
A PARTIR DESTA QUINTA-FEIRA

Vacina para 50 a 55 
anos começa ser 

aplicada hoje

Bares e restaurantes reagem e 
querem atendimento até às 20h
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Divulgação

COLAPSO UTIs em hospitais particulares em Rio Preto estão lotadas e ocupação geral chega a 
92%, colocando o sistema à beira do colapso na véspera do início do lockdown noturno. Pág.A5

Deputado federal Geninho se encontoru ontem com prefeito Edinho e vice Bolçone para anunciar 
recursos para o Hospital Municipal da Região Norte

Câmara aprova anistia 
do Semae e inclui 

lactantes na vacinação

Divulgação
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LOCKDOWN NOTURNO

Geninho anuncia 
R$ 10,2 milhões 
para Hospital da 

Região Norte
Geninho anunciou R$10,2 

milhões de recursos destina-
dos à compra de equipamen-
tos do complexo hospitalar. 
Desse montante, R$5 milhões 
são oriundos de uma emenda 
impositiva no Governo Fede-
ral; outros R$5 milhões são 
provenientes do Governo do 
Estado.   Pág.A3

Novo projeto 
paralímpico terá 

50 vagas em 
polo de Rio Preto

O Programa de Desenvolvi-
mento Paralímpico (Paradens) 
da Secretaria de Esportes vai 
oferecer 50 vagas de capacita-
ção técnica e profissional para 
professores de educação física 
da rede pública, particular ou 
estudantes no último ano da 
graduação, entre os dias 15 
e 18 de junho.         Pág.A2

O decreto com os detalhes 
do lockdown noturno deve sair 
hoje. A ideia é que tudo feche a 
partir das 18h, o transporte co-
letivo pare às 20h retornando 
às 5h do dia seguinte e a venda 
de bebidas alcoólicas fica proi-
bida no fim de semana, tanto 
de dia quanto a noite. Ontem o  
DHoje questionou se o Prefeito 
já tinha definido quais estabe-
lecimentos poderião funcionar, 
ele disse que está entrando em 
um acordo com o Secretário 
de Saúde, Aldênis Borim. “A 
partir da quinta-feira, 18h tudo 
fecha, ônibus funcionarão até 
por volta das 20h retornando 
às 5h e as bebidas alcoólicas, 
inclusive no final de semana  
estarão proibidas”, afirmou.          
   Pág.A2 

R$ 1 MI
Prefeitura já 
multou mais 

de 1,3 mil 
empresas e 

pessoas des-
de o início da 

pandemia e 
valor arrecada-
do será reverti-
do para ações 

sanitárias do 
município.         

Pág.A2

Jovem é detido 
fumando maconha 
no HCM durante 

parto do filho
Um jovem de 17 anos foi 

levado para a Delegacia Policial 
na madruga desta terça-feira 
(15) após ofender funcioná-
rios do Hospital da Criança e 
Maternidade, que tentavam 
impedir ele de fumar um ci-
garro de maconha dentro da 
instituição. Ele acompanhava 
o nascimento do filho. Pág.A4
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Indisciplina obriga 
restrição para 

frear terceira onda 
de covid

Sessão 
da Câma-
ra ontem 
aprovou 
projetos 
importan-
tes para 
Rio Preto
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Pandemia reforça a 
necessidade de ampliar o olhar 

humanizado nos hospitais
O conceito de humanização 

vinculado ao ambiente hospitalar 
se deu em meados do século XX 
com o início do debate sobre a 
necessidade de renovar tais es-
paços, atrelado à discussão sobre 
saúde e doença. Esta visão foi am-
pliada para todos os atendimentos 
com foco, principalmente, nas 
unidades de pediatria, pensando 
no acolhimento às crianças em 
tratamento. Com isso, o espaço 
físico hospitalar passa a ter um 
olhar acolhedor ao paciente, 
alterando a percepção de impes-
soalidade e hostilidade. 

Um estudo de casos realizado 
pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) sobre huma-
nização em unidades de quimioterapia ambulatorial pediátrica 
mostrou que a valorização do paisagismo, ampla entrada de luz 
natural para promover contato com o ambiente externo, ilumina-
ção suave em departamentos assistenciais e atenção à família 
são estratégias de humanização adotadas nas nove instituições 
de saúde avaliadas. O Hospital Infantil de Suzhou, na China, por 
exemplo, projetado em 2010 pelo escritório HKS Architecture, 
teve sua fachada inspirada em uma pipa colorida, com cores 
que mudam de tonalidade conforme a posição do sol, criando 
um momento de descontração para as crianças atendidas e os 
familiares que os acompanham.

 Considerando, também, os atendimentos adultos, esse novo 
conceito arquitetônico passa a ser percebido nos quartos de in-
ternação, nas áreas de medicação e em todo o local por onde o 
paciente circula, se parecendo cada vez mais com um hotel. Com 
a pandemia da Covid-19, o que se percebe é a necessidade de 
ampliar esse olhar humanizado para os profissionais da saúde, 
que enfrentam jornadas longas, grande carga de trabalho e, con-
sequentemente, alto nível de estresse. 

Em 2016, uma pesquisa da Sodexo mostrou que empresas que 
investem na qualidade de vida de seus colaboradores apresentam 
clima no trabalho 91% melhor do que as que não investem, além 
de um aumento de 86% na produtividade, 70% na rentabilidade 
e 76% na atração de talentos. E qualidade de vida no trabalho 
também é sinônimo de uma estrutura arquitetônica planejada 
com foco no bem-estar da equipe. Isso é possível por meio da 
neuroarquitetura, que estuda como o ambiente físico impacta no 
cérebro das pessoas.

 O conceito passa pela biofilia, que consiste na conexão da 
natureza com o ser humano, seja por meio de plantas ou mate-
riais que remetam à natureza, como um piso em madeira, jardins 
de espera ou de descanso; pela chamada experiência do usuário 
(conhecida pelo termo em inglês, user experience), que permite 
o fortalecimento da marca ao gravar, de forma positiva, aquele 
ambiente na memória do usuário; e pela neurociência das cores 
e luzes, que aponta como o cérebro de uma pessoa se comporta 
diante de informações captadas visualmente. 

É importante ressaltar que, dentro de um programa de arqui-
tetura hospitalar, existem fluxos e ambientes que são obrigatórios 
para o corpo clínico e equipe administrativa, como sala para reu-
niões, espaço de descanso para a equipe, copa para refeições. A 
questão, a partir de agora, será a qualidade do que é fornecido. 
Se o hospital tem que ter um local para descanso do plantonista, 
a partir da pandemia, ele deve oferecer mais qualidade e apostar 
em mais unidades, em mais espaço, e até mesmo deixar esses 
ambientes mais bonitos. Será aprimorado aquilo que já obrigato-
riamente teria que existir.

 Visto que este setor tem recebido uma forte carga de pressão, 
muito acima dos outros mercados, é preciso repensar rapidamente 
o ambiente hospitalar como um todo, não com foco unicamente 
aos pacientes. Uma estratégia pode ser criar condições que es-
timulem que o funcionário se levante, caminhe, tenha acesso à 
luz natural - o que é fisiologicamente benéfico -, tenha uma área 
de descanso mais adequada. Ainda que a tendência, com o fim 
da crise sanitária, seja voltar a uma rotina mais equilibrada, os 
hospitais deverão dar mais atenção a um espaço de descanso e 
de trabalho mais pensado e preparado, não só aos pacientes, mas 
também aos médicos, enfermeiros, auxiliares, assistentes sociais 
e demais funcionários.

 
Sobre a AKMX
A AKMX soma 15 anos de atuação no mercado e se posiciona 

entre os principais escritórios do país em soluções de arquitetura 
corporativa. Com sede na Avenida Paulista, em São Paulo, e filial 
no Centro do Rio de Janeiro, soma mais de 250 clientes atendidos, 
mais de 300 mil m² de espaços projetados e cerca de 500 mil m² 
em obras executadas. Destaca-se não apenas pela excelência na 
entrega de projetos e obras, desenvolvidos de forma personalizada, 
baseada na cultura das empresas, mas também pelo compromisso 
em honrar prazos de entrega e orçamentos acordados. Assim, 
tem conquistado e fidelizado marcas, como Maurício de Sousa 
Produções, Hyundai, Renault, Ajinomoto, Heineken, Deloitte, Ou-
rofino Agrociência, Atento, EDP Brasil, Mercado Livre e Givaudan. 
Em 2020, foi indicada cinco vezes ao prêmio Infra, da Revista 
Infra FM, sendo a mais nomeada entre as empresas do mercado 
de arquitetura corporativa nacional, e está entre as melhores em 
atendimento a Facility Management do Brasil.

Por Denise Moraes e Érica Prata

ARTIGO Violência
No final de 2020, com o isolamento 

social imposto pela pandemia do coro-
navírus, o número de violência contra 
idosos aumentou 53%, sendo 77,18 mil 
denúncias.Neste ano de 2021, foram 
registrados 33,6 mil casos de violação 
contra o idoso no Brasil.

Indígenas
Até o momento, 82% dos in-

dígenas atendidos pela Secretaria 
de Saúde Indígena do Ministério da 
Saúde (Sesai) receberam a primeira 
dose da vacina contra a covid-19. 
Já a segunda dose do imunizante 
foi aplicada em 71% desse público.

Bandeira tarifária
André Pepitone, diretor-geral da 

Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) disse nesta terça-feira (15), em 
Brasília, que a decisão sobre o aumento 
no valor das bandeiras tarifárias deve ser 
tomada até o fim de junho. Ele afirmou 
que o reajuste deve passar de 20%.

NOTAS

Lockdown noturno 
começa nesta quinta

O Prefeito Edinho Araújo 
informou nesta terça-feira (15), 
que o toque de recolher a partir 
das 18h deve começar na quin-
ta-feira (17) e deve durar até o 
dia 1 de julho.

Segundo Edinho, a intenção 
é diminuir a velocidade do con-
tágio, dos óbitos e das interna-
ções. Desde a sexta-feira (11), 
o Prefeito está se reunindo com 
o Comitê Gestor de combate 
ao coronavírus, autoridades, 
administradores de hospitais 
e prefeitos da região, para 
que, em conjunto, medidas 
restritivas mais severas sejam 
tomadas.

O decreto com os detalhes 

do novo toque de recolher deve 
sair na quarta-feira (16), mas a 
ideia é que tudo feche a partir 
das 18h, o transporte coletivo 
pare às 20h retornando às 5h 
do dia seguinte e a venda de 
bebidas alcoólicas fica proibida 
no fim de semana, tanto de dia 
quanto a noite.

O DHoje questionou se o 
Prefeito já tinha definido quais 
estabelecimentos poderiam 
funcionar, Edinho disse que 
está entrando em um acordo 
com o Secretário de Saúde, 
Aldênis Borim. “A partir da 
quinta-feira, 18h tudo fecha, 
ônibus funcionarão até por 
volta das 20h retornando às 
5h e as bebidas alcoólicas, 
inclusive no final de semana, 
estarão proibidas”, comenta.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

Divulgação

Estabelecimentos que atendem no jantar serão prejudicados

ÀS 18H, NÃO

Multas a empresas e pessoas na pandemia somam 1,3 mil

A Vigilância Sanitária de 
Rio Preto informou nesta 
segunda-feira (14) que as 
multas aplicadas por des-
cumprimento de decretos da 
pandemia, tanto em estabe-
lecimentos comerciais (CNPJ) 
quanto contra pessoas físicas 
(CPF), já somam 1.358 pe-
nalidades.

Desse total, 497 são em 
CPFs, sendo que 377 acon-
teceram entre sexta (11) e 
sábado (12). No sábado, 
276 pessoas foram autuadas 
no ato do descumprimento e 

101 pessoas foram qualifica-
das na sexta pela Guarda Civil 
Municipal (GCM) que, poste-
riormente, vai encaminhar os 
documentos para a Vigilância 
fazer as autuações.

Das autuações já lavradas 
pela Vigilância contra pessoas 
120 já viraram multa. As ou-
tras 377 ainda passarão pelo 
processo de elaboração do 
documento.

Cada multa em pessoa 
física tem o valor de 20 UFM 
(Unidade Fiscal Municipal), e 
cada UFM é R$63,00, sendo 
assim, a Prefeitura irá arreca-
dar somente com multas em 

destinado a ações da pasta. 
“Qualquer ação, desde compra 
de materiais ou contratação de 
serviços, até campanhas. O di-
nheiro poderá ser usado para a 
Vigilância Sanitária, Vigilância 
Epidemiológica ou Vigilância 
Ambiental”, diz a nota.

