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Em 4 dias, fiscalização do lockdown 
aplica mais de R$ 799,5 mil em multas

EM RIO PRETO

Mirassol vai ao Sul 
e arranca empate 

do Figueirense 
em um a um

Mutirão da Limpeza chega à 
região do Jaguaré essa semana

Zé RAFAEL
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Músico diz que 
foi coagido 
por fiscal no 

Calçadão
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Tanabi tem cidadão autuado e Parque 
Infantil interditado no fim de semana

Leo ROVERONI

Em Urupês, 56 estabelecimentos 
notificados e três registros de autuações

O Mirassol visitou o Figuei-
rense na noite deste domingo 
(20) e saiu com o empate de 
campo por um a um. Com o 
resultado em Florianópolis, o 
Leão se manteve no G-4 na 
4ª posição da tabela com sete 
pontos.   Pág.A6

WEILERS 
Equipe de fute-
bol americano 

de Rio Preto 
tem projeto 
aprovado e 

pode come-
çar dar aulas 

a crianças 
a carentes.             

Pág.A6

MIrassol empatou no Sul

Acidente com 
álcool deixa 

duas crianças 
internadas

Um homem de 23 anos pro-
curou a Central de Flagrantes 
na segunda-feira (21), para 
informar que estava na casa 
de seu pai quando um acidente 
com um galão de álcool acabou 
deixando ele e duas crianças, 
uma de 2 anos e a outra de 
sete meses, com queimaduras. 
O HCM informou que crianças 
estão sendo acompanhadas 
pela equipe médica da institui-
ção.    Pág.A4

Vacina chega 
para pessoas 
de 43 anos 

essa semana
A Secretaria de Saúde in-

formou que está executando o 
planejamento de imunização 
para a vacinação de primeira 
dose em pessoas com idade 
entre 43 a 49 anos, previsto para 
iniciar nesta quarta-feira (23).
Estão previstas para serem imu-
nizadas nesta faixa mais de 35 
mil pessoas, o que exige a ne-
cessidade de um escalonamento 
levando em conta a capacidade 
e vacinação das equipes. PágA5

745 VAGAS Prefeito Edinho e dirigentes do Instituto Federal de Rio Preto ontem no gabinete 
durante lançamento da abertura de vagas para o segundo semestre.    Pág.A6

Bêbado, filho 
tenta impedir 

socorro à mãe e 
acaba detido

Um homem de 53 anos 
foi levado para a Central de 
Flagrantes neste domingo (20) 
após tentar impedir que seus 
irmãos levassem sua mãe 
para o hospital e em seguida, 
às 22h05, ofender dois poli-
ciais militares que foram acio-
nados para ajudar na retirada 
de sua genitora.  Pág.A4

Inverno chega e 
médicos alertam 
para prevenção 

de doenças
“Com o tempo seco e frio, 

há maior incidência de res-
friado, gripe, asma, bronquite, 
sinusite e otite. No entanto, 
devido à pandemia de Co-
vid-19, houve aumento de ca-
sos de pneumonias”, afirmou 
otorrinolaringologista Waldecir 
Veni Sacchetin, do Instituto 
Sacchetin.    Pág.A5

Projeto cria censo de 
animais de estimação 
para contemplados 

por programas 
habitacionais
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Claudia De Giuli, vereadora
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O recado político do 
Suave Milagre

José Maria Eça de Queiroz 
(1845-1900) é por muitos aplau-
dido como o maior romancista 
português. O autor de A Ilustre 
Casa de Ramires, crítico mordaz 
da sociedade de seu tempo, es-
creveu uma das mais comoven-
tes páginas da literatura mundial. 
Contudo, poucos alcançaram a 
sua mensagem política.

Numa hora de tanta materia-
lidade, em que o ser humano, 
sufocado pela violência, começa 
a procurar acentuadamente no 
Amparo Divino socorro para os 
seus desesperos particulares e 
coletivos, só lhe pode fazer bem, 
enquanto pacientemente aguarda pelas soluções terrenas, a 
recordação da súplica de um pequenino atendida por um dos 
maiores símbolos de solidariedade de que se tem notícia:

“Nesse tempo Jesus ainda não saíra da Galileia, das margens 
do lago de Genesaré; mas a nova dos Seus milagres chegara já 
a Siquém, cidade rica, entre vinhedos, no país de Samaria. Ora, 
junto a Siquém, num casebre, vivia uma viúva desgraçada entre 
todas, que tinha um filho doente com as febres. O chão miserá-
vel não estava caiado, nem nele havia enxerga. Na lâmpada de 
barro vermelho secara o azeite. O grão faltava na arca, o ruído 
dormente do moinho doméstico cessara, e esta era em Israel a 
evidência cruel de infinita miséria. A pobre mãe, sentada a um 
canto, chorava. E, estendida sobre os joelhos, embrulhada em 
farrapos, pálida e tremendo, a criança pedia-lhe, numa voz débil 
como um suspiro, que lhe fosse chamar esse Rabi da Galileia, de 
quem ouvira falar junto ao poço de Jacó, que amava as crianças, 
que nutria as multidões e curava todos os males humanos com 
a carícia das Suas mãos. E a mãe dizia, chorando:

“— Como queres tu, meu filho, que eu te deixe e vá procurar 
o Rabi da Galileia? Obed é rico e tem servos, eu os vi passar, e 
embalde buscaram Jesus por arraiais e cidades, desde Corazim 
até o país de Moab. Septimus é forte, tem soldados, e também 
os vi passar, e perguntavam por Jesus sem O acharem, desde o 
Hebron até o mar. Como queres tu que eu te deixe? Jesus está 
longe, e nossa dor está conosco. E sem dúvida o Rabi, que lê 
nas sinagogas novas, não escuta as queixas de uma mãe de 
Samaria, que só sabe ir orar, como outrora, no alto do monte 
Garizim.

“A criança, com os olhos cerrados, pálida e como morta, 
murmurou o nome de Jesus, e a mãe, chorando, continuou:

“— De que servirá, meu filho, partir e ir procurá-Lo? Longas 
são as estradas da Síria, curta é a piedade dos homens. Ven-
do-me tão pobre e tão só, os cães viriam ladrar-me à porta dos 
casais. Decerto Jesus morreu e com Ele morreu, uma vez mais, 
toda a esperança dos tristes.

“Pálida e desfalecida, a criança murmurou de novo:
“— Mamãe, eu queria ver Jesus da Galileia!
“E logo, abrindo devagar a porta, Jesus, sorrindo, disse-lhe: 

‘Aqui estou!’”
“O Suave Milagre” saiu pela primeira vez na Revista Moderna, 

em 1898. Seu recado, porém, continua atual.

Ele fez a Sua parte
Mesmo estando longe, Jesus veio e realizou o Seu compro-

misso para servir ao apelo de uma criança. Hoje, não há mais 
distâncias. Todavia, que tem sido este planeta senão um menino 
enfermo por séculos de beligerância? É preciso chegar junto à 
Alma esquecida dos povos. Portanto, Paz pela internet, que em 
parte é o sistema nervoso alterado da sociedade tecnológica.

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

ARTIGO Mercado de trabalho 
O Indicador Intenção de Consumo 

das Famílias (ICF), divulgou que ficou 
em 67,5% pontos, revelando alta de 
2,1% em junho, considerando o ajuste 
sazonal. De acordo com a CNC, apesar 
do aumento, esse foi o melhor nível 
desde agosto de 2020.

