FERNANDOLIS, 
inscrita no CNPJ sob nº 19.631.009/0001-29, com endereço na 
Avenida Prof. Dasdores M. C. Del Grossi, nº 413, Vila Regina,  
na cidade de Fernandópolis- SP, CEP 15600-001, que venceu 
item 23 ( Verduras – 3.800 maços)  no valor unitário de R$3,98 
(três reais e noventa e oito centavos), valor total de R$15.124,00 
(quinze mil, cento e vinte e quatro reais) lê se  COOPERATIVA DE 
AGRICULTA FAMILIAR DE FERNANDOLIS, inscrita no CNPJ sob 
nº 19.631.009/0001-29, com endereço na Avenida Prof. Dasdores 
M. C. Del Grossi, nº 413, Vila Regina,  na cidade de Fernandópo-
lis- SP, CEP 15600-001, que venceu o item 26 ( Verduras – 3.800 
maços)  no valor unitário de R$3,98 (três reais e noventa e oito 
centavos), valor total de R$15.124,00 (quinze mil, cento e vinte e 
quatro reais).
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. MARCELO HENRIQUE DURAM e FRANCIELE VOLPI 
MENDES, sendo ELE fi lho de ARLINDO DE JESUS DURAM e 
de NÊUSA FERNANDES DE ALMEIDA DURAM e ELA fi lha de 
BENEDITO DONIZETI MENDES e de ROBERTA CRISTINA VOLPI 
MENDES;
2. GUSTAVO DA SILVA SANTOS e ANA CAROLINA 
PEREIRA DOS SANTOS SILVA, sendo ELE fi lho de ALTAIR DOS 
SANTOS JUNIOR e de SANDRA LUCIA DA SILVA SANTOS e ELA 
fi lha de MILTON JOSÉ DA SILVA e de ELISETE SANTANA DOS 
SANTOS SILVA;
3. PEDRO JOSÉ ALVES DE LIMA e VITÓRIA CRISTINA DA 
SILVA LEME, sendo ELE fi lho de DÉBORA ALVES DE FREITAS 
LIMA e ELA fi lha de APARECIDO LEME e de FRANCISCA CÂNDI-
DA DA SILVA;
4. FLÁVIO GONÇALVES FACCIO e ANGÉLICA RODRI-
GUES SIQUEIRA, sendo ELE fi lho de LAERCIO FACCIO e de 
VERA LUCIA GONÇALVES FACCIO e ELA fi lha de VALDIR SI-
QUEIRA DE FONTES e de MAURA RODRIGUES DA SILVA;
5. EDIVAN MOREIRA DOS SANTOS e BRUNA MAXIMO 
PEREIRA, sendo ELE fi lho de CELINHO GONÇALVES DOS SAN-
TOS e de LUZIA SILVA MOREIRA e ELA fi lha de JOSÉ DONIZETE 
DA SILVA PEREIRA e de ALDENICE MAXIMO DA SILVA;
6. NATHAN DE MATOS FERREIRA e FLÁVIA RENATA DA 
SILVA QUINTILHO, sendo ELE fi lho deMÁRIO ANTONIO ONHA 
FERREIRA e de DORACI SCAPIN DE MATOS ONHA e ELA fi lha 
de DIVINO DONIZETE QUINTILHO e de EDÉSIA MENDONÇA DA 
SILVA QUINTILHO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/06/2021.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. ANTONIO CARLOS VILLANI JUNIOR e NILCÉIA DOS 
SANTOS, sendo ELE fi lho de ANTONIO CARLOS VILLANI e 
de MARIA LUCIA XAVIER e ELA fi lha de MARIA VIRGINIA DOS 
SANTOS CONTRIM; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/06/2021.