Todas as pessoas ou es-
tabelecimentos multados po-
dem recorrer e, para isso, 
deve entrar em contato com 
a Vigilância Sanitária para 
impetrar o recurso. “Quem 
não pagar a multa fica com o 
nome restrito na dívida ativa 
do Município”, conclui a nota 
da assessoria.

Andressa ZAFALON CPFs R$ 626,2 mil.
Em relação aos estabeleci-

mentos comerciais, até agora 
foram multados 1.238 e a 
multa mínima para este setor 
é de 5 UFM, podendo variar 
até 5.000 UFM. Se basearmos 
no valor mínimo, só de multas 
em estabelecimentos será 
arrecadado R$ 389.970 mil. 
Somando os estabelecimentos 
e as pessoas físicas multas, o 
valor total supera R$1 milhão.

Segundo informações da 
assessoria de imprensa da 
Vigilância Sanitária de Rio 
Preto, todo o dinheiro arre-
cadado com as multas será 

Sindicato dos bares reage e pede fechamento às 20h

O Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares 
de Rio Preto (Sinhores) emitiu 
uma nota nesta terça-feira 
(15) se manifestando sobre as 
medidas restritivas que serão 
adotadas a partir de quinta-
-feira, com a implantação do 
lockdown noturno no período 
das 18h às 6h até o dia 2 de 
julho.

O Sinhores argumenta que 
o setor produtivo não pode ser 
responsabilizado pelo agrava-
mento do número de casos e 

diz que a maioria dos hotéis, 
bares e restaurantes seguem 
as normas sanitárias. O sin-
dicato também defende a pe-
nalização severa para aqueles 
que não seguem as normas e 
fez uma sugestão de mudança 
nos horários do lockdown.

“Em relação a última su-
gestão de restrições feita pela 
prefeitura, discordamos do ho-
rário sugerido, visto que até as 
18h ficaríamos completamente 
impedidos de servir o jantar, 
importante fonte de renda 
para os estabelecimentos. 
Nossa sugestão seria receber 

os clientes até 19h e fechar as 
casas até 20h horário máximo 
permitido para o transporte 
público”, diz a nota.

O sindicato também con-
testa a proibição da venda de 
bebidas alcóolicas, justificando 
que os consumidores vão mi-
grar para cidades vizinhas que 
não vão aderir ao lockdown. 
“Isso tem duplo malefício para 
a cidade: desaquecimento do 
comércio local e a aceleração 
da contaminação, já que nes-
sas cidades a fiscalização é 
precária. E que por sua vez, 
esse consumo acontecendo 

em Rio Preto além de garantir 
a sobrevivência dessas empre-
sas, ocorrerão em ambientes 
que seguem os protocolos”, 
diz a nota.

A Prefeitura Rio Preto infor-
mou que continua aguardando 
a manifestação dos demais 
municípios vizinhos para ade-
são à fase restritiva ampliada 
na região, conforme discutido 
na reunião com prefeitos na 
segunda-feira (14). Nesta 
quarta-feira (16) deverá ser 
disponibilizado no portal da 
Prefeitura o decreto com a 
regulamentação.

Vinicius LIMA 

R$ 1 MILHÃO

Das cidades consultadas, apenas uma adere 

Edinho ainda complemen-
tou reforçando o pedido de 
apoio às cidades vizinhas. “Eu 
tenho feito muito esforço para 
que nós tenhamos essa unida-
de dos municípios, que fazem a 
divisa geográfica com Rio Preto, 
agora, cada Prefeito responde 
pelo seu município, tem auto-
nomia sobre ele.”, disse.

Das cidades que se reu-
niram com o Prefeito Edinho 

na tarde desta segunda-feira 
(14), apenas uma cidade se 
manifestou com positividade, 
no caso, a cidade de Bálsamo. 
“Provavelmente vamos seguir 
Rio Preto. Vamos nos reunir na 
quinta-feira pela manhã e ai 
então eu vou soltar o decreto”, 
afirmou o prefeito Dú Lourenço 
de Bálsamo.

Em conversa com o Prefeito 
de Mirassol, Edson Ermene-
gildo, a resposta foi de que 
“vamos aguardar a reunião com 

os prefeitos de toda a micror-
região, que são 21 cidades. A 
reunião será às 10h de quinta, 
para discutirmos as medidas”, 
comenta.

O prefeito de Guapiaçu, 
Jean Vetorasso, disse que 
aguarda as diretrizes de Rio 
Preto para então decidir ofi-
cialmente. Em Neves Paulista, 
o Prefeito Márcio Faraguti co-
mentou que está seguindo o 
plano SP e ainda não decidiu 
sobre lockdown.

Já em Cedral, a assessoria 
do Prefeito Janjão informou que 
ainda vai fazer reuniões para 
depois decidir.

A diretora Silvia Storti, da 
DRS 15 pela qual pertence Rio 
Preto e outros 101 cidades, 
confirmou à reportagem do 
DHoje que na quinta-feira (17), 
às 10h, irá se reunir com os 
administradores de algumas 
cidades vizinhas. “Queremos 
ajudar Rio Preto nessa situa-
ção”, finalizou.

Andressa ZAFALON 
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LANÇAMENTO

SESSÃO ONTEM

RECURSOS

Autoridades ontem durante visita que 
anunciou recursos para obras do Hospi-
tal Municipal da Região Norte

Divulgação SMCS

Maldita ignorância!
Com base na orientação das autoridades sanitárias, o prefeito 

Edinho Araújo (MDB, foto) anunciou novas medidas restritivas 
para frear a terceira onda de covid-19. Se houvesse uma sin-
cronia entre os governos federal, estaduais e municipais, desde 
o começo da pandemia, esse efeito gangorra é muito provável 
que já estava superado. Era só ter aplicado os ensinamentos 
de Maquiável relatados em O Príncipe: coisas boas têm que ser 
liberadas aos poucos e as impopulares de uma vez só. No caso 
da pandemia, a coisa boa seria o lockdown para evitar a mortan-
dade que está ocorrendo no Brasil. Boa parte da população tem 
colaborado, mas a indisciplina de outra parte põe tudo a perder. 
Diante do quadro tenebroso, tem que ir adotando medidas pa-
liativas até que a vacina chegue para todos. O diabo é que uma 
minoria insiste em não ser imunizada e os maus exemplos, que 
vem de cima, não faltam. Maldita ignorância! 

Afastar 
Ulisses Ramalho, segundo 

tesoureiro nacional do Patrio-
ta, informou que será pro-
movida encontro do partido 
dia 24 de junho, em Brasília, 
para analisar o afastamento 
do presidente Adilson Barro-
so. Para viabilizar a filiação 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), disse que Bar-
roso tentou aplicar “golpe” 
ao desrespeitar a legislação 
vigente e o que determina o 
estatuto do partido. “Vamos 
pedir o afastamento”, diz. 

Sondagem para presidente
Para a disputa da Presidência da República, José Luiz Datena 

(foto) não tem o mesmo desempenho que o apresentado para 
o governo paulista. A pesquisa do Instituto Paraná mostra que 
o apresentador tem 9% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 
(sem partido), 34%, Lula da Silva (PT), 29,3%, Ciro Gomes (PDT), 
5,9%, João Doria, 5,2%, João Amoêdo (Novo), 4,1%, ex-ministro 
da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), 1,5%. No segundo 
turno, Datena aparece empatado com Bolsonaro, 38,2% contra 
39,1%, respectivamente, e à frente do ex-presidente Lula por 
uma diferença mínima, 36,7% contra 36,3%. Até que não apa-
reça um candidato para representar a terceira via, a disputa pelo 
cargo de presidente continua polarizada entre Bolsonaro e Lula 
da Silva. A pesquisa foi divulgada pela revista Veja.

Lidera
Mais uma vez tem que 

mencionar o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
que disse recentemente que 
brasileiro gosta de “novidade” 
nas eleições. A pedido do 
partido PLS, o Instituto de Pes-
quisas Paraná fez sondagem 
para detectar a intenção do 
eleitorado ao governo do Es-
tado, na semana passada, e o 
apresentador de televisão José 
Luiz Datena (sem partido) apa-
rece à frente do ex-governador 
Geraldo Alckmin (PSDB).  

Suspende
Comissão da Câmara Fe-

deral aprovou proposta que 
suspende até 31 de dezembro 
deste ano, os prazos de valida-
de de concursos públicos que 
tenham sido homologados até 
20 de março de 2020, data do 
decreto que reconheceu o esta-
do de calamidade pública devido 
à pandemia de covid-19. Os 
prazos de validade dos concur-
sos voltarão a correr em 1° de 
janeiro de 2022, após o término 
da vedação para o aumento de 
despesas com pessoal.

Dois cenários
 Conforme a pesquisa, Da-

tena tem 19,1%, seguido pelo 
tucano Alckmin, 17,6%, Gui-
lherme Boulos (PSOL), 12,3%, 
Márcio França (PSB), 11%, 
Fernando Haddad (PT), 8,5%, 
Paulo Skaf (MDB), 8,1%, Arthur 
do Val (Patriota), 5,2%, Vinicius 
Poit (Novo), 0,7%, e Rodrigo 
Garcia (PSDB), 0,4%. Cenário 
2, sem Haddad e Rodrigo: Date-
na lidera com 20,2%, Alckmin, 
19,6%, Boulos, 15,2%, França, 
12%, Skaf, 8,5%, Arthur do Val, 
5,3%, e Poit, 0,7%.

Sossego 
O vereador Bruno Moura 

(PSDB) apresentou ontem pro-
posta de emenda à Lei Orgâni-
ca do Município que proíbe ruí-
do acima de 90 decibéis, com 
o objetivo de evitar a perturba-
ção do sossego da população 
entre às 22h e 7h da manhã. 
A proposta também estabelece 
normas para o uso do apito do 
trem no perímetro urbano da 
cidade, que tem tirado o sono 
dos moradores principalmente 
próximos à linha férrea durante 
as madrugadas. 

Fora do páreo
Para a alegria dos concor-

rentes, como já aconteceu em 
eleições passadas, Datena 
disse no seu programa que 
não será candidato. “Como 
homem público, pode incluir 
meu nome nas pesquisas, mas 
não sou candidato”, enfatizou 
o apresentador. O PSL também 
tenta emplacar a deputada es-
tadual Janaina Paschoal como 
candidata ao governo paulista 
e nos dois cenários a parla-
mentar aparece com 4,3% a 
5% das intenções de voto.

Geninho e Garcia destinam R$ 10,2 mi 
para Hospital da Região Norte

O deputado federal Geninho 
Zualiani esteve em Rio Preto 
na tarde desta terça-feira (15) 
e visitou as obras do Hospital 
Municipal da Região Norte ao 
lado do prefeito Edinho Araújo.

Geninho veio anunciar 
R$10,2 milhões de recur-
sos destinados à compra de 

equipamentos para os centros 
cirúrgicos, além de equipamen-
tos de exames para o complexo 
hospitalar. Desse montante, R$5 
milhões são oriundos de uma 
emenda impositiva no Governo 
Federal; outros R$5 milhões 
são provenientes do Governo 
do Estado atendendo um pe-
dido pessoal do Deputado feito 
diretamente ao vice-governador, 
Rodrigo Garcia e mais R$200 
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mil anunciados de última hora 
durante a coletiva.

O Hospital está com 95% das 
obras de construção finalizadas, 
restando apenas os últimos de-
talhes e ajustes. O prazo para a 
entrega do prédio é para agosto 
de 2021. Para os equipamentos 
médicos, aparelhos de ar condi-
cionado e mobília, precisa-se de 
R$R$21.983,00 milhões. Com 
a chegada dos R$10,2 milhões, 

faltarão ainda R$11.783,00 
milhões que, segundo Edinho, 
estão sendo buscados.

“Estamos buscando solu-
ções, parcerias, para que pos-
samos enfrentar essa questão, 
uma vez que não há previsão 
orçamentária, neste momento. 
Vamos continuar buscando e, 
com certeza, nós vamos alcan-
çar para o pleno funcionamento 
do hospital”, explicou Edinho.