Vacinação
Um homem de 40 anos foi pre-

so enquanto tentava furtar cabos 
de energia na UBS em Taboão da 
Serra (SP). Isso fez com que fosse 
suspenso a vacinação contra co-
vid-19 e o atendimento ao público 
no final de semana.

Pfizer
Chegou ao Brasil uma remessa de 842,4 

mil doses da vacina Pfizer contra a covid-19 
desembarcou em Campinas (SP), neste do-
mingo (20). Segundo o Ministério da Saúde, 
o contrato do Brasil com a Covax prevê 42,5 
milhões de doses de vacinas contra a covid-19 
de diferentes laboratórios até o fim de 2021.

NOTAS

TANABI URUPÊS

Prefeitura multa uma pessoa 
e fecha Parque Infantil

A Vigilância Sanitária de 
Tanabi multou uma pessoa 
que estava participando de 
um evento e foi reconhecida 
através de foto. O valor da 
multa é de R$581,80.

Além disso, a Vigilância 
também interditou e lacrou o 
Parque Infantil que fica na Ave-
nida Diego Carmona Garcia, 
pois, na tarde deste domingo 
(20) foi registrada grande 
aglomeração de pais levando 
os filhos para brincarem. “Além 
de se exporem, ainda expõem 
as crianças”, diz a Vigilância.

No mesmo dia, domingo, 
a Vigilância foi acionada para 

duas outras aglomerações, 
sendo uma no Distrito Indus-
trial, próximo ao Posto 474, 
e outra em um loteamento 
próximo ao Bairro Bom Jesus, 
onde havia dezenas de carros, 
motos e pessoas aglomera-
das. Em ambas as situações, 
as pessoas foram apenas 
orientadas, pois, a maioria já 
tinha se evadido do local ao 
avistar as viaturas. Bálsamo 
prestou apoio à Tanabi, já que 
na cidade havia apenas uma 
viatura disponível.

O decreto de Tanabi prevê, 
até o dia 1 de julho, proibição 
de circulação de pessoas após 
às 19h, todos os dias, bem 
como a proibição de bebidas 

alcoólicas após esse horário e 
de sábado e domingo 24h.

A Vigilância ainda informou 
que “os comerciantes têm 
respeitado o Decreto e têm 
cooperado com as autoridades, 
porém, parte da população 
ainda fazem alguns excessos 
e não compreendem a situa-
ção”. “Por enquanto estamos 
orientando a população, mas, 
se persistir, irá ser multado de 
acordo com a lei”, destaca 
Eder Miola, coordenador do 
órgão na cidade.

As multas na cidade va-
riam de 5 a 40 UFM (Unidade 
Fiscal Municipal), o que em 
real significa de R$290,90 a 
R$2.327,20.

Andressa ZAFALON 

Fiscalização notifica 56 
empresas e faz 3 multas

A Fiscalização da Prefeitura 
de Urupês, realizada neste fi-
nal de semana pela Vigilância 
Sanitária em parceria com a 
Polícia Militar, notificou 56 
estabelecimentos e registrou 3 
autuações por descumprimen-
to das medidas de restrições 
no município.

Das multas aplicadas, duas 
foram registradas por empre-
sas que estavam em funciona-
mento no período de restrição. 
A terceira autuação foi realiza-
da na madrugada de sábado 
para domingo (20), em uma 
abordagem realizada na zona 
rural, onde havia uma festa 
clandestina, e o proprietário do 

sítio foi multado.
Na sexta-feira, 18 de ju-

nho começou no município a 
vigorar o Decreto 3.030/2021, 
que determina medidas restri-
tivas de circulação de pessoas 
durante o período noturno das 
19h às 05h para conter a dis-
seminação da Covid-19.

As rondas diárias e notur-
nas continuam, e as medidas 
valerão até o dia 30/06/2021, 
podendo ser prorrogadas, caso 
a situação epidemiológica do 
município não se estabilize. 
Quem descumprir as medidas 
pode receber multas que variam 
de R$82,83 até R$8.283,00.

Da REPORTAGEM Divulgação

Blitzes aplicam R$ 799,5 mil 
em multas de quinta a domingo

De quinta-feira (17) até 
domingo (20), incluindo o 
primeiro fim de semana de 
lockdown em Rio Preto, 449 
pessoas foram abordadas pela 
fiscalização, sendo 127 delas 
autuadas. Ou seja, em média, 
de cada quatro pessoas abor-
dadas uma foi autuada,  o que 
representa 28,2% do total.

Das 127 autuações, 97 
ocorreram em blitzes e 30 em 
patrulhamento. No total, as 
autuações aplicadas somam 
valor de R$ 799.592. A multa 
mínima é de 100 UFM (Unida-
de Fiscal Municipal), o que dá 
R$6.296,00 cada infração.

Dentre os autuados, está 
um proprietário de uma casa 
em um condomínio de luxo 
na zona leste da cidade, que 
estava sediando uma festa.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Vigilância Sanitá-
ria, todo o dinheiro arrecadado 
com as multas será destinado 

a ações da pasta. “Qual-
quer ação, desde compra de 
materiais ou contratação de 
serviços, até campanhas. O di-
nheiro poderá ser usado para a 
Vigilância Sanitária, Vigilância 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

LOCKDOWN 

Divulgação

Epidemiológica ou Vigilância 
Ambiental”, diz a nota.

Todas as pessoas ou es-
tabelecimentos multados po-
dem recorrer e, para isso, 
devem 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.

Blitzes nas ruas de Rio Preto durante 4 dias multou 127 pessoas

RIO PRETO
Para GCM, maioria dos rio-pretenses 
respeitou lockdown e ficou em casa

Neste primeiro final de se-
mana de lockdown, a Guarda 
Civil Municipal (GCM) destacou 
que houve muita consciência 
e colaboração por parte da 
população rio-pretense. “A po-
pulação rio-pretense foi cons-
ciente e entendeu o momento 
da pandemia que estamos 
vivendo. Durante a fiscalização 
noturna, notamos uma queda 
drástica de veículos circulan-
do no município”, disse Vitor 
Cornachioni, Diretor da GCM.

O DHoje questionou a GCM 
sobre a diminuição de flagran-
tes de festas clandestinas, 
haja vista que antes a média 

era de pelo menos três festas 
debeladas no fim de semana 
e neste foi apenas uma. “A fis-
calização intensa, com o apoio 
de vários órgãos, o valor alto da 
multa e a conscientização da 
maior parte da população, que 
entendeu a situação crítica dos 
hospitais, tudo isso colaborou 
para a diminuição das festas 
e da circulação das pessoas”, 
ressaltou Vitor.

Segundo a GCM os donos 
de bares também colabora-
ram. “Nesse final de semana 
não encontramos dificuldades 
com os donos de bares. Na 
fiscalização flagramos alguns 
estabelecimentos na Zona Nor-
te, que atendiam os clientes de 

portas fechadas para despistar 
a fiscalização”.