Estamos buscando soluções, 
parcerias, para que possamos 

enfrentar essa questão, uma vez 
que não há previsão orçamentária, 
neste momento. Vamos continuar 

buscando e, com certeza, nós 
vamos alcançar para o pleno 
funcionamento do hospital

“

”

Edinho Araújo Geninho Zuliani 

Câmara inclui lactantes na imunização 
e aprova anistia de juros do Semae

O vereador João Paulo Rillo 
apresentou um Projeto de Lei 
(PL) em regime de urgência na 
sessão desta terça-feira (15). 
O PL inclui lactantes, gestantes 
e puérperas - com ou sem co-
morbidades - como grupo prio-
ritário no plano de imunização 
municipal contra a Covid-19. 
Por ter sido apresentado como 
urgência, o PL foi votado na 
legalidade e no mérito, sendo 
assim aprovado e segue agora 
para sanção ou veto do Prefeito 
Edinho Araújo.

Quatro Projetos de Lei 
do Executivo também foram 
aprovados, dentre eles – com 
emenda – o Programa de Pa-
gamento Incentivado (PPI) do 
Semae, que visa dar descontos 
de até 100% nos juros e multas 
nos débitos dos munícipes com 

a autarquia.
Do vereador Paulo Paulera, o 

PL que autoriza a liquidação de 
débitos fiscais inscritos na dívida 
ativa do município por meio de 
dação em pagamento de imó-
veis, também foi aprovado em 
segunda discussão, seguindo 
assim, para o Executivo vetar 
ou sancionar.

Da mesma forma que o PL 
do vereador Cabo Júlio Doni-
zete também foi aprovado em 
segunda discussão e autoriza 
a criação do Programa Aluguel 
Social (PAS) e estabelece a 
concessão de benefícios finan-
ceiros mensais para a cobertura 
de despesas com moradia para 
famílias de baixa renda.

Aprovado na legalidade, o 
PL que obriga a administração 
pública divulgar no site institu-
cional a localização de todos 
os radares de fiscalização e os 

respectivos limites de velocida-
de de autoria do vereador Paulo 
Paulera.

O vereador Bruno Marinho 
apresentou um PL que cria um 
anexo específico no Portal de 
Transparência da Prefeitura, no 
qual deverá constar todas as 
verbas recebidas e despesas 
quitadas, destinadas ao com-
bate do Covid-19. O Projeto foi 
aprovado na legalidade.

E, por fim, o Projeto de 
Resolução (PR) do vereador 
Pedro Roberto, foi aprovado no 
mérito, e constitui a criação da 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA). “É até 
para dar exemplo. Treinarmos 
os funcionários e assessores, 
promovendo a prevenção de 
acidentes”, conclui o autor.

Convocação -  João 
Paulo Rillo apresentou uma con-

vocação para que o Secretário 
de Saúde Aldênis Borim, com-
parecesse na próxima sessão da 
Câmara, no entanto, a convoca-
ção foi rejeitada, tendo votado 
a favor apenas o autor (Rillo) e 
o vereador Robson Ricci.

Tribuna -  Na primeira 
parte da sessão, o médico José 
Carlos Lopes (Cacau Lopes), 
professor doutor em saúde pú-
blica da Famerp, ex-vereador e 
ex-Secretário de Saúde de Rio 
Preto, usou a tribuna para falar 
sobre os impactos da pandemia 
de Covid-19 no município. Ele 
ressaltou a importância de me-
didas restritivas na prevenção 
da doença e, demonstrando 
dados da Covid em Rio Preto, 
fez um alerta para a possibili-
dade de aumento no número de 
mortes por Covid nos próximos 
meses.
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Projeto paralímpico terá 50 vagas em Rio Preto

O prefeito de Rio Preto Edi-
nho Araújo, ao lado do secretá-
rio de Esportes Fábio Marcon-
des, recebeu na manhã desta 
terça-feira (15) no Ginásio de 
Esportes Natalone a secretária 
de Estado da Pessoa com Defi-
ciência Célia Leão e o secretário 
de Esportes do Estado Aildo 
Rodrigues Ferreira. O evento foi 
apresentado ao Poder Público 
por Paulo Jatobá, atleta do CAD 
(Clube Amigos dos Deficientes), 
que acatou a indicações e so-
licitou a inclusão da cidade no 

cronograma.
O evento marcou o lança-

mento em Rio Preto do Programa 
de Desenvolvimento Paralímpico 
(Paradens) da Secretaria de 
Esportes, em parceria com a 
Prefeitura de Rio Preto e o Go-
verno do Estado, que oferece 50 
vagas de capacitação técnica e 
profissional para professores de 
educação física da rede pública, 
particular ou estudantes no últi-
mo ano da graduação, entre os 
dias 15 e 18 de junho.

A capacitação técnica terá 
como público-alvo professores 
de Educação Física, estudantes 

de Educação Física no último 
ano de graduação e professores 
das redes pública e privadas de 
ensino não formados em Educa-
ção Física, mas que atuam em 
aulas com conteúdo esportivo 
com comprovação das aulas 
ministradas.

O secretário de Esportes de 
Rio Preto Fábio Marcondes des-
tacou as ações já desenvolvidas 
na cidade. “Temos na cidade 
113 ATIs, mais de 100 campos, 
30 quadras, 70 parquinhos e 13 
Centros Esportivos. Ferramentas 
usadas pela secretaria de Espor-
tes para contribuir com a forma-

ção de crianças, gerando uma 
nova expectativa de vida. O mo-
mento é de união e superação, 
pensando em levar qualidade de 
vida para quem busca inclusão”, 
afirmou Marcondes.

Encerrando o evento, o pre-
feito Edinho Araújo falou sobre a 
expectativa de reabrir os espaços 
públicos, realizar eventos e cam-
peonatos esportivos, integrando 
esporte e cultura. “Queremos 
uma Rio Preto integrada e in-
clusiva. Lutamos para o desen-
volvimento constante da nossa 
cidade, conhecida como ‘terra 
de oportunidades’”, afirmou.
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BELA VISTA CLONADO

Após serem informados 
por um popular de que um 
homem possuía uma arma 
de fogo em sua residência 
no bairro Bela Vista, policiais 
militares apreendem uma gar-
rucha de dois canos com um 
homem de 24 anos às 12h.

Os policias estavam em 
patrulhamento pelo bairro 
Dignidade quando foram abor-
dados por um desconhecido 
que disse que o acusado 
frequentemente discutia com 
a esposa e que possui uma 
arma de fogo em sua casa.

Assim com as informações 
do anônimo os policiais se 
dirigiram ao novo endereço 
onde encontraram o suspeito 
na calçada.

Questionado sobre a de-
núncia, o homem acabou 
confessando a posse da arma, 
porém negou ter ameaçado 
sua esposa com ela ou ter 
disparado recentemente. Ele 
permitiu que os PM realizas-
sem a busca pelo imóvel, sen-
do localizada uma garrucha 
de dois canos, calibre 38, em 
cima da geladeira.

A arma foi apreendida 
e não possui documentos 
ou numeração. Ninguém foi 
preso.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Após denúncia 
anônima PM 

apreende arma
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Um aposentado de 58 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes na última segunda-feira 
(14) para informar ter sido 
vítima de um golpe no sábado 
(12), onde seu amigo teve seu 
WhatsApp clonado e sem saber 
a vítima transferiu R$1.150 
para o golpista.

Segundo as informações 
fornecidas por volta das 12h 
a vítima começou a receber 
mensagens no aplicativo de 
seu amigo pedindo dinheiro 
emprestado, e por não saber 
sobre o número clonado o apo-
sentando acabou realizando 
duas transações por PIX.

A primeira movimentação 
aconteceu às 12h06 no valor 
de R$850 e a segunda ocorreu 
às 12h17 no valor de R$300, 
o que totalizaram R$1.150 de 
prejuízo.

A vítima apenas notou que 
se tratava de um golpe quando 
ligou para o amigo para enten-
der o que estava acontecendo 
e foi informado que o WhatsA-
pp tinha sido clonado através 
de um anuncio em um site de 
vendas.

Na central o aposentado foi 
orientado sobre suas possibili-
dades penais. O caso foi regis-
trado como estelionato e será 
investigado pelo 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Aposentado perde 
R$ 1,1 mil em 

golpe do WhatsApp
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Durante nascimento do filho, 
jovem é detido fumando 

maconha dentro do hospital
Um jovem de 17 anos foi 

levado para a Delegacia Policial 
na madruga desta terça-feira 
(15) após ofender funcionários 
do Hospital da Criança e Mater-
nidade, às 3h20, que tentavam 
impedir de ele fumar um cigarro 
de maconha dentro da institui-
ção. O jovem também ofendeu 
os policiais que atenderam a 
ocorrência.

O adolescente estava no 
hospital, pois sua companheira 
estava em trabalho de parto, 
sendo que em certo momento 
os funcionários da instituição 
observaram o jovem consumin-
do maconha nas dependências 
e por isso o informaram que não 
poderia continuar ali.

Por causa do aviso o ado-
lescente passou a ofender os 
funcionários desobedecendo 
ao pedido para que ele se reti-
rasse. Assim policiais militares 
foram acionados e acabaram 
sendo desacatos pelo o acu-
sado.

Para os policiais o jovem 
ainda disse que não sairia do 

quarto onde estava sua com-
panheira e seu filho, sendo que 
no momento em que o policial 
tentou fazer com que o ado-
lescente o acompanhasse este 
acabou usando seu filho e sua 
companheira para se esquivar 
do PM.

Foi realizada uma busca 
pessoal sendo encontrados mais 
fragmentos de maconha dentro 
de uma sacola onde estava o 
cigarro artesanal.

Após o uso da força o jovem 
foi levado para a delegacia, 
onde ele informou que a droga 
era para consumo próprio, mas 
que não usou o entorpecente 
dentro do hospital. Foi acionada 
a genitora do jovem para que ele 
fosse liberado.

A Funfarme confirma que 
houve uma ocorrência policial 
nas dependências do Hospi-
tal da Criança e Maternidade, 
decorrente da transgressão de 
regulamentos administrativo-ins-
titucionais. Em cumprimento às 
normas legais, a instituição não 
comentará o caso por envolver 
um menor de idade. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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NO HCM
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Jovem é deito fumando maconha durante parto do filho 
no HCM

RODRIGO SILVA CARDOSO, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 38 anos de idade. Era casada com 
Musi Sarkis Cardoso e deixou seus fi lhos 
Yan, Luan, Alana. Foi sepultado no dia 
15/06/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

HILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural 
de Itajuipe/BA, faleceu aos 83 anos de ida-
de. Era solteira e deixou sua fi lha Edineuza. 
Foi sepultada no dia 15/06/2021 às 09:00, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
cemitério São João Batista.

JOANA D’ARC FALEIROS DE OLIVEI-
RA, natural de Abadia dos Dourados/MG, 
faleceu aos 60 anos de idade. Era casada 
com Samuel Paracatu de Oliveira e deixou 
seus fi lhos Daniel, Daniela, Debora. Foi 
sepultada no dia 15/06/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOSÉ MATIAS GOMES, natural de 
Auriflama/SP, faleceu aos 65 anos de 
idade. Era casado com Roseli Aparecida 
Furlan e deixou seus fi lhos Débora Julio, 
Cristina Julio, Ariene Julio, Dreison Julio. 
Foi sepultado no dia 15/06/2021 às 10:00, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
cemitério Ressurreição.

JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO, natu-
ral de águas de Santa Barbara/SP, faleceu 
aos 88 anos de idade. Era casado com 
Therezinha Pereira de Oliveira Machado 
e deixou seus fi lhos Valeria Maria, José 
Junior, Pedro Augusto (falecido). Foi 
sepultado no dia 15/06/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 

  FALECIMENTOS
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

FATIMA IRANI DAQUILA INACIO,  
natural de Unifl or/PR. Era casada com 
Mario Brolezi Inacio. Foi sepultada no dia 
15/06/2021 às 15h30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

OSVALDO RODRIGUES, natural de 
Jales/SP, faleceu aos 73 anos de idade. 
Era casado com Tereza Gomes Rodrigues 
e deixou seus fi lhos André Luis, Viviane 
Cristina. Foi sepultado no dia 14/06/2021 
às 16:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

ANTONIO DE JESUS GARCIA, natural 
de Guapiaçu/SP, faleceu aos 80 anos de 
idade. Era casado com Marina Aparecida 
Leme Garcia e deixou suas fi lhas Ivani 
Cristina, Silva Regina. Foi sepultado no 
dia 14/06/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Ercilia para o cemitério 
Ressurreição.

DEAD ABUDE BUCHALA, natural de 
São Paulo/SP, faleceu aos 86 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos Silvia 
Helena, Nilvia, Monica, Calil. Foi sepultada 
no dia 15/06/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

NELCIDIO DOS REIS, natural de 
Bebedouro/SP, faleceu aos 81 anos de 
idade. Era casado com Antonia Idalina 
Coradi. Foi sepultado no dia 15/06/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

NA ESTRADA

Motorista é sequestrado, 
tem caminhão roubado e é 
abandonado em Rio Preto

Um motorista de 37 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto nesta segun-
da-feira (14) para informar 
que às 19h do domingo (13) 
dois desconhecidos roubaram 
seu caminhão em Sales de 
Oliveira/SP e o abandonaram 
às margens da Rodovia Assis 
Chateaubriant, depois de o 
deixarem preso na cabine com 
um capuz em sua cabeça.

Segundo as informações 
fornecidas, a vítima estava 
com o seu caminhão estacio-
nado em um posto de combus-
tível localizado na rodovia SP 
330, momento em que ele foi 
abordado pelos criminosos que 
armados renderam o motorista 
dentro da cabine do veículo.

Após percorrerem alguns 
quilômetros a dupla estacio-
nou o caminhão novamente 
e colocou a vítima em outro 
veículo. Então os dois segui-
ram o percurso até Rio Preto, 
onde o motorista foi abando-

nado perto de outro posto de 
combustível na Rodovia Assis 
Chateaubriant, momento em 
que conseguiu acionar poli-
ciais rodoviários.

Para os policiais o motoris-
ta disse não saber informar as 
características dos criminosos 
e do último veículo, pois o 
tempo todo ele estava com a 
cabeça coberta por um capuz.

Policiais militares entraram 
em contato com a empresa de 
monitoramento de caminhão, 
que constatou que o veículo 
foi abandonado na cidade de 
Santana da Ponte Pensa/SP, 
porém anteriormente o auto-
móvel ficou parado das 2h10 
até as 6h39 na Avenida Libero 
Almeida Silvares localizado 
em Fernandópolis/SP.

O caso foi registrado como 
roubo e será investigado pela 
Delegacia Policial de Sales 
Oliveira. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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BRIGA

Mulher é internada após empurrão de ex-marido

No final da noite desta 
segunda-feira (14) policias 
militares foram acionados 
para atender uma ocor-
rência de briga de casal 
no bairro Jockey Club às 
23h55. Um homem de 53 
anos empurrou sua ex-es-
posa, de 59 anos, da cama 
o que acabou causando le-
sões nas costas da mulher.

Ao chegarem no en-
dereço os policias foram 
recebidos pelo homem, ele 
informou que há cinco anos 
se separou da vítima e que 
na segunda-feira a mulher 
se dirigiu até sua casa para 
discutir a relação.

Em certo momento ela 
subiu na cama e começou 
a pular e por isso o homem 

a empurrou, o que fez com 
que ela caísse. Em seguida 
sua ex-mulher começou a 

Ainda informou que a 
mulher já tinha sido socor-
rida e levada para o UPA 
Tangará.

Assim os policiais se 
dirigiram à UPA e em con-
tato com a vítima foram 
informados de que durante 
a discussão o homem ficou 
exaltado e passou a ofender 
sua ex-esposa com palavras 
de baixo calão e por isso a 
mulher se levantou na cama 
e acabou sendo empurrada.

O caso foi registrado 
como vias de fato e violên-
cia doméstica e será inves-
tigado pela Delegacia de 
Defesa da Mulher. A vítima 
permanece no hospital em 
observação. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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reclamar de dores nas cos-
tas e pediu que acionasse 
o socorro médico.

Arquivo DHOJE

Caso será investigado pela delegacia de Defesa da Mulher

DETIDA
Polícia registra mais um furto de picanha em supermercado

Uma mulher de 41 anos 
foi levada para a delegacia 
nesta segunda-feira (14) após 
tentar furtar peças de carne 
de um mercado localizado na 
Avenida Presidente Juscelino 
Kubitscheck às 7h40. A mulher 
foi observada pelo fiscal do 
mercado, pois já era conhecida 
da equipe de segurança.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o fiscal de 41 anos estava 
trabalhando no monitoramen-
to das câmeras do mercado 
quando observou a chegada da 
mulher e passou a observá-la.

A mulher se dirigiu para o 
setor de saudáveis onde pegou 
duas peças de contra filé, uma 
peça de fraldinha e duas peças 
de picanha, que foram guarda-

das dentro de uma bolsa que a 
mulher tampou com uma toalha 
e um pacote de ração.

Depois de dar uma desculpa 
no caixa de que ia buscar sua 
carteira no carro a mulher foi 
abordada por funcionários. Ela 
foi levada para uma sala de 
segurança para que devolvesse 
as mercadorias subtraídas.

Neste momento os fun-
cionários acionaram a Polícia 

Militar que levou a investigada 
para a Central de Flagrantes. 
Na central a mulher foi liberada 
para ser investigada a partir de 
um inquérito policial.

Ainda no boletim de ocorrên-
cia consta que o valor total das 
peças furtadas é de R$746,45. 
O caso foi registrado como furto 
e encaminhado para 5º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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DE MOTO
Casal é detido após roubar atendente em avenida

Após roubarem uma aten-
dente de 19 anos à 1h40 desta 
terça-feira (15) na Avenida Phi-
ladelpho Manoel Gouveia Neto, 
dois bandidos - um homem de 40 
anos e uma jovem de 19 anos - 
são presos pela Polícia Militar. Na 
fuga a dupla ainda tentou invadir 
um motel.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
policiais entraram em contato 
com a vítima que informou que 
estava caminhando de volta para 
sua casa quando uma moto com 
duas pessoas parou ao seu lado.

Neste momento a mulher que 
estava na garupa lhe abordou 
com uma faca em sua cintura, 
porém sem feri-la, anunciando o 
assalto, que a atendente deveria 
passar todos os seus pertences. 
A vítima entregou sua bolsa onde 

estava seu celular, uniforme, 
óculos e chaves.

Para os policiais a jovem ain-
da informou que após o roubo a 
dupla partiu em direção a zona 
norte da cidade.

Assim, em diligência pelo 
bairro Jardim Paraíso os policiais 
avistaram um casal, com carac-
terísticas semelhantes descritas 
pela vítima. Ao notar a presença 
da viatura policial os dois tenta-
ram acessar um motel, porém 
sem sucesso.

Eles foram abordados e du-
rante a revista pessoal foram 
encontrados os objetos da vítima.

Levados para a delegacia o 
casal foi preso em flagrante e a 
vítima teve seus pertences devol-
vidos. Em pesquisa foi constata-
do que a moto que estava com o 
casal estava com o licenciamento 
vencido e por isso foi apreendida. 
(Colaborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO 

Dupla foi presa por 
policiais militares 
logo após o crime
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Desde a descoberta dos primeiros casos de infecção pelo 
vírus conhecido como HIV, existem inúmeras especulações e 
diversas demonstrações de forte preconceito. 

Temos, ao longo da história, relatos de várias pessoas fa-
mosas que acabaram sucumbindo às complicações decorrentes 
desta infecção viral.

No entanto, o progresso das pesquisas no que tange aos 
medicamentos tem permitido o controle efetivo da carga do 
vírus HIV no organismo humano, conferindo um status de vida 
normal e aumento significativo do tempo de vida. De certa for-
ma, podemos afirmar que a infecção pelo HIV não causa mais 
aquele pânico de outrora. 

A terapia medicamentosa para controle da atividade do vírus 
HIV, popularmente conhecida como “coquetel antiviral”, tem 
sido determinante em minimizar e prevenir o desenvolvimento 
da doença ou síndrome conhecida como Aids.

Alguns medicamentos deste “coquetel”, por um lado indis-
pensáveis para o controle efetivo da replicação do vírus, podem, 
por outro lado, agravar algumas ocorrências cardiovasculares, 
aumentando o risco para um infarto do coração e AVC. Este 
cenário indubitavelmente tem se tornando um grande desafio 
na prática cardiológica. 

Tudo começa com uma associação muito perigosa, tendo 
alguns fatores relacionados com os medicamentos antivirais e 
outros fatores relacionados ao estilo de vida.

O fator crucial imputado aos medicamentos é seu efeito nega-
tivo no metabolismo das gorduras e dos açúcares, favorecendo o 
depósito de gorduras nos vasos sanguíneos, elevação das taxas 
de colesterol e triglicérides no sangue, obesidade e diabetes. 

Não bastasse este efeito colateral, alguns hábitos de vida 
como sedentarismo, tabagismo, estresse excessivo e o uso 
de drogas ilícitas poderiam agravar a condição cardiovascular 
das pessoas portadoras do vírus HIV, especialmente em faixas 
etárias mais jovens.

Alguns estudos demonstram que as medicações usadas no 
“coquetel” podem também impactar na estrutura e função do 
músculo cardíaco. A hipertrofia do músculo cardíaco e o aumento 
de pressões nas artérias do pulmão parecem ser os principais 
problemas do uso crônico do “coquetel” e, consequentemente, 
seriam importantes mecanismos para o desenvolvimento de 
insuficiência cardíaca. 

Nota-se, portanto, que o controle da infecção pelo HIV exige 
prontamente um suporte cardiológico, devido às complicações 
atribuídas ao uso dos medicamentos antivirais.

Posso afirmar a vocês que, na rotina cardiológica, muitas 
pessoas portadoras desta infecção viral apresentam-se com 
níveis extremamente elevados de colesterol e triglicérides e 
a implementação de medidas para redução destas taxas no 
sangue deve ser contundente e judiciosa. 

Acrescento, também, que muitas pessoas portadoras do 
vírus HIV não respondem satisfatoriamente ao uso de doses 
convencionais dos medicamentos para controle das taxas de 
colesterol e triglicérides.

Como pontuado anteriormente, o cenário realmente é desa-
fiador e exige  paciência por parte do cardiologista e disciplina 
quanto aos hábitos alimentares e estilo de vida, por parte das 
pessoas portadora do vírus. 

Sendo muito prático e objetivo, o maior temor, durante o 
seguimento clínico das pessoas portadoras do vírus HIV, consiste 
no risco acentuado para um infarto do coração.

Alguns estudos têm demonstrado um dado preocupante: na 
fase aguda e inicial após um infarto do coração, a probabilidade 
de ocorrer um novo infarto não é significativa; no entanto, cerca 
de 1 ano após a ocorrência de um infarto, existe um risco maior 
de reinfarto nas pessoas com infecção por HIV. 

Observa-se, também, risco maior de hospitalização por in-
suficiência cardíaca relacionada a esta recorrência de infarto.

Para piorar esta situação, no período mais tardio, após o 
primeiro infarto do coração, os estudos mostram que parte con-
siderável das pessoas infectadas com HIV continuam fumando e 
aderindo muito pouco ao tratamento correto para redução das 
taxas de colesterol e triglicérides no sangue. 

Considerando todos estes dados e focando no prognóstico 
cardiovascular, pode-se inferir que muitas pessoas infectadas 
pelo HIV serão submetidas a revascularização do miocárdio, 
num seguimento de 3 anos após o primeiro infarto do coração.

Esta revascularização consiste na recuperação do fluxo 
sanguíneo em áreas do músculo cardíaco com baixa irrigação e 
poderia ser viabilizada por meio da angioplastia com implante de 
stent ou a cirurgia clássica de “pontes de safena e mamárias”. 

A despeito da preocupação maior estar na saúde do cora-
ção, não podemos desconsiderar que existe risco de tromboses 
periféricas associadas ao uso de medicamentos anti-HIV.

Dessa forma, o manuseio clínico de uma pessoa infectada 
pelo HIV, ainda que não apresente sinais da doença conhecida 
como Aids, deveria ser particularizado. 

Não é simplesmente mais um paciente com níveis elevados 
de colesterol e triglicérides; ao contrário, é uma pessoa com car-
ga viral controlada às custas de um “coquetel” medicamentoso, 
o qual poderá acarretar inúmeras complicações cardiovasculares 
e aumentar o risco de infarto do coração, reinfarto, derrame 
cerebral e insuficiência cardíaca.

Muitos estudos ainda são necessários para melhorar os 
protocolos de prevenção e tratamento das complicações car-
diovasculares atribuídas ao “coquetel” anti-HIV. Como muitas 
pessoas infectadas pelo HIV não respondem às doses conven-
cionais de medicamentos para redução dos níveis de colesterol 
e triglicérides no sangue, o desafio continua.