Em relação às pessoas que 
foram flagradas e autuadas por 
estarem na rua após o início 
do toque de recolher (19h), 
Vitor afirmou que as ‘desculpas’ 
mais comuns são de que “vão 
na casa de um amigo”. “As 
justificativas são diversas, o ‘eu 
só vou logo alí’ na casa de um 
familiar ou amigo são as campe-
ãs, mas o decreto não permite 
circulação para isso, é somente 
para pessoas que trabalham 
nos serviços permitidos e para 
quem depende de atendimento 
médico ou ir numa farmácia”.

A venda e o transporte de 
bebida alcoólica também está 

proibido após as 18h durante 
a semana e 24h de sábado e 
domingo, no entanto, não foi 
flagrado nada neste sentido. 
“Nas blitzes não foram encon-
tradas pessoas transportando 
bebidas alcoólicas. Somente 
nos bares que foram flagrados 
vendendo”, conclui o Diretor da 
GCM, Vitor Cornachioni.

Andressa ZAFALON 
Divulgação
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POTIRENDABA
Câmara tem proposta para criar 
Conselho Municipal da Juventude

O vereador Renato Pupo 
fez um Projeto de Lei (PL) que 
dispõe da criação, composição, 
competência e funcionamento 
do Conselho Municipal da Juven-
tude (CMJ) em Rio Preto.

De acordo com o PL, o Con-
selho seria um órgão colegiado 
de caráter consultivo, propositi-
vo, fiscalizador e de composição 
paritária entre o Governo e a 
sociedade civil com finalidade 
de formular e propor diretrizes da 
ação governamental, voltadas à 
promoção de políticas públicas 
para a juventude.

O Conselho seria vinculado à 
Secretaria dos Direitos para Mu-
lheres, Pessoa com Deficiência, 
Raça e Etnia, com autonomia 
administrativa e financeira.

No PL, Pupo especifica que 
ficaria a cargo do Conselho 
decidir sobre estratégias de 
acompanhamento e avaliação 
da política municipal para a ju-
ventude; promover a realização 
de estudos, debates e pesquisas 
sobre a realidade da situação 
juvenil; apresentar propostas 
de políticas públicas e outras 
iniciativas que visem assegurar e 

ampliar os direitos da juventude; 
articular com os movimentos da 
juventude e outros Conselhos 
de direitos e/ou setoriais para 
ampliar a cooperação mútua e 
o estabelecimento de estraté-
gias comuns de implementação 
de políticas públicas para a 
juventude; receber sugestões 
oriundas da sociedade e opinar 
sobre denúncias que lhe sejam 
encaminhadas; promover e par-
ticipar da organização das con-
ferências municipais; fomentar o 
intercâmbio entre organizações 
juvenis estaduais, nacionais e 
internacionais.

Além disso seria responsável 
por elaborar o Plano Municipal 
de Juventude do Município de 
Rio Preto, em consonância com 
as diretrizes estabelecidas pelos 
Conselhos Estadual e Nacional, 
definindo metas e prioridades, 
que visem assegurar condições 
de igualdade aos jovens, possi-
bilitando sua integração e pro-
moção como cidadãos em todos 
os aspectos da vida econômica, 
social, política e cultural.

O Projeto está passando pela 
Comissão de Justiça da Câmara 
e assim que tiver os pareceres 
entrará na pauta para votação.

Andressa ZAFALON

EM RIO PRETO

Projeto cria censo de animais 
de estimação para novos 
programas habitacionais

A vereadora Claudia De 
Giuli protocolou um Projeto de 
Lei (PL) que tem como objeti-
vo relacionar e administrar as 
famílias que possuem animais 
domésticos de estimação.

Segundo o PL, a determi-
nação é para que haja a coleta 
de dados acerca da posse de 
animais domésticos dos possí-
veis contemplados pelos novos 
loteamentos advindos de pla-
nos governamentais. A coleta 
dos dados deverá ser feita a 
partir dos órgãos responsáveis 
pelo cadastro daqueles con-
templados.

No cadastro deverá conter 
as seguintes questões: quan-
tos animais há na residência; 
o nome popular da espécie e 
o sexo; se o animal é castrado 
ou não. Este cadastro tem 
que ser disponibilizado para 
o acesso do órgão municipal 
competente, para a realização 
de campanhas de castração e 
para o controle populacional 
dos animais e do RGA (Registro 
Geral dos Animais).

Na justificativa, a vereadora 
alega que Rio Preto já foi bene-
ficiada por diversas vezes pelos 
programas governamentais 
que viabilizam meios para que 
cidadãos adquiram o imóvel 

próprio, portanto, há exemplos 
reais dos fatos sucessores a 
posse desses bens.

“Por meio desses exem-
plos há a possibilidade de 
observarmos inúmeros recortes 
analíticos, destacando o recor-
te referente à causa animal, 
pontos esse que se observou 
como resultado o descontrole 
e a proliferação de animais, a 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Vereador pede que atendimento a suspeitos 
com Covid seja feito no máximo em 2 horas

O vereador Robson Ricci fez 
uma indicação pedindo que os 
atendimentos nas Unidades 
de Saúde para pacientes com 
suspeita de Covid-19 sejam 
feitos no máximo em duas 
horas. “Tenho relatos de pes-
soas que já ficaram esperando 
por nove horas”, explica o 
vereador.

Na indicação, Ricci ainda 
ressalta que “com as poucas 
unidades abertas existe uma 
grande aglomeração de pes-
soas, consequentemente o 
aumento do tempo de espera 
para triagem e atendimento 
médico especializado, por-
tanto, a redução do tempo 
amenizaria”.

Além disso, o vereador 

também protocolou indicação 
para que todas as pessoas 
residentes na mesma casa ou 
pessoas próximas de um posi-

falam que só testam quem 
tem sintomas. Então, se essa 
pessoa mora ou teve contato 
com um positivado, mas não 
tem sintomas, ela não vai ser 
testada. Minha indicação é 
para mudar isso e facilitar p 
reconhecimento antecipado 
da doença, contribuindo assim 
com o tratamento antecipado 
do mesmo”, ressalta Ricci.

Por fim, Ricci indicou ao 
Executivo para que determine 
a convocação dos aprovados 
no Concurso Público de edital 
nº 02/2019 para os cargos da 
área da saúde.

“É um complemento, porque 
se a gente pede para reduzir o 
tempo de espera e alegarem 
que não tem médico suficiente, 
estamos provando que tem os 
concursados”, concluiu Ricci.

Andressa ZAFALON

tivado sejam testadas.
“O que acontece é que as 

pessoas chegam ao postinho 
para fazerem o teste e eles 

Divulgação 

INDICAÇÃO

EM RIO PRETO

Vereador Ricci pede que atendimento a suspeitos com 
Covid seja feito no máximo em 2 horas

evolução dos maus-tratos e do 
abandono animal, propagação 
de doenças contagiosas entre 
os animais e de zoonose, além 
do ataque à pessoa ou a ani-
mais domésticos por grupo de 
cães abandonados ou por brigas 
entre eles quando cadelas es-
tão no cio”, ressalta a vereadora 
na justificativa do PL.

O intuito então do PL é 

Claudia De Giuli, vereadora autora do projeto

evitar estes mesmos aconteci-
mentos, por isso, “cabe a nós 
realizarmos as modificações 
necessárias para inibir ou evitar 
que alguns malefícios venham 
a se repetir”, conclui.

O PL foi lido na sessão 
passada e agora segue para os 
pareceres das Comissões, para 
posteriormente entrar na pauta 
de votação.

Divulgação

Votação atrai ameaça
Muitos artistas de rua comparecem no Calçadão no fim 

de semana para ganhar uns trocados. O instrumentista Abner 
Tofanelli (foto), sábado, foi abordado por uma fiscal, que se 
identificou como sendo Fabiana da Secretaria do Meio Ambiente, 
argumentando que ele estava gerando poluição sonora, irritando 
os comerciantes. O artista disse que estava amparado na lei 
municipal em vigor desde 2017. “Ela (Fabiana) foi injusta comigo 
e tentou me coagir”, desabafou. Abner chamou a atenção de 
alguns políticos por ter obtido 3.467 votos na disputa por uma 
cadeira na Câmara. Foi mais votado que 10 dos vereadores elei-
tos e reeleitos, em 2020. Só não conquistou a cadeira porque 
a chapa do PDT não atingiu o quociente eleitoral. Desconfia-se 
que a ameaça ocorreu a mando de algum candidato derrotado 
enciumado com a votação expressiva do músico, conquistada 
graças a sua popularidade na área central.

Sombrio
Abner Tofanelli, um exímio 

instrumentista, atrai a aten-
ção dos transeuntes que com-
parecem em grande número 
aos sábados no Calçadão. 
Além de fazer o que gosta, 
o artista ganha uns trocados 
daqueles que apreciam uma 
boa música clássica. Após 
ser abordado pela “fiscal”, o 
artista foi nas lojas próximas 
para saber se o som estava 
incomodando. A resposta, diz 
ele, foi não. Uma boa música, 
neste período sombrio, ajuda.

Ignorância mata
Quando a ignorância sobrepõe à razão a única saída é poder 

público – que zela pela proteção à saúde do coletivo – é atacar 
o bolso dos incautos que insistem em não cumprir as regras 
para frear o avanço da covid-19. É o que ocorre desde a última 
quinta-feira, quando entrou em vigor o lockdown noturno imposto 
pelo decreto do prefeito Edinho Araújo (MDB, foto). Mesmo com 
mais de 500 mil mortes registradas no País, 127 atuações por 
aglomerações foram aplicadas pela GCM, no último fim de se-
mana.  O valor das atuações, desde o início da restrição, soma 
mais de R$ 800 mil. Os atuados podem até recorrer, porém, se o 
governo não retroceder dificilmente os espertalhões vão escapar 
da penalidade. A ignorância, aliás, é uma praga que mata, seja 
lá qual for o momento tenebroso vivenciado pela humanidade.

Antecedência
Por meio de requerimento, 

o vereador João Paulo Rillo 
(PSOL) convida Edinho Araújo 
(MDB) para prestar escla-
recimentos aos legisladores 
sobre o decreto do lockdown 
noturno para frear o avanço 
da covid-19. O psolita alega 
que o prefeito não chamou 
o Legislativo para debater 
as medidas restritivas, que 
entraram em vigor na última 
quinta-feira. Os vereadores, 
disse ele, deveriam ter sido 
avisados com antecedência.

Contas
O plenário vota na sessão 

de hoje projeto de Renato 
Pupo (PSDB), em segundo 
turno, que obriga secretário a 
comparecer duas vezes ao ano 
à Câmara para prestar contas 
sobre as ações relacionadas à 
sua pasta. A lei em vigor exige 
que a convocação tem que ser 
aprovada pelo plenário. Será 
analisado ainda veto do Exe-
cutivo ao projeto que concede 
isenção parcial de IPTU ao 
dono de imóvel, que proteger 
o meio ambiente.

Recuperado
Após cumprir quarentena 

por ter contraído a covid-19, 
Celso Peixão (MDB) disse que 
vai participar da sessão da 
Câmara, nesta terça-feira. “Se 
for liberado, eu vou participar 
presencialmente”, adiantou 
o vereador. O emedebista, 
portanto, se recuperou pela 
segunda vez da infecção, sem 
a necessidade de internação. 
Por causa do lockdown no-
turno para frear as infecções, 
a sessão foi antecipada para 
começar às 14h.

Reembolso
A lei que prorroga até o 

final de 2021 as regras de 
reembolso e remarcação de 
passagens aéreas para os voos 
cancelados durante a pande-
mia começou a vigorar dia 18 
de junho. A lei prevê o direito 
ao reembolso, ao crédito, à re-
acomodação ou à remarcação 
do voo. Esse direito deverá ser 
negociado entre o consumidor 
e o transportador. O reembolso 
será feito em 12 meses sem 
penalidades, a contar da data 
do voo cancelado.

Esclarece
O secretário de Governo, 

Jair Moretti, prestou escla-
recimentos aos vereadores 
ontem sobre o projeto do 
Executivo que cria a contri-
buição complementar aos fu-
turos servidores aprovados em 
concurso público. A proposta 
estabelece teto de R$ 6,4 mil 
e o servidor que quiser apo-
sentadoria generosa terá que 
pagar à parte. Hoje, servidor 
com curso superior tem direito 
a aposentadoria, com base no 
salário do prefeito, R$ 17 mil.

Prefeita e assessora 
estão com Covid

Prefeitura de Potirendaba 
emitiu uma nota oficial nesta 
segunda-feira (21) informan-
do que a Prefeita Gi Franzotti 
positivou para a Covid-19 
neste fim de semana.

“A Prefeita realizava exa-
mes habitualmente e na sex-
ta-feira – embora assintomá-
tica – testou positivo e por 
segurança não despachou ao 
público. O estado de saúde 

dela é bom e segue em trata-
mento domiciliar”, informou 
a nota.

Todos os membros do Ga-
binete fizeram exames. A as-
sessora de gabinete está po-
sitivada também, porém, com 
sintomas leves; o assessor de 
comunicação testou negativo 
e a chefe de gabinete aguarda 
o resultado do exame.

Na nota, a assessoria ain-
da ressalta que a Prefeita está 
trabalhando de casa.

Andressa ZAFALON

D
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Acidente com álcool em churrasqueira deixa 
duas crianças internadas com queimaduras 
Um homem de 23 anos 

procurou a Central de Fla-
grantes na madrugada desta 
segunda-feira (21), para in-
formar que estava na casa de 
seu pai na Vila Elmaz quando 
um acidente envolvendo um 
galão de álcool acabou dei-
xando ele e duas crianças, 
uma de 2 anos e a outra de 
sete meses, com queima-
duras. O caso aconteceu no 
domingo (20) às 12h.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrên-

cia, o rapaz estaria acendendo 
uma churrasqueira quando em 
certo momento ele acabou se 
desequilibrando e deixando 
cair um galão de álcool. As 
chamas se alastraram rapida-
mente e acabaram alcançando 
um sofá onde estavam as duas 
crianças.

Para os policiais o homem 
disse que ele e as crianças 
sofreram queimaduras e por 
isso foram levados até o UPA 
Norte, onde os menores foram 
encaminhados para o Hospital 
da Criança e da Maternidade.

Na instituição os respon-
sáveis foram informados por 

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br
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Em nota a assessoria de imprensa do HCM informou que as duas crianças estão sendo 
acompanhadas pela equipe médica

uma assistente social que seria 
necessário o registro de um bo-
letim de ocorrência para que as 
vítimas fossem encaminhadas 
para o Hospital de Queimadu-
ras de Catanduva.