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Pessoas com HIV 

apresentam maior risco 
cardiovascular
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A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta terça-
-feira (15) que a taxa de ocu-
pação de leitos de UTI no muni-
cípio chegou a 92%. Na região, 
o índice é de 88,8%. São 962 
internações de pacientes com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 465 na UTI 
e 497 na enfermaria. Dentre 
os casos já confirmados com 
Covid-19, são 687 internações, 
com 395 em UTI e 292 na 
enfermaria.

Referências para a região, a 
Santa Casa de Rio Preto está 
com 100% de ocupação na ala 
de UTI, enquanto o Hospital de 
Base tem uma ocupação de 
91,2%. Com 113 pacientes 
aguardando leito na região 
pelo Cross, a rede particular 
também enfrenta dificuldades 
para conseguir atender a todos.

O Beneficência Portuguesa 
conta com 30 leitos de UTI e 
77 de enfermaria destinados 
para pacientes com Covid-19, 
tendo 100% de ocupação na 
UTI e 80% na enfermaria.  Nos 
últimos 30 dias, 294 pessoas 
foram internadas no hospital.

“Está tudo bem difícil. A 
nossa ocupação já está há 
bastante tempo acima de 
90%. Há dificuldades para 
comprar antibióticos e outros 
medicamentos. A contratação 

UTIs em hospitais 
particulares lotadas e 

ocupação geral bate 92% 

de profissionais também tem 
sido um empecilho nesse perí-
odo. Nossos funcionários estão 
cansados e infelizmente tendo 
que trabalhar no limite, com 
plantonistas se revezando”, 
afirmou o coordenador de UTI 
do Beneficência, Paulo Roberto 
Nogueira.

Ele também falou sobre a 
mudança de perfil dos pacien-
tes. “Diferentemente do ano 
passado, hoje a maioria dos 
nossos pacientes tem de 30 a 
40 anos. Em nenhum momento 
chegou a faltar leito de UTI para 
os pacientes que estavam na 
enfermaria e tiveram um agravo 
na situação, mas infelizmente 

já tivemos que fazer recusas de 
pacientes externos por conta 
da lotação”, afirmou Nogueira.

O diretor clínico do Hospital 
Santa Helena, Paulo Alexandre 
Gomes, também citou dificulda-
des. “Temos seis leitos de UTIs e 
oito leitos de enfermaria, todos 
lotados e os pacientes não tem 
data para sair. Os profissionais 
da saúde estão cansados, mas 
ainda investindo muito no cuida-
do dos pacientes. Infelizmente, 
as vagas não giram”, comentou.

A Unimed informou que 
conta apenas com o pronto-a-
tendimento, sem internações 
para Covid-19. Os pacientes 
diagnosticados com a doença 

são encaminhados para outros 
hospitais. Do dia 30/05 até 
13/06 foram 2.661 pacientes 
adultos atendidos, com 442 
testando positivo para a doen-
ça, uma média de 31,5 casos 
confirmados por dia. Desde o 
início da pandemia, a Unimed 
soma 52.220 notificações e 
16.079 casos positivos.

No último boletim divulgado 
pelo Austa nesta segunda-feira 
(14), o hospital contabilizava 
108 pacientes internados com 
Covid-19 ou suspeita, sendo 
58 na UTI e 60 na enfermaria. 
Desde o início da pandemia 
são 1.720 altas hospitalares 
concedidas e 284 óbitos

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

Dentre os casos 
já confirmados 
com Covid-19, 
são 687 interna-
ções, com 395 
em UTI e 292 na 
enfermaria

Divulgação

COVID COVID

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (15) mais 430 casos 
de Covid-19 no município, 
sendo 337 diagnosticados com 
exame PCR, 34 por TR soro-
lógico e 59 por TR antígeno. 
No total, são 81.383 casos já 
confirmados.

Também foram confirmadas 
mais três mortes pela doença, 
sendo uma no domingo, uma 
na segunda-feira e uma nesta 
terça-feira. Desde o início da 
pandemia o município conta-
biliza 2.322 óbitos, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 46.620 casos e 
1.400 mortes.

Nas últimas 24 horas, a 
Saúde registrou mais 133 
curados da Covid-19, totali-
zando 67.729 recuperados, 
o equivalente a 83,2% dos 
casos. A cidade soma 288.591 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 255.962 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 17.502 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Rio Preto 
registra mais 
430 casos na 

pandemia
Vinicius LIMA

QUALIFICAÇÃO
Famerp promove eventos focados na 
inovação para o setor de enfermagem

A Famerp, por meio da Liga 
de Gestão em Saúde (LIGS), 
em parceria com a USP de 
Ribeirão Preto, Sebrae e Fatec, 
promove nos próximos dias 19 
e 26 de junho, das 9h às 13h, o 
“Empreende Enfermagem: nas 
trilhas da inovação em saúde”.

No formato online, o evento 
tem como objetivos estimu-
lar estudantes e profissionais 
para o desenvolvimento de 
ideias inovadoras e a criação 
de novos negócios em saúde e 
enfermagem; incentivar o de-
senvolvimento de competências 
e iniciativas empreendedoras 

com enfoque em saúde e enfer-
magem e disseminar a cultura 
da inovação e do empreendedo-
rismo em saúde e enfermagem, 
segundo a professora Angela 
Calil, coordenadora da Liga de 
Gestão em Saúde da Famerp.

Serão abordados temas re-
lacionados ao comportamento 
empreendedor, modelagem de 
negócios, marketing, finanças e 
formalização. “Esses temas são 
essenciais para trilhar a carreira 
empreendedora e intraempre-
endedora em enfermagem, o 
que inclui a criação de empre-
sas, de produtos, processos e 
serviços criativos, inovadores e 
sustentáveis no atendimento ao 

paciente”, afirmou a Profa. Dra. 
Marli Jericó, chefe da disciplina 
de “Inovação e empreendedoris-
mo na saúde”.

O evento contará com apre-
sentação de cases de empreen-
dedorismo e palestras. Entre os 
palestrantes estão Marcelo Au-
gusto Cavaretti Hiene, Analista 
de Negócios Sênior no Sebrae-
-SP, escritório de Ribeirão Preto, 
e Artur Shoiti Santos Takesawa, 
Consultor do Sebrae-SP.

“Tendo em vista o perfil 
inovador e empreendedor do 
profissional da enfermagem, 
torna-se veementemente impor-
tante o fomento a iniciativas que 
estimulem o desenvolvimento 

de competências e subsidiem o 
aprimoramento de ideias para 
fortalecimento do ecossistema 
da inovação e do empreende-
dorismo em saúde e enferma-
gem”, afirmou Lucas Gardim, 
Presidente Humane Gestão em 
Saúde da Escola de Enferma-
gem de Ribeirão Preto (EERP), 
da Universidade de São Paulo 
em Ribeirão Preto.

As palestras serão realizadas 
das 9h às 13h por transmissão 
ao vivo via  YouTube. As inscri-
ções podem ser feitas pelo site 
https://www.sympla.com.br/
empreende-enfermagem-nas-
-trilhas-da-inovacao-em-sau-
de__1173566

Da REDAÇÃO 

Vacina para 50 a 55 anos começa hoje

A Campanha de Vacinação 
contra a Covid- 19 em Rio 
Preto passa a incluir nesta 
quarta-feira (16) pessoas da 
faixa etária de 50 a 55 anos 
de idade.

Esse grupo poderá receber 
a dose nos seguintes locais: 
Recinto de Exposições: das 
8h às 17h (drive-thru); Swift: 
das 8h às 17h (atendimento 
interno) e Unidades de saúde 
e equipamentos públicos: das 
8h às 14h. Os endereços dos 
postos de saúde podem ser 
conferidos em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Para ser vacinado é neces-
sário apresentar documento 
com foto e CPF, comprovante 
de residência, e para reduzir 
o tempo de espera na fila 
pode-se preencher antecipa-
damente o cadastro no Vacina 
Já, acessando www.vacinaja.
sp.gov.br.

A vacinação continua nas 
unidades de saúde, das 8h 
às 14h para os demais grupos 
incluídos anteriormente na 
campanha: Pessoas acima de 
18 anos com comorbidades e 
deficiência permanente; Trans-
plantados imunossuprimidos; 

Pacientes em diálise; Pesso-
as com síndrome de Down 
de 18 a 59 anos; Gestantes 
e puérperas a partir de 18 
anos; Trabalhadores da saúde 
(2ª dose); Idosos (2ª dose) e 
Motoristas e cobradores do 
transporte rodoviário.

Trabalhadores da educação 

Da REDAÇÃO 

a partir de 18 anos podem ser 
imunizados tanto nas unida-
des de saúde quanto na Swift, 
das 8h às 17h. Segundo os 
dados do Vacinômetro, já fo-
ram aplicadas 231.510 doses 
em Rio Preto, sendo 158.149 
na primeira e 73.361 na se-
gunda.

Sérgio SAMPAIO
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FÉ-JOADA
A Paróquia da Redentora marcou 
para o dia 17 de julho, um sábado, 
a sua “Fé-joada” destinada a 
angariar fundos para suas ações 
de assistência social. Os pax 
que segundo os organizadores, 
alimentam duas pessoas, custam 
R$ 60 e já estão à venda. O 
número é limitado.

     Tem feijoada novamente 
no almoço deste sábado 
no Automóvel Clube, com 
animação de Odilon Wagner. 
E no domingo, dia 20, mesmo 
sem feijoada a animação é da 
dupla Beth e Mazinho.

    Sexta-feira, após a 
inauguração da Praça J. 
Hawilla, Eliane Menezes 
Hawilla e os filhos Stefano, 
Renatinha e Rafael receberam 
os plus intimes para um 
delicioso almoço no Quinta do 
Golfe. 

    E no domingo, Eliane 
recebeu os plus intimes para 
um jantar em sua estância 
em Rio Preto, com direito a 
uma deliciosa pastaciutta no 
cardápio.

     Desta coluna as 
condolências à família da 
elegante D. Dora Custódio 
Correa, viúva do Dr. José 
Custódio Correa, que faleceu 
domingo.
  
     Proprietários de uma 
cachaçaria de sucesso, os 
irmãos Táparo, acabam de 
adquirir sete terrenos ligados 
no Condomínio Quinta do 
Golfe. 

     Daniel e Fabiana Homsi 
Brandão estão se mudando 
hoje para a casa nova que 
adquiriram no Condomínio 
Golden Park, nas imediações 
do clube de campo Monte 
Líbano.

REDUÇÃO 
Assim como Dilma Rousseff fez 
em 2012 com a redução de 
20% na conta de luz, o governo 
Bolsonaro estuda fazer um 
agrado à classe média. Deve 
anunciar nas próximas semanas 
uma redução de 6% a 8% nos 
preços dos planos de saúde 
individuais e familiares.

LUTO 
Ex-governador de Pernambuco 
e vice-presidente da República 
n o s  d o i s  m a n d a t o s  d e 
Fernando Henrique Cardoso, 
Marco Maciel, que morreu na 
madrugada de sábado, dia 
12, aos 80 nos, em Brasília, 
era sogro de um dos filhos 
do casal rio-pretense, Joel 
Santana Braga, ex-secretário 
do governo do Estado de Goiás 
e Eulina Baldy Santana Braga. 
Joel Santana Braga Filho era 
casado com Gisela, filha de 
Marco Maciel.

CAFÉ FRANCÊS
Se tudo estiver prontíssimo, Rio Preto vai ganhar possivelmente 
dia 22, terça-feira da próxima semana, o Café Du Centre, uma 
franquia nascida em Itapema, Santa Catarina, que hoje tem 
filial até em Calgary, no Canadá e traz ícones da pâtisserie e 
chocolaterie francesas, além de um cardápio suntuoso de delícias 
salgadas. A casa é da jovem empresária Renata Salvi Ferreira e 
de seu marido, o empresário e cantor Marcelo Dadona Nunes, o 
famoso Jeca da dupla “Fiduma & Jeca” e se instala com pompa 
e circunstância na rua Pernambuco, no local onde existia uma 
lojinha ao lado do El Toro.

NOVA LOJA
Fátima Verdi vai usar uma sala 
de sua imobiliária, a SóLoca, 
para lançar em breve, sua loja 
Napchic-nome criado a partir 
da palavra napkin (guardanapo 
em inglês), para comercializar 
artigos finos para mise-en-
place: jogos americanos, porta-
guardanapos, guardanapos e 
arranjos de mesa.

ALTAR

Casaram-se sábado, Dia dos 
Namorados, em São Paulo, 
apenas em cerimônia civil 
no cartório, Stefano, filho de 
Ricardo Aspassy (in memorian) e 
Flávia Lerro Pereira dos Santos. 
O noivo é neto do saudoso Aldo 
Flávio Pereira dos Santos e da 
elegante Marilda Lerro Pereira 
dos Santos. Camila, a noiva, é 
da sociedade paulistana.