O caso foi registrado como 
lesão corporal culposa e en-
caminhado para o 3º Distrito 
Policial.

Em nota a assessoria de 
imprensa do HCM informou 
que as duas crianças estão 
sendo acompanhadas pela 
equipe médica da instituição 
e que não há previsão de alta 
no momento. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

EMBRIAGADO

Filho tenta impedir socorro à mãe, 
xinga policiais e acaba detido

Um homem de 53 anos 
foi levado para a Central de 
Flagrantes neste domingo (20) 
após tentar impedir que seus 
irmãos levassem sua mãe para 
o hospital e em seguida, às 
22h05, ofender dois policiais 
militares que foram acionados 
para ajudar na retirada de sua 
genitora.

Os policiais militares se 
dirigiram até o endereço, no 
bairro Jardim Paulista, onde 
foram recebidos por um dos ir-
mãos do acusado. Ele informou 
que sua mãe teria sofrido uma 
queda acidental e por isso ele 
e seus irmãos queriam levá-la 
para o hospital, porém estavam 
sendo impedidos.

Segundo os policiais o ho-

mem mostrava estar embria-
gado e bastante alterado e por 
isso optaram por contê-lo para 
enfim a senhora ser levada para 
o hospital, neste momento o 
acusado passou a ofender os 
PMs com xingamentos e por 
isso ele foi levado para a Central 

de Flagrantes.
O homem foi liberado para 

que posteriormente o boletim, 
que foi registrado como desaca-
to, seja apurado pelo 3º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM
Arquivo DHOJE

INTOLERÂNCIA
Ex-genro invade casa, destrói 

objetos e faz ameaças

Uma mulher de 46 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes neste domingo (20) por 
volta das 12h10 para informar 
que está sendo ameaçada pelo 
seu ex-genro, de 25 anos, e 
que no último sábado (19) 
à noite ele invadiu sua casa, 
localizada no bairro Vila An-
chieta, e danificou pertences.

Segundo as informações, o 
rapaz já possui contra ele uma 
medida protetiva registrada 
pela filha da vítima e um bole-
tim de ocorrência de ameaça.

Para os policiais a vítima 
informou que primeiro o jo-
vem enviou mensagens pelo 
Facebook ameaçando matá-la, 
sendo que no último sábado 
o autor aproveitou que ela e 
seus familiares saíram de casa 

para quebrar a cerca elétrica do 
imóvel e a porta, invadir o local 
e danificar diversos objetos da 
vítima e seus familiares.

Assim a vítima se dirigiu 
até a Central de Flagrantes, 
onde foi orientada sobre suas 
possibilidades penais e sobre 

o registro de uma medida pro-
tetiva caso ache necessário. O 
caso foi registrado como amea-
ça, dano e violência doméstica 
e em seguida encaminhado 
para a Delegacia de Defesa da 
Mulher. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM
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KIKUO FUZIY, natural de Promissão/SP, 
faleceu aos 75 anos de idade. Era casado 
com Flora Fuçae Inagoki Fuziy e deixou 
seu filho Rogério. Foi sepultado no dia 
21/06/2021, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

GENEZIO TELLES DE PONTES, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 60 
anos de idade. Era separado judicialmente 
e deixou seus fi lhos Willian, Rafaela. Foi 
sepultado no dia 21/06/2021 às 09:00, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
cemitério Ressurreição.

CASSIA KEIKO SOUZA, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 57 anos 
de idade. Era solteira e deixou seus fi lhos 
Edson, Eder, Estelier Liliane. Foi sepultada no 
dia 21/06/2021 às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

MARIO NASCIMENTO OSORIO, natural 
de Mata da Aliança/BA, faleceu aos 76 anos 
de idade. Era casado com Aparecida Doni-
zeti Lourenço Osorio e deixou seus fi lhos 
Vanessa, Ricardo, Renata. Foi sepultado no 
dia 21/06/2021 às 15:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

PAULO JOSÉ DA SILVA, natural de 
Mirassol/SP, faleceu aos 61 anos de idade. 
Era casado com Helence Mendes da Silva 
e deixou suas filhas Janaina Aparecida, 
Juliany. Foi sepultado no dia 21/06/2021 
às 13:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

SONIA MARIA QUEIROZ,  natural de 
Riolândia/SP, faleceu aos 72 anos de idade. 
Era divorciada e deixou seus fi lhos André 
Luiz, Andréia, Lauro. Foi sepultada no dia 
21/06/2021 às 12:00, saindo seu féretro 
do velório Municipal de Palestina para o 
cemitério Municipal de Palestina.

ANTONIA DE OLIVEIRA, natural de 
Monte Aprazível/SP, faleceu aos 96 anos 
de idade. Era solteira e deixou seus fi lhos 
Dorival Carlos (falecido), Valter (falecido). 
Foi sepultada no dia 21/06/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

APARECIDA ROSA DA SILVEIRA, na-
tural de Macaubal/SP, faleceu aos 62 anos 
de idade. Era solteira e deixou seu fi lho 
Elvis. Foi sepultada no dia 21/06/2021 às 
13:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Municipal 
de Mirassol.

ADALTO JOSÉ DOS SANTOS, natural 
de Bom Jesus da Lapa/BA, faleceu aos 38 
anos de idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 21/06/2021 às 11:00, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.

LUIS GUSTAVO DE ALCANTARA, natu-
ral de Porto União/SC, faleceu aos 38 anos 
de idade. Era divorciado e deixou seus fi lhos 

  FALECIMENTOS
Angelo Miguel, Rose Kelly, Luiz Gustavo Filho 
Alcantara, Heloisa Vitória. Foi sepultado no 
dia 19/06/2021 às 10:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério o Parque Jardim da Paz.

MARCOS ANTONIO MARTINS, natural 
de Fernandópolis/SP, faleceu aos 54 anos 
de idade. Era divorciado e deixou suas fi lhas 
Larissa, Ana Julia. Foi sepultado no dia 
19/06/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério o Parque Jardim da Paz.

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA, 
natural de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 65 anos de idade. Era solteiro e deixou 
suas fi lhas Aline, Rafaela. Foi sepultado no 
dia 19/06/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério o 
Parque Jardim da Paz.

JOSIAS JOSÉ DA SILVA, natural de Ca-
ruaru/PE, faleceu aos 71 anos de idade. Era 
viúvo e deixou seus fi lhos Edvaldo, Edi Carlos. 
Foi sepultado no dia 19/06/2021 às 16:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

LEONICE GONÇALVEZ BOLOGUIM,  
natural de Fernandópolis/SP, faleceu aos 66 
anos de idade. Era casada com Ademir João 
Bologuim. Foi sepultada no dia 19/06/2021 
às 12:00, saindo seu féretro do velório 
Engenheiro Schimidt para o cemitério de 
Engenheiro Schimidt.

CARLOS CESAR VALIERO, natural de 
Araras/SP, faleceu aos 54 anos de idade. Era 
casado com Lucia dos Santos Santa Barbara 
e deixou sua fi lha Ana Clara. Foi sepultado no 
dia 19/06/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

MAURICIO APARECIDO BRUNERI, 
natural de Urupês/SP, faleceu aos 64 anos 
de idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
19/06/2021 às 13:00, saindo seu féretro do 
velório Municipal de Ibirá para o cemitério 
Municipal de Ibirá.