BOOM SERTANEJO  
Gênero campeão no Brasil, o 
sertanejo que tem Rio Preto 
entre suas principais referências, 
também tem feito sucesso 
internacional. No primeiro 
trimestre deste ano, a playlist 
temática desse estilo musical 
ficou entre as 10 mais tocadas 
no ranking global do Amazon 
Music, segundo dados inéditos 
da plataforma. No mesmo 
período, o sertanejo foi o gênero 
mais ouvido entre as Top 1000 
músicas mais tocadas no Brasil. 
Entre os artistas estão as duplas 
Maiara e Maraisa, Henrique e 
Juliano e Israel e Rodolfo e os 
nossos  Zé Neto e Cristiano e 
Fiduma & Jeca. Que chiiiique!

BABY 

Nasceu sábado, dia 12 de 
junho, em Londrina, o primeiro 
neto do casal Zezinho e Helena 
Bonacina-ele, um dos sócios do 
Grupo Sal & Brasa e aqui em 
Rio Preto, do Rancho do Cupim.
Vai se chamar Ravi e é filho de 
Anderson e Thalita Bonacina.Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

Ana Carolina Figuei-
redo Paz, filha de 
Edson Paz e Andreia 
Figueiredo, ganha 
idade nova hoje. 
Comemora seus 
20 anos ao lado de 
seus familiares 

A-6

* 

* 

* 

* 

  NAMORADOS 

Pedro e Lourdes Santos– ele sócio e diretor geral do 
Consórcio Canopus

LOVE IS IN THE AIR IV
Como venho anunciando aqui, esta coluna está comemorando o 
Dia dos Namorados desde o início de junho, elencando elegantes 
casais, nomes emblemáticos do high, que mostram ser suas vidas, 
um abrigo para o companheirismo, a compreensão, a delicadeza e 
o tratamento carinhoso. Não há maior felicidade neste mundo que 
ter motivos para comemorar o Dia dos Namorados. Independente 
da troca de presentes, o mais importante desta data é relembrar 
todos os bons momentos já vividos como casal. Após uma viagem 
de diferente duração para cada um, a paixão começa a ceder à 
realidade, fazendo com que os protagonistas aproximem os pés do 
chão, como astronauta pisando na lua, onde, graças à ausência de 
gravidade , seus passos vão se tornando mais lentos. Mas esses 
casais aqui em destaque, colecionam uma rica e inesquecível 
experiência, através da dignidade e de sua felicidade particular.

  NAMORADOS 

Empresários 
Luciano Mah-
fuz Crosara e 
Luciana Cha-

ddad Crosara, 
proprietários 

da Prima Qua-
litá- cozinhas 

planejadas. 

  NAMORADOS 

Dr. José Victor e Regina Maniglia. Ele, médico fundador e 
diretor do HIORP – Hospital Instituto de Otorrino Rio Preto.

* 

* 
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Edital de Publicação – Renúncia - C.M.A 

                                                        O Conselho Municipal Afro Brasileiro, 
instituído através do decreto municipal 5.246/1988, e suas alterações, 
vem por meio deste, no uso de suas atribuições legais, e considerando 
o que dispõe o artigo 4º do decreto nº 18.190/2018,que reestrutura este 
Conselho, vem tornar público que, conforme constado em ata em 
reunião ordinária do dia 22 de fevereiro, foi apreciada pelo pleno o 
pedido de renúncia, por motivos pessoais dos  seguintes conselheiros 
representantes da Sociedade Civil, dos seguinte segmentos; 
Organização Geral do Movimento Negro; 
Alex Cardoso 
Wallace Henrique Chagas Calixto 
Thaisa Steyce M. Carvalho 
Juventude; 
Sirlane de Souza Santana 
Trabalhadores; 
Melqui Sedec 
Mulheres; 
Mariana Soares Garcia 
Ananda Luísa Souza Santos 
Ensino e Pesquisa; 
Ronaldo Barbosa dos Santos 
Personalidades notoriamente reconhecidas no âmbito das relações 
raciais 
Olívia Maria Justos – Cia Dindara 
Sendo que na mesma data assumiram a titularidade os conselheiros 
suplentes de cada segmento. 
 

 
                                             Elias Viana dos Santos Junior 

Presidente do Conselho Municipal 
Afro-Brasileiro 

 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
CONTRATADA: TRIOMED COM. REPRESENTAÇÕES E 
ASSISTENCIA TÉC. DE PROD. MÉD. HOSP. EIRELI
EMPENHO 10523/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, MULTA de 30% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
CONTRATO PRE/0146/20
Considerando o atraso no pagamento dos salários dos fun-
cionários referente o mês maio de 2021.
DECIDO: Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 9ª, item 9.2, I do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, MULTA de 0,2% do valor refe-
rente ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa. A inércia e o 
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM
DECISÃO
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI 
ME
EMPENHOS 10113/21 E 10115/21
Considerando o recurso administrativo encaminhado e a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
acolher o pedido, EXTINGUINDO a penalidade anteriormen-
te aplicada de MULTA 30%, referente ao atraso das obriga-
ções contratuais. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 344/2020 
PROCESSO Nº 12.907/2020 
CONTRATO: PRE/0130/20
EMPRESA: APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS 
Considerando que até o momento as pendências elenca-
das no Interno nº 041/2021/GGC/SME foram regularizadas 
parcialmente. Considerando que há novos apontamentos de 
inexecução do objeto licitado. Considerando os Princípios da 
Legalidade, da Moralidade e o da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório; DECIDO: 1. Com fundamento no Inciso I do 
Art. 87 da Lei 8.666/93 c.c. cláusula 9.1.1 do Instrumento de 
Contrato aplicar a pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar 
de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratu-
al e penalidades administrativas. 2. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar sua defesa e contraditório 
ou regularizar com os apontamentos elencados no Interno n. 
47/2021/GGC/SME e com a execução do objeto licitado. 3. 

A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar 
no agravo da penalização. Fabiana Zanquetta de Azevedo - 
Secretária M. Educação
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2021
ATA Nº 0483/21
CONTRATADA: FERNANDO ROGERIO MARTIN ME 
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos - Valores 
Unitários – Item 01 - R$23,20; - Item 04 - R$7,10;- Item 05 - 
R$7,25; - Item 06 - R$14,49;- Item 07 - R$129,00; - Item 09 
- R$306,00 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2021
ATA Nº 0484/21
CONTRATADA: CONERIO MATERIAIS PARA CONSTRU-
ÇÃO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos - Valor 
Unitário – Item 03 - R$49,50 – SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021
ATA Nº 0485/21
CONTRATADA: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (legumes, 
frutas e verduras) - Valores Unitários – Item 06 - R$2,49;- 
Item 07 - R$1,69;- Item 10 - R$6,89;- Item 12 - R$1,89;- Item 
14 - R$2,29;- Item 16 - R$6,89;- Item 19 - R$1,99;- Item 
20 - R$4,34;- Item 22 - R$5,39;- Item 23 - R$3,95;- Item 
26 - R$6,70;- Item 30 - R$3,34 – Gab. Pref. – José Roberto 
Moreira- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
CONTRATO nº PRE/0076/21
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$132.040,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE 
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRELA-
TOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, divi-
didos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO. Julgamento da Comissão Municipal de 
Licitação: Após análise dos recursos e das contrarrazões 
recursais a Comissão Municipal de Licitação acata o pare-
cer técnico da Secretaria Municipal do Meio de Ambiente e 
Urbanismo (fl s. 5111/5115) o qual é utilizado como razões 
de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão 
e, mantém a decisão proferida no julgamento do dia 07/
maio/2021 (publicado na imprensa ofi cial no dia 08/05/2021). 
- DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando 
os autos, bem como as razões e as contrarrazões recursais, 
acolho e ratifi co integralmente o Parecer Técnico da Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo e a decisão da 
Comissão Municipal de Licitação utilizando os argumentos 
neles expostos como razões de decidir e nego provimento 
ao recurso interposto (Lote 01) pela empresa KTM Adminis-
tração e Engenharia S/A; não conhecer do recurso interposto 
pela empresa Constroeste Construtora e Participações Ltda 
face a empresa Quebec Construções e Tecnologia Ambiental 
S/A por se tratar de recurso prejudicado pela perda do objeto 
eis que ela (Quebec) não apresentou seu recurso adminis-
trativo no prazo legal e, pelo mesmo motivo prejudicada a 
análise das contrarrazões apresentadas pela empresa Que-
bec; dar provimento parcial ao recurso administrativo inten-
tado pela empresa Constroeste Construtora e Participações 
Ltda contra a empresa KTM Administração e Engenharia S/A 
em razão dessa empresa ter informado incorretamente os 
quantitativo de ferramentários necessários para o item 3.1 
do Termo de Referência.  2- Posto isto, por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO este 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto, Lotes 
01, 02 e 03, a favor da empresa vencedora, Constroeste 
Construtora e Participações Ltda. Às formalidades legais. 
Publique-se por extrato para ciência dos interessados. Kátia 
Regina Penteado Casemiro - Secretária Municipal do Meio 

Ambiente e Urbanismo. O inteiro teor da decisão se acha 
encartada nos autos do processo à disposição dos interes-
sados.   
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° 253/2021, processo 12.098/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de medicamentos para atender 
ordem judicial. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 29/06/2021, às 08:30h. 
e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
232/2021, processo 11.941/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de toalhas e travesseiros. Secretaria 
Municipal 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, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 259/2021, processo 12.111/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de materiais pedagógicos em 
atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. 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 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° 269/2021, processo 12.129/2021, objetivando o registro 
de preços para fornecimento de kit lanches para os atirado-
res do Tiro de Guerra. Gabinete do Prefeito. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 01/07/2021, 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° 268/2021, processo 12.128/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de armário porta cartolina em 
atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 01/07/2021, 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° 265/2021, processo 12124/2021, objetivando o registro 
de preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de reforma de toldos nas unidades escolares. Se-
cretaria Municipal de Educação. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 30/06/2021, 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° 
241/2021, processo 12162/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de gêneros alimentícios para colabo-
radores na Campanha de Vacinação. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
30/06/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
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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° 
245/2021, processo 12020/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de materiais odontológicos. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 29/06/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
247/2021, processo 12023/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de materiais odontológicos. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 02/07/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
266/2021, processo 12125/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de materiais de pintura para atender a 
demanda da equipe de manutenção. Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 02/07/2021, 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° 
281/2021, processo 12192/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de equipo para a bomba de infusão 
em atendimento as unidades no combate ao Covid 19. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 23/06/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
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° 267/2021, processo 12126/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de conjunto de playground para 
as praças, jardins e áreas verdes. Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais. 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.
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° 
264/2021, processo 12123/2021, objetivando a contratação 
de empresa para serviços de limpeza predial, em ambientes 
hospitalares e administrativos, visando a obtenção de ade-
quada condição de salubridade e higiene em dependências 
médico-hospitalares, com a disponibilização de mão-de-obra 
qualifi cada, produtos saneantes domissanitários, materiais e 
equipamentos. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 30/06/2021, às 08:30h. 
e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 263/2021, processo 12122/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de carga para oxigênio, acetileno 
e mistura para solda MIG.. Secretaria Municipal de Admi-
nistração. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
30/06/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 271/2021, processo 12138/2021, objetivando a aquisição 
de aparelhos de ar condicionado para a Secretaria Municipal 
de Habitação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 01/07/2021, 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
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
148/2021 – PROCESSO Nº 11.275/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de uniformes esco-
lares(bermudas em atendimento aos alunos da rede munici-
pal de ensino. Secretaria Municipal de Educação.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 17/06/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
198/2021 – PROCESSO Nº 11.648/2021
Objeto: aquisição de bicicletas para a polícia militar. Secreta-
ria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 18/06/2021 às 11:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira.
EXTRATO 
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade; Pregão Eletrônico 213/2021 Processo: 

11783/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de equipo para 
bomba de infusão em atendimento as unidades no combate 
a covid-19. secretaria municipal de saúde.
O pregão eletrônico restou DESERTO considerando que 
não houve apresentação de nenhuma proposta. Mariana C 
Pedroso Fernandes- pregoeira
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 202/2021 Processo: 
11704/2021
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de postos 
de trabalho terceirizados de atendimento ao público e enca-
minhamento de ligações telefônicas. Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.
REVOGO este processo licitatório para adequação do objeto 
a real necessidade da Administração. Fabio Ferreira Dias 
Marcondes- Secretário Municipal de Esportes e Lazer
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 134/2021 – Processo 
11179/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios(carnes) p abastecimento do Corpo de Bombeiros. 
Gabinete do Prefeito. Sessão pública realizada on line com 
início dia 26/04/2021, sendo adjudicado os itens às empre-
sas declaradas vencedoras: CCF NUTRI EIRELI ME itens 1, 
2, 3 e 8; SAPE CARNES LTDA ME itens 5 e 7. Os itens 4 e 
6 foram fracassados. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade.  José Roberto Moreira – Chefe 
de Gabinete.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO : 222/2021, PROCESSO : 
11864/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK E TA-
BLET). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Os questionamentos foram respondidos. Fica redesignada 
a data de abertura do referido pregão sendo o recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 23/06/2021, 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.