MARIA JULIA RODRIGUES DO VALE,  
natural de Ubai/MG, faleceu aos 66 anos de 
idade. Era divorciada e deixou seus fi lhos 
Juliano, Maria Julia. Foi sepultada no dia 
19/06/2021 às 11:00, saindo seu féretro do 
velório Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

AMARILDO ALVES PEREIRA, natural de 
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 56 
anos de idade. Era solteiro e deixou seus 
filhos Helen, Sue Helen Cristina, Wesley 
Henrique, Weverley, Franciele. Foi sepultado 
no dia 19/06/2021 às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

FABIO CANDIA MENDES, natural de 
Cruzeiro do Sul/PR, faleceu aos 41 anos 
de idade. Era casado com Graziela Arantes 
Toffoli Mendes e deixou seu fi lho Eduardo. 
Foi sepultado no dia 19/06/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

SUSPEITO Homem é detido 
com chave micha 

Um homem de 25 anos 
será investigado, após policiais 
militares o deterem com uma 
chave veicular adulterada nes-
te domingo (20) às 15h10 no 
bairro Vila Curti.

Os PMs estavam em patru-
lhamento quando observaram 
o investigado com atitudes 
suspeitas, sendo que ao ob-
servar a presença da viatura o 
homem acabou por descartar 
um objeto. Por tal motivo os 
policias optaram por abordá-lo.

Foi realizada uma revista 
pessoal e nada de ilícito foi 

encontrado, porém ao realiza-
rem uma busca no local onde 
o objeto foi descartado os PMs 
constataram que se tratava de 
uma chave veicular adulterada, 
mais conhecida como chave 
micha, utilizada para o aciona-
mento da trava de veículos sem 
o uso da chave original.

O homem foi levado para a 
Central de Flagrantes, onde a 
chave foi apreendida e ele foi 
liberado para posteriormente 
ser investigado pelo 2º Distrito 
Policial, responsável pelo caso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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PF apreende drogas 
em garrafas e fundo 
falso em aeroporto

A Polícia Federal prendeu 
entre os dias 18 e 20 de 
junho no Aeroporto Interna-
cional de São Paulo duas 
passageiras de voos interna-
cionais tentando embarcar 
com droga para a Armênia e 
Etiópia.

Policiais federais prende-
ram na noite da sexta-fei-
ra (18), uma brasileira, de 
30 anos, portando em sua 
bagagem três garrafas de 
cachaça com quase cinco 
quilos de cocaína diluída. A 
mulher disse aos policiais 
que receberia um pagamento 
em dólares pelo transporte 
da droga quando chegasse 
ao seu destino, a cidade de 
Yerevan, na Armênia.

No domingo (20), outra 
passageira brasileira, que 
seguiria em voo com destino 

a Addis Ababa, na Etiópia, 
teve sua bagagem periciada 
e foi presa após os exames 
periciais revelarem que a re-
sina, que envolvia a lateral de 
uma mala, era composta por 
cocaína, cujo volume bruto 
somou quase 11 quilos.

As presas responderão 
junto à Justiça Federal pelo 
crime de tráfico internacional 
de drogas.

Da REPORTAGEM

PF apreendeu dro-
ags em garrafas 
de bebidas e fundo 
falso de malas no 
aeroporto de Cum-
bica

Divulgação
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Erosão Dentária

O dente possui três camadas, sendo o mais extremo delas, 
o esmalte dentário funciona como uma espécie de proteção ao 
elemento dental.

Quando essa camada protetora (esmalte) é desgastada 
chegamos à dentina e assim o paciente começa a se queixar 
de sensibilidade.

A erosão dentária causa perda de estrutura resultante de 
um processo químico pela ação de ácidos, sem envolvimento 
bacteriano.

A erosão dentária pode ser extrínseca ou intrínseca.
A erosão dentária extrínseca é causada por fatores externos 

como consumos de alimentos e bebidas ácidas ou até mesmo 
uso de medicamentos.

Já a erosão dentária intrínseca ocorre devido à ação de ácido 
gástrico na cavidade oral.

O profissional depois que identifica deverá investigar se a 
regem é extrínseca ou intrínseca (dueto muito ácido).

Muitos pacientes com erosão dentária sentem sensibilidade 
devido à camada de proteção (esmalte) ser desgastada che-
gando à dentina. A cor dos dentes se torna mais amarelada, já 
que a dentina possui essa cor.

O formato dentário é modificado pela erosão deixando a 
superfície áspera.

As causas da erosão dentária são várias: Os principais 
agressores são o gástrico (presentes por reflexo) e alimentos 
que contribuem para que o PH da boca se torne muito ácido 
(consumo excessivo de refrigerantes e açúcares).

As desordens alimentares como refluxo gástrico, anorexia, 
bulimia e doença oral crônica.

Vale ressaltar que escovação errada e escova dura com muita 
força também poderá causar erosão dentária.

Esse problema atinge a dentição permanente e a dentição 
de leite.

A forma de tratamento é variável se a doença estiver em um 
estágio inicial, medidas mais simples devem ser tomadas pelo 
cirurgião dentista como restaurações com resina. Entretanto se 
o problema tiver evoluindo e estiver comprometendo a cavidade 
oral, o tratamento se resume a confecção de coroas, facetas 
e lentes de contato.

Dra. Fernanda F. Lupino e Dra. Ana Cristina R. Matos

Pessoas de 43 anos começam 
ser vacinadas em Rio Preto

A Secretaria de Saúde infor-
mou que está executado o pla-
nejamento de imunização para 
a vacinação de primeira dose 
em pessoas com idade entre 43 
a 49 anos, previsto para iniciar 
nesta quarta-feira (23).

Estão previstas para serem 
imunizadas nesta faixa mais 
de 35 mil pessoas o que exige 
a necessidade de um escalo-
namento, sempre levando em 
conta a capacidade e vacinação 
das equipes, locais próprios e 
a quantidade de vacinas dis-
ponibilizadas pelo governo do 
Estado. A divulgação do crono-
grama ocorrerá após a liberação 
da grade de vacinas.

Relatório diário - A 
Secretaria de Saúde confirmou 
nesta segunda-feira (21) mais 
oitos óbitos por Covid-19 no 
município, sendo um na sex-
ta-feira, seis no domingo e um 
nesta segunda. Desde o início 
da pandemia a cidade já regis-
trou 2.388 casos da doença, 
com uma taxa de letalidade 
de 2,8%.

Foram confirmados também 
mais 91 casos de Covid-19, 
sendo 76 diagnosticados por 
exame PCR, sete por TR soro-
lógico e oito por TR antígeno. 
No total são 84.053 casos. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 49.290 casos e 

1.466 mortes.
Durante o fim de semana, 

mais 297 pessoas foram con-
sideradas recuperadas da Co-
vid-19, totalizando 71.405 cura-
dos, o equivalente a 84,9% dos 
casos. A cidade soma 292.065 
notificações de pacientes com 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

COVID

sintomas gripais e 259.803 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 18.076 casos 
a cada 100 mil habitantes.

Atualmente são 929 pacien-
tes internados com síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), 
com 472 na UTI e 457 na enfer-

Vacinação de primeira dose em pessoas com idade entre 43 a 49 anos, previsto para 
iniciar nesta quarta-feira

maria, sendo 518 residentes de 
Rio Preto e 411 de outras cida-
des da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19, 
são 708 internações, com 405 
na UTI e 303 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI é de 88,7% na região.