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

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
007/2020
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: BORGES E SARABELI S. J. RIO PRETO 
LTDA - SÓ ALARME
OBJETO: Os serviços de monitoramento 24 (vinte e quatro) 
horas com Unidade Volante de Apoio, manutenção técnica 
e outras avenças no prédio da Administração da Emurb, no 
prédio do Mercado Municipal e na Fepasa, prestação de 
serviços de vigilância e apoio a CONTRATANTE, através da 
central de Monitoramento e de Unidades Volantes de Aten-
dimento, conforme especifi cações constantes do presente 
Termo de Referência.
VALOR MENSAL: R$ 193 (Cento e noventa e três reais e 
noventa e quatro centavos)
VALOR GLOBAL: R$ 2.327,28 (Dois mil e trezentos e vinte 
reais e vinte e oito centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo 
aditivo será por 12(doze) meses, tendo seu início na data de 
01 de junho de 2021 e seu fi nal na data de 31 de maio de 
2022.
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 007/2020; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 15 de junho de 2021.

_________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTARIA N.º 35.320 DE 14 DE JUNHO DE 2021

DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, LUCIANA CRISTINA BOR-
TOLUZZO para substituir o(a) servidor(a) JOSE FRANCIS-
CO DOS SANTOS FILHO – ocupante da gratifi cação por 
função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 14/06/2021 a 23/06/2021.
PORTARIA N.º 35.321 DE 14 DE JUNHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, CLAUDIO SARTORI FI-
GUEIRA para substituir o(a) servidor(a) ALINE PACHECO 
VELHO DE ARRUDA – ocupante da gratifi cação por função 
– CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 14/06/2021 a 23/06/2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.939
DE 15 DE JUNHO DE 2021.

Altera o Decreto nº 18.253, de 28 de fevereiro de 2019 e o 
seu Anexo I, que dispõe sobre o uso da Patrulha Agrícola.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste 
Município;

D E C R E T A :
Art. 1º O artigo 2º do Decreto nº 18.253, de 28 de fevereiro 
de 2019, passa a vigorar acrescido do inciso IV e parágrafo 
único, com as seguintes redações:
“Art. 2º...
...

IV – Projetos e ações, coordenados ou executados pela So-
ciedade Civil Organizada, vinculados à Segurança Alimentar 
e Nutricional ou que contenham evidente interesse social, 
desde que previamente apresentado o respectivo projeto 
para análise da Pasta. 
Parágrafo único: Para aplicação dos incisos deste artigo, 
por se tratarem de serviços vinculados a ações e projetos 
de interesse público, de Segurança Alimentar e Nutricional 
ou de interesse social, poderão ser isentos de cobrança do 
preço público.” (NR)
Art. 2º O item 21 do Anexo I do Decreto nº 18.253, de 28 
de fevereiro de 2019, passa a vigorar acrescido do subitem 
21.4, com a seguinte redação:
“Dos atendimentos a outros projetos e serviços de interesse 
público
21...
...
21.4 Realizar trabalhos específi cos em projetos ou ações, 
coordenados ou executados pela Sociedade Civil Organi-
zada, vinculados a Segurança Alimentar e Nutricional ou de 
interesse social, desde que seja previamente apresentado o 
projeto para análise da Pasta e o mesmo seja deferido pela 
Comissão Municipal de Mecanização Agrícola.” (NR)
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de junho de 2021; 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.940
DE 15 DE JUNHO DE 2021.

Cria Escola Municipal de Educação Infantil na Vila Toninho.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e nos termos do art. 64, VI, da Lei 
Orgânica do Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica criada a Escola Municipal de Educação Infantil, 
localizada na Rua Maria Ceron Volpi, nº 267, Vila Toninho.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de junho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e pela Im-
prensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 59/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
84/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura 
de móveis e equipamentos de escritório para as unidades do 
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2020
Contratada: L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 099/2021 recebida em 
07.06.2021. Valor de R$ 5.635,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 2 e 3.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA - DESERTA
ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
01/2021 – PROC. nº 35/2021
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para realiza-
ção de serviços de programação, desenvolvimento e confi -
guração de Controladores Lógico Programáveis e Sistemas 
Supervisórios.
Tendo em vista que o processo obedeceu a todas as fases 
previstas na Lei 8.666/93, e considerando que não compare-
ceu nenhuma licitante interessada, fi ca declarada DESERTA 
a presente licitação. 
S. J. do Rio Preto, 15.06.2021 – Sonia M. F. S. Gomes - Pre-
sidente da C.L.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
35/2021 – PROCESSO SICOM 3141/2021
Objeto: Aquisição de materiais para análises bacteriológicas 
diárias.
Fica designado o dia 18.06.2021, às 9:00 h, para a retomada 
da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a continui-
dade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 15.06.2021 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
41/2021 – PROCESSO SICOM 3169/2021
Objeto: Aquisição de peças e equipamentos de informática.
Fica designado o dia 21.06.2021, às 14:30 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 15.06.2021 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 44/2021, 
Processo SICOM 3184/2021 objetivando a Aquisição de 
tubos PVC-Esgoto-100/150mm e peças do tipo Selim-Com-
pacto-Esgoto-PVC-150x100mm, para utilização em obras de 
melhoria na rede de esgoto do distrito municipal de Talhado.
Prazo de entrega: 30 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 28.06.2021, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
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compras. 
S. J. Rio Preto, 07.06.2021 – Carla Cristina Bernardo – Ge-
rente Interina de Planejamento, Projetos e Obras.
Extrato de Portaria n.º 048 de 15/06/2021. Designação 
de servidor para exercer a função de fi scal do Contrato n. 
23/2021 – Concorrência n. 05/2020 – Processo n. 081/2020 
- Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR o servidor 
CLÁDUIO R. ZIRONDI, matrícula n. 533, ocupante do cargo 
de Gestor de Saneamento para exercer a função de FISCAL 
DO CONTRATO em epígrafe, e, como SUPLENTE, a ser-
vidora BRUNA FLOREZ DA SILVEIRA BUOSI, matrícula n. 
883, ocupante do cargo de Agente de Saneamento, ambas 
lotadas na Gerência de Planejamento, Projetos e Obras.Art. 
2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
gerando efeitos a partir do dia 8 de junho de 2021.
S. J. Rio Preto, 15.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
SECRETARIA DE CULTURA 
EDITAL 03/2021-SMC – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO PRÊMIO NELSON SEIXAS 2021 
HABILITADOS / INABILITADOS 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto divulga ao público interessado, a lista de 
candidatos habilitados e inabilitados, inscritos no Edital 03/2021-SMC – Comissão de Avaliação e Seleção 
do Prêmio Nelson Seixas 2021. 
Os recursos, quando o caso, deverão ser encaminhados ao e-mail editaisnelsonseixas@riopreto.sp.gov.br, até 
às 17h do dia 17/06/2021. 
 
 Nome CPF / 

CNPJ 
Situação (Habilitado / Inabilitado) 

1 
Adriana Belic 

076.137.2
68-78 

HABILITADA  

2 
Adriano Mariano Strazzi 

229.344.1
28-81 

INABILITADO – Art 6º itens I e II – não anexou arquivos 
exigidos. 

3 Alessandra Benicchio 
Muramatsu 

098.323.0
18-82 

INABILITADA – inscrição ref. ao Edital 01/2021-SMC. 

4 
Alessandro de Assis Isaqui 

359.142.5
28-14 

INABILITADO - Art 6º item I – não anexou arquivos exigidos. 

5 Ana Paula Sbrissa 
 

326.195.4
48-58 
 

INABILITADA – Ar. 6º item III - Residência em São José do Rio 
Preto/SP e/ou seus distritos, com comprovação do tempo 
mínimo exigido – residente em Itú-SP.    

 
6 

Anderson Carlos 
Rodrigues 

219.475.6
38-82 

INABILITADO - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 

  (matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

7  
Andrea Capelli 

174.617.5
08-79 

 
HABILITADA  

8 Andrea Lopes Lemos 855.162.7
91-00 

HABILITADA 

 
9 Augusto Magalhães 

Gomes 
 

125.093.8
76-77 
 

INABILITADO - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

 
10 Bruno Nogueira Guedes 

 
441.354.0
98-06 
 

INABILITADO - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

11 

Caio Vinicius Roberto 228.412.5
88-31 

INABILITADO - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

12 Caroline Silas  
 

767.995.5
72-72 
 

INABILITADA – Art. 6º item III - Residência em São José do 
Rio Preto/SP e/ou seus distritos. Residente em Belo 
Horizonte/MG.   

13 Cibele Ribeiro da Silva  
 

172.728.7
98-31 
 

INABILITADA – Ar. 6º item III - Residência em São José do Rio 
Preto/SP e/ou seus distritos. Residente em Campinas/SP.    

14 
Creuza Arruda 

159.366.2
48-38 

HABILITADA  

15 
Danyel Campos da Silva  

22.101.04
58-00 

INABILITADO – inscrição ref. ao Edital 01/2021-SMC. 

16 Ébert Fernando Borsato 400.862.9 INABILITADO – Art 6º itens I e II – não anexou arquivos 
Marques 88-28 exigidos. 

 
17 Edson José Alves 

Cordeiro 
 

076.485.0
68-74 
 

INABILITADO - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

 
18 Eliane Cristina Sombrio 445.078.9

50-49 
INABILITADA – Ar. 6º item III - Residência em São José do Rio 
Preto/SP e/ou seus distritos. Residente em São Paulo/SP.   

19 
Elias Paracatu De Araujo 

076.521.0
48-74 

INABILITADO – inscrição ref. ao Edital 01/2021-SMC. 

20 
Emerson Bastos Sereni 

283.507.4
78-38 

HABILITADO  

21 
Esdras Nunes 

307.485.7
18-84 

HABILITADO  

22 Estevão José dos Santos 
Junior 

349.798.1
08-70 

INABILITADO – Art 6º itens I e II – não anexou arquivos 
exigidos. 

23 
Evandro Cesar Oliva 

109.256.7
58-57 

HABILITADO  

24 
Fernando da Silva Ferreira 

172.501.2
78-29 

HABILITADO  

25 
Fernando Martins Fiori 

379.449.8
88-70 

HABILITADO  

 
26 Graziela Cristina 

Figueiredo Rillo 
 

309.784.1
38-57 
 

INABILITADA - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

 
27 

Guilherme Laureano 
Coelho de Moura 

836.127.4
24-34 

INABILITADO – Ar. 6º item III - Residência em São José do Rio 
Preto/SP e/ou seus distritos. Residente em Recife/PE.    

 
28 

Humberto Carlos Lapa 
 

169.785.5
08-33 

INABILITADO - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 

 (matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

29 
Inajara Fabiana Ferreira 
Costa 

368-
949.218-
14 

INABILITADA – inscrição ref. ao Edital 01/2021-SMC. 

30 Jorge Donizete dos Reis 
Junior 

391.194.1
28-51 

INABILITADO – Art 6º itens I e II – não anexou arquivos 
exigidos. 

31 
José Ângelo Velani 

094.052.7
28-61 

INABILITADO – Art 6º itens II – não anexou arquivos exigidos. 

 
32 José Luiz Silva 062.214.6

68-81 
HABILITADO  

 
33 

Juliana dos Santos Costa 
366.627.1
98-70 
 
 

INABILITADA - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

 
34 Juliana Medeiros Pinheiro 349.779.0

08-71 
HABILITADA  

35 Júlio Cesar Rodrigues 
Verdi 

098.291.4
18-02 

HABILITADO  

36 Luciana Leme Souza e 
Silva 

133.315.8
08-48 

HABILITADA 

37 Luciana Rezende Pequim 041.257.2
76-19 

HABILITADA  

38 Marcelo Dos Santos Matos 118.115.6
68-80 

HABILITADO  

39 Marcos Jose Fabri 133.506.0
18-98 

HABILITADO  

 Marlon José Morelli 151.993.1 HABILITADO  

40 88-37 
41 

Orivaldo Grandizoli 
786.841.5
38-04 

INABILITADO - Art. 5º item I e II – não anexou arquivos 
exigidos. 

 
42 Pablo Simpson Kilzer 

Amorim 
 

013.651.7
97-88 
 

INABILITADO - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

43 
Patricia Andrik de Simone 

290.951.4
48-01 

HABILITADA  

 
44 Pedro Bernardo Ap. Nery 

Dos Reis 
 

345.057.1
58-33 
 

INABILITADO - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

45 Perpétuo Peralta 293.082.1
08-65 

HABILITADO  

 
46 

Rafael dos Santos 
 

232.227.2
48-57 
 

INABILITADO - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

 
47 Reinaldo José Volpato 677.624.9

28-87 
HABILITADO 

 
48 Renato Luiz Gagliardi 

Arantes 
 

074.296.7
58-16 
 

INABILITADO - Art. 5º item II - Comprovação de experiência 
em análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

 
49 

Ricardo Alexandre 
Galhardo 

221.713.1
58-30 

HABILITADO  

50 
Robson de Paula 

075.458.5
76-07 

INABILITADO – inscrição ref. ao Edital 01/2021-SMC. 

51 Rodolfo Eduardo Branco 
Kfouri 

334.961.1
68-03 

HABILITADO  

52 Rodrigo do Carmo de 
Queiroz 

717.477.1
01-72 

INABILITADO - Art. 5º item II – não anexou arquivos exigidos. 

53 
Rogerio de Oliveira 
Pinheiro 24750586

846 

INABILITADO - Art. 5º item II comprovação de experiência em 
análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

54 
Santiago Naliato Garcia 

292.427.5
98-99 

HABILITADO 

 
55 Suelen Aparecida Martins 223.713.3

18-21 
INABILITADA – Ar. 6º item III - Residência em São José do Rio 
Preto/SP e/ou seus distritos. Residente em Jundiaí/SP.    

 
56 Uriel Canile Ferreira  424.922.2

58-67 
INABILITADO – Ar. 6º item III - Residência em São José do Rio 
Preto/SP e/ou seus distritos. Residente em Nova Granada/SP.    

57  
Victor Hugo Moraes 
Alonso 399.154.4

68-70 

INABILITADO - Art. 5º item II comprovação de experiência em 
análise de projetos artísticos/culturais, contendo clipping 
(matérias de jornais, sites, TVs, etc) que comprove a atuação e 
a experiência solicitada nesta Chamada Pública. 

58 
Vinicius Francisco da Silva 

369.957.4
98-98 

HABILITADO  

 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 18/2021 – SME 
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos 
Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da 
Rede Municipal de Ensino, convoca  2 (dois) Professores de Educação 
Básica II abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 02/2019 para 
contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 

Os professores abaixo relacionados deverão comparecer no dia 17 de 
junho de 2021 às 10 horas na Secretaria Municipal da Educação (Rua 
General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convocados que não 
comparecerem na data, hora e local supracitados terão um prazo de 
tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta, para 
comparecerem na Secretaria Municipal da Educação. O não 
comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será considerado 
como desistência.     
 Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão 
o prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação 
desta, devendo, para tanto, apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal 
(Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro).  
 Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 (três) 
períodos: manhã, tarde e noite.  
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 

Class. Nome Data 
Exame Horário 

23º FLAVIA SANCHES ZACARIAS 23/06/2021 15h00 
24º NATHALIA FUJITA HONDA 24/06/2021 14h00 

  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – 
EDITAL SME Nº 02/2019  
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade)  
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
4) Comprovante de Endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os 
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e 

 

 

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

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

15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de 
Educação Física (cópia); 
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as 
penas da lei:  
16.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 
 16.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa 
ou a bem do serviço público); 
16.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa 
da última Declaração de Imposto de Renda; 

 

 

16.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante; 
16.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos; 
16.6) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do 
Rio Preto, por justa causa; 

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

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
O atendimento para entrega da documentação para contratação será 

feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.   
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 18/2021 – SME     Publicado em 16/06/2021      
Término 06/07/2021                                      

          
São José do Rio Preto, 14 de junho de 2021. 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal da Educação 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 21/2021 
Dispõe sobre a designação de 

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

RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuar como agente da Autoridade de Trânsito no âmbito 
de sua competência no município de São José do Rio Preto, 
a seguinte policial militar, objeto do Ofício nº. 17° BPM/I- 
0116/200/21 expedido pelo respectivo Comandante. 
-  SD PM Larissa Alves de Almeida Escabin RE: 171448-1 
Artigo 2º -Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 02 
de junho de 2021.        
  Registre-se;    
   Publique-se;    
   Cumpra-se.    

São José do Rio Preto, 11 de junho de 2021. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM - PROCESSO SICOM Nº 22/2021 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de copa, conforme 
descrições e quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/06/2021, às 10h e abertura a partir 
das 10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE 
COMPRAS, endereço: https://compras.empro.com.br/ e no site da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto http://www.riopreto.sp.leg.br/transparencia/licitacoes/em-
andamento. Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 ou 7812. E-mail: 
licitacao@riopreto.sp.leg.br. São José do Rio Preto, 15 de junho de 2021. Ver. Pedro 
Roberto Gomes – Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP. 
 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Saúde 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1025954-25.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ ANTÔNIO MARIANO DA SILVA, CPF 803.024.408-87, que lhe foi proposta uma ação de 
Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Setpar Norte Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda, alegando 
em síntese: ser proprietária e possuidora do loteamento “Setparque Avenida 2”, com registro no 1º Cartório de Registro de 
Imóveis da cidade e comarca de São José do Rio Preto - SP, o Réu firmou com a Autora Compromisso Particular de Compra e 
Venda de Imóvel Urbano, tendo por objeto a aquisição da unidade autônoma (lote) nº 22, da Quadra 08, objeto da matrícula nº. 
121.898 do 1º Cartório de Registro de Imóveis do Município de São José do Rio Preto, tendo por medida 200,00m². O Réu 
obrigou-se a pagar o preço do lote definido no Quadro Resumo do contrato, com o primeiro vencimento em 03.08.2012, e as 
demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até a última, sujeitas à correção e juros de 0,5000% a.m. Todavia, o Réu 
tornou-se inadimplente com o débito, cujo valor importa em R$ 17.328,33. Requer liminarmente a reintegração de posse do 
imóvel, a citação do réu, e que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a rescisão do contrato firmado 
entre as partes, tornando-se definitiva a reintegração de posse em favor da autora, com condenação do réu nas penalidades 
previstas no contrato, e ainda, a pagar, a título de fruição, o valor mensal correspondente aos meses em que permaneceu na 
posse do imóvel da autora sem nada pagar, além de eventuais débitos de natureza “propter rem”, tais como, IPTU, energia 
elétrica, água, etc., que serão apurados quando da efetiva desocupação do imóvel, condenando-se o réu no pagamento de 
todas as despesas e custas processuais, honorários advocatícios de sucumbência, além de eventuais outros ônus 
sucumbenciais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio 
Preto, aos 28 de maio de 2021. K-16e17/06

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 DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1042321-95.2016.8.26.0576
Classe – Assunto: Usucapião - Aquisição
Requerente:
Requerido:

Antonio Rodrigues de Moura
Município de São José do Rio Preto e outro

Justiça Gratuita

1ª Vara da Fazenda Pública
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1042321-95.2016.8.26.0576

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 Ailton de Souza Brito e Maria Aparecida de Souza Brito Franco, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
Antonio Rodrigues de Moura ajuizou ação de USUCAPIÃO, obtetivando o domínio útil do
imóvel residencial localizado na zona urbana de São José do Rio Preto, objeto da matrícula º
56270, do 1º C.R.I. local, sendo uma casa de tijolos com todas dependências, com uma área de
90.00m², encerrando uma área de 200,00m², cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº
23.191400, Rua José Verdi Junior (Olivio Bras Machado), nº 34, quadra 8, lote 16, Jardim das
Oliveiras, em São José do Rio Preto, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do
Rio Preto, aos 24 de maio de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 

deste Conselho, que será realizada no dia 16/06/2021, quarta-feira, virtualmente através de 

plataforma on-line no seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira 

convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros para 

instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 

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

 

 

ORDEM DO DIA: 

 

I. Avaliação, esclarecimentos, discussão e apresentação de propostas do  Conselho Municipal 

de Saúde para o enfrentamento da Covid 19 no Município – Antonio Fernando de Araujo. 

 

 

 

 

 
São José do Rio Preto, 11 de junho  de 2021. 

 
 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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São José do Rio Preto, 11 de junho  de 2021. 

 
 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

CARLOS EDUARDO BERNARDES e CRISTHIANE LIVIA 
AZEVEDO. Ele, de nacionalidade brasileira, veterinário, 
solteiro, nascido em Guararapes, SP, no dia 08 de fevereiro 
de 1986, fi lho de LUIZ BERNARDES FILHO e de MARIA DE 
LOURDES GUIMARÃES BERNARDES. Ela, de nacionali-
dade brasileira, veterinária, solteira, nascida em Mirassol, 
SP, no dia 18 de agosto de 1993, fi lha de VALDIR ISMAEL 
AZEVEDO e de MARIA JOSÉ MASSON AZEVEDO. 

LÚCIO FLÁVIO COSTA TAVARES e VIVIANE MARCUS-
SI. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico de informática, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 
de março de 1980, fi lho de ANTONIO LUIZ TAVARES e de 
FATIMA CHAVES COSTA TAVARES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar administrativo, divorciada, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 04 de outubro de 1974, fi lha de 
ANTONIO PEDRO MARCUSSI e de MARILEI CANHIZARES 
MARCUSSI. 

WALDEMAR DA COSTA JUNIOR e GICÉLIA MACÊDO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, prestador de serviço, di-
vorciado, nascido em Barretos, SP, no dia 01 de agosto de 
1974, fi lho de WALDEMAR DA COSTA e de NEUSA APARE-
CIDA QUEIROZ DA COSTA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
, solteira, nascida em Ruy Barbosa, BA, no dia 23 de dezem-
bro de 1978, fi lha de  e de MARIA JOSÉ MACÊDO. 

LUIZ CARLOS BOTACIN e SORAIA MARIA DE OLIVEIRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, vigia, divorciado, nascido 
em Santa Fé do Sul, SP, no dia 21 de abril de 1962, fi lho 
de JOSÉ OLINDO BOTACIN e de APARECIDA DE LIMA 
BOTACIN. Ela, de nacionalidade brasileira, serviços gerais, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 
de junho de 1969, fi lha de VALDEMAR DE OLIVEIRA e de 
MARIA RAYMUNDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA. 

EMMÃNOEL CESAR BARBOSA COSTA e GISLAINE 
RODRIGUES PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
monitor terapeutico, solteira, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 07 de junho de 1988, fi lho de ADAUTO 
BERNARDO COSTA e de ROSA HELENA BARBOSA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, solteira, 
nascida em José Bonifácio, SP, no dia 29 de junho de 1983, 
fi lha de SEBASTIÃO RODRIGUES PEREIRA e de HELENA 
MARIA ROQUE. 

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

São José do Rio Preto, 15 de junho de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. ALOIZIO JÚNIO DE OLIVEIRA e GISLAINE RO-
DRIGUES MARIA, sendo ELE fi lho de ALOIZIO ANTONIO 
DE OLIVEIRA e de NADIR ALVES DA ROCHA e ELA fi lha 
de ANTONIO RODRIGUES MARIA e de IRACI CORDEIRO 
RODRIGUES MARIA;

2. MARCELO ALVES RODRIGUES e JANAINA 
VIEIRA, sendo ELE fi lho de MARCONDES VENCESLAU 
RODRIGUES e de CELENE ANA ALVES RODRIGUES e 
ELA fi lha de LUCÍRIA DE JESUS VIEIRA;
3. MICHAEL MULLER DA SILVA SOUZA e PATRÍCIA 
DOS SANTOS BELLINI, sendo ELE fi lho de VALDICO BA-
TISTA DE SOUZA e de MAGALI ROSANE DA SILVA e ELA 
fi lha de ROMOALDO JOSÉ BELLINI e MARTA LUCIA DOS 
SANTOS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/06/2021.