Sérgio SAMPAIO

SEM ESTOQUE
Hemocentro tem apenas metade dos doadores que precisa

A Campanha Junho Verme-
lho tem o objetivo de incentivar 
a solidariedade quanto a doa-
ção de sangue. Conscientizan-
do a população que se trata de 
um gesto de amor ao próximo. 
Em Rio Preto o Hemocentro re-
cebe cerca de 2.000 doadores 
por mês.

Para regular os estoques 
da nossa região seriam neces-
sários cerca de cem doadores 

de sangue por dia, totalizando 
3.000 por mês. O Hemocentro 
de Rio Preto recebe cerca de 50 
doadores por dia, ou seja, se 
houvesse um aumento de 50% 
não faltaria estoque na região.

“Estamos recebendo muitos 
grupos de empresas de Rio 
Preto, porém, devido à aglo-
meração não podemos receber 
grupos grandes de uma só 
vez,  por conta do momento 
que estamos passando, então 
eles vêm aos poucos e reali-

zam a doação. Muitas igrejas 
e cidades em torno do nosso 
município também colaboram 
com doações, principalmente 
aos finais de semana”, relata 
Bárbara Cabrera, responsável 
pela captação do hemocentro.

Nelsol Donizete, motorista 
e agricultor, é doador desde 
1997 e desde a primeira vez 
que doou não parou mais. Para 
quem quer doar e tem medo, 
ele deixa um recado: “Para 
os doadores que têm medo, 

isso não é necessário. Nosso 
organismo repõe o sangue em 
48 horas, em todo esse tempo 
que doei  nunca senti nenhuma 
alteração por ter feito essa boa 
ação”.

Para ser doador é preciso 
estar em boas condições de 
saúde, ter entre 16 e 69 anos, 
pesar no mínimo 50 quilos, 
estar alimentado e apresentar 
documento com foto. Faça 
a sua boa ação. (Colaborou 
Maria Paula ANDRADE)

Da REDAÇÃO

2ª ETAPA FRIO

Inverno traz riscos 
de doenças; saiba 
como se prevenir

O inverno começou nesta 
segunda-feira (21) em todo o 
hemisfério sul. Com a chegada 
da estação mais fria do ano, 
é necessário ficar atento e se 
prevenir contra as doenças 
respiratórias, que costumam ter 
maior incidência neste período.

“Com o tempo seco e frio, 
há maior incidência de res-
friado, gripe, asma, bronquite, 
sinusite e otite. No entanto, 
devido à pandemia de Co-
vid-19, houve aumento de 
casos de pneumonias”, afirmou 
otorrinolaringologista Waldecir 
Veni Sacchetin, do Instituto 
Sacchetin.

Segundo o médico, as prin-
cipais doenças do inverno são 
as doenças respiratórias trans-
missíveis, como resfriados e 
gripes, além do agravamento 
de outras como rinite, asma, 
sinusite, otite e pneumonia. 
“Isso acontece porque o clima 
deste período, principalmente 
na nossa região que fica com 
baixa umidade do ar, favorece a 
circulação de vírus e bactérias”, 
explicou Sacchetin.

Para se proteger e evitar 
estas doenças, incluindo a 
Covid-19, é recomendado as 
seguintes ações: evitar locais 
fechados e com aglomeração; 
deixar o ambiente arejado e 
ventilado; lavar as mãos e as 
higienizar com álcool gel várias 
vezes ao dia; cobrir a boca e o 
nariz ao espirrar ou tossir, pre-
ferencialmente com lenço de 
papel descartável; comer bem 

e de forma saudável, com dieta 
rica em frutas e verduras, pois 
são ricos em antioxidantes e 
minerais que ajudam a melho-
rar a imunidade e ter uma boa 
hidratação, bebendo mais de 2 
litros de água por dia.

Outra recomendação é se 
vacinar contra a gripe. Em Rio 
Preto, a imunização está sen-
do realizada nas unidades de 
saúde das 8h às 16h30. Os 
endereços podem ser conferi-
dos em www.riopreto.sp.gov.br/
mapavacinas.

“Esta vacinação é especial-
mente importante para idosos, 
crianças, gestantes, diabéticos 
e portadores de doenças pulmo-
nares, cardíacas ou autoimu-
nes, pois essas pessoas podem 
desenvolver quadros mais gra-
ves de gripe e de pneumonia”, 
explicou o otorrinolaringologista 
Evandro Marton da Silva, tam-
bém do Instituto Sacchetin.

Vinicius LIMA 

Médicos comentam sobre 
a chegada do inverno 

Divulgação

Mutirão de limpeza 
chega à região do 

Jaguaré essa semana

Segunda etapa do Mutirão 
da Limpeza e da Saúde será 
realizada entre os dias 21 e 
25 de junho, na área de abran-
gência do Jaguaré. A ação é 
promovida pela Prefeitura de 
Rio Preto, por meio das Se-
cretarias de Saúde e Serviços 
Gerais.

Na primeira etapa, realiza-
da entre os dias 24 e 28 de 
maio, na área de abrangência 
do Eldorado, foram recolhidos 
12.831 Kg de materiais inser-
víveis. A terceira e última etapa 
será realizada entre os dias 
19 a 23 de julho, na área de 
abrangência do Estoril.

Os caminhões vão passar 

pelos bairros entre 8h e 15h30, 
e estarão identificados com fai-
xas. A população deve deixar o 
material inservível na calçada, 
já que os funcionários não en-
tram na residência.

Podem ser descartados 
materiais que favorecem a 
proliferação de animais vetores 
e nocivos, como o mosquito Ae-
des aegypti e oescorpião Tityus 
serrulatus (escorpião amarelo).

Não serão recolhidos ani-
mais mortos, lixo comum, 
entulhos e galhos. Em caso 
de dúvidas ou informações, o 
munícipe pode ligar na Ouvi-
doria da Secretaria de Saúde, 
no 0800 770 58 70. O serviço 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 17h.

Da REDAÇÃO

Veja os bairros

– Jardim Castelinho
– Parque Residencial Castelinho
– Jardim Castelinho III
– Vila Clementina
– Jardim Das Acácias
– Vila Elmaz
– Paque Da Flores I e II
– Residencial Garcia I e II
– Jardim Giuliani
– Parque Jaguaré
– Jardim João Paulo Ii
– Jardim Juliana, Jardim Nazaré
– Jardim Seyon
– Jardim Urupês
– Residencial Jardim Do Bosque
– Bosque Da Felicidade
– Jardim Do Bosque II
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Instituto Federal abre inscrições com 
745 vagas em cursos de extensão

A unidade do Instituto 
Federal de São Paulo (IFSP) 
em Rio Preto lança nesta se-
gunda-feira (21) edital com a 
abertura de 745 vagas em 21 
turmas de 18 cursos de ex-
tensão. Os cursos abrangem 
temas e públicos variados, 
tendo cada um seus requisitos 
mínimos para a inscrição. As 
aulas serão ministradas no 
segundo semestre de 2021, 
na modalidade a distância. 
As inscrições para os interes-
sados serão abertas a partir 
desta terça-feira (22).

Tanto as inscrições quanto 
a participação nos cursos são 
gratuitas. Para se candidatar a 
uma vaga, o interessado deve 
preencher formulário eletrôni-
co até o dia 11 de julho, pelo 
endereço https://sjp.ifsp.edu.
br. A seleção dos candidatos 
ocorrerá por ordem de ins-
crição e serão classificados 
automaticamente os primeiros 
que atenderem aos requisitos 
estabelecidos pelo edital. 
Caso o número de inscritos 
supere o número de vagas, 
será realizado um sorteio pú-
blico eletrônico, transmitido 
ao vivo.

O edital determina que 
70% das vagas são destina-

das à ampla concorrência, 
25% para candidatos auto-
declarados pretos, pardos ou 
indígenas e 5% a pessoas com 
deficiência.

A previsão é de que os re-
sultados sejam divulgados no 
dia 19 de julho, com período 
de matrículas entre os dias 21 
e 23. A data de início e térmi-
no das aulas varia de acordo 
com o curso, mas todas estão 
inseridas no segundo semestre 
de 2021.

Os interessados devem 
ter seu próprio equipamento 
e conexão com internet para 
o acesso à plataforma de 
ensino. O edital completo 
pode ser conferido pelo site 
http://sjp.ifsp.edu.br. Os cur-
sos podem ser conferidos em 
https://www.riopreto.sp.gov.br/
ifsp-lanca-edital-com-745-va-
gas-em-cursos-de-extensao-
-em-rio-preto/.

Municipal -  Das 745 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

vagas disponíveis, 70 serão ex-
clusivas para profissionais que 
atuam na Educação Básica 
da rede municipal de ensino. 
Serão 30 vagas para o curso 
“Cultura Africana e Afrodes-
cendente na Sala de Aula: 
Currículo e Prática Pedagógica” 
e 40 vagas divididas em duas 
turmas de 20 pessoas para o 
curso de “Tecnologia e Gamifi-
cação Aplicada ao Ensino: For-
mação Docente, Criatividade e 
Inovação em Sala de Aula”, de 
60 horas.

A previsão é de que os 
cursos tenham início no dia 29 
de julho. O curso que trabalha 

Das vagas são 
destinadas a ampla 

concorrência 

70%

Lançamento foi feito ontem no gabinete do prefeito Edinho Araújo, que comemorou a abertura das inscrições

a cultura africana em sala de 
aula deve ser concluído em 
18 de novembro, já o curso de 
tecnologia e gamificação tem 
previsão de término para o dia 
2 de dezembro.

Os cursos são de extensão 
e contam com certificação do 
Instituto Federal de São Pau-
lo. Poderão participar todos 
os funcionários atuantes na 
rede pública municipal de Rio 
Preto com ensino fundamental 
completo.

“Essa é uma importante 
parceria que estamos fazendo 
com o Instituto Federal e que 
certamente será muito positiva 

para a formação dos nossos 
profissionais. O IFSP é uma 
instituição muito competente 
e que agora está sediada em 
nossa cidade graças ao apoio 
do prefeito Edinho Araújo”, 
afirmou a secretária de Edu-
cação de Rio Preto, Fabiana 
Zanquetta.

O lançamento do edital com 
a oferta de vagas e o anúncio 
da abertura de matrículas 
foi realizado no gabinete do 
prefeito Edinho Araújo, com a 
presença do diretor do IFSP Rio 
Preto, Marcos Amorielle Furini.

“A instalação deste campus 
é uma luta histórica que eu 

Essa é uma parceria que estamos fazendo 
com o Instituto Federal e que certamente será 

muito positiva para a formação dos nossos 
profissionais. O IFSP é uma instituição muito 

competente e que agora está sediada em nossa 
cidade graças ao apoio do prefeito Edinho 

Araújo

“

”

vinha travando desde quando 
era deputado, porque São José 
do Rio Preto ainda não tinha 
uma instituição federal de 
ensino para atender à imensa 
demanda de alunos que não 
podem pagar pela própria for-
mação. Portanto, estou muito 
feliz com o anúncio deste edital 
e já no segundo semestre tere-
mos algumas turmas formadas 
pelo Instituto Federal em Rio 
Preto. São cursos gratuitos, 
do maior interesse dos jovens, 
para que possam se capacitar 
e entrar no mercado de traba-
lho”, afirma o prefeito Edinho 
Araújo.

WEILERS FUTEBOL
Mirassol vai ao Sul 
e arranca empate 

contra o Figueirense

O Mirassol visitou o Figuei-
rense na noite deste domingo 
(20) e saiu com o empate por 
um a um. Com o resultado em 
Florianópolis, o Leão se man-
teve no G-4 na 4ª posição da 
tabela com sete pontos.

Os visitantes começaram 
melhor na partida e fizeram um 
a zero logo aos dois minutos. 
Foguinho avançou pela esquer-
da e cruzou para Giovani marcar 
de cabeça. Depois do gol, o Fi-
gueirense passou a pressionar e 
quase empatou aos 16 minutos. 
Garré cruzou para Oberdan tocar 
na pequena área, mas Jeferson 
salvou a bola em cima da linha. 
Pouco tempo depois, Matheus 
Aurélio fez grande defesa, evi-
tando o gol na cabeçada de 
Bruno Paraíba.

No segundo tempo, o Miras-
sol tentou ampliar a vantagem 
com Jeferson cobrando falta e 
Rodolfo Castro fazendo uma boa 
defesa. Aos 17 minutos, Sousa 
arriscou de longe e Rodolfo 
Castro espalmou para evitar o 
gol. Sem conseguir marcar o 
gol, quem acabou empatando 
foi o Figueirense aos 24 minu-
tos. Roberto cruzou para Bruno 
Paraíba desviar de cabeça e a 
bola sobrar para Andrew man-
dar para a rede. Depois disso, 
houve poucas oportunidades de 
ataque para ambas as equipes 
e o jogo terminou mesmo em-
patado.

Depois de três partidas se-
guidas fora de casa, o Mirassol 
volta a atuar no Maião no próxi-
mo sábado (26) contra o Ituano. 
Já o Figueirense visita o Ypiranga 
no Rio Grande do Sul.

Vinicius LIMA

Divulgação

Leo ROVERONI

Time de futebol americano tem 
projeto aprovado e poderá dar aulas

O time de futebol ame-
ricano do Rio Preto Weilers 
teve o seu projeto “Weilers 
Projeto Social Touchdown 
do Futuro”  aprovado pelo 
governo federal e poderá 
oferecer aulas de iniciação 
e formação na modalidade 
para crianças e adolescen-
tes, entre 6 e 18 anos.

O valor aprovado do pro-
jeto é de R$ 287.011,01. 
Agora, os dirigentes do time 
buscam empresas e par-
ceiros que possam apoiar a 
iniciativa, destinando parte 
do imposto de renda para 
o projeto. O projeto social 
deverá atender cerca de 50 
crianças e adolescentes.

O presidente da equipe, 
Wilmer Martinez, está bem 
animado. “Tivemos o proje-
to aprovado e publicado na 
semana passada no Diário 
Oficial da União e agora 
estamos aptos a receber 
recursos pela Lei de Incen-
tivo Federal do Esporte. É 
um novo momento para o 
nosso esporte aqui em Rio 
Preto. Vamos dar aulas de 

iniciação e formação para 
crianças e adolescentes en-
tre 6 e 18 anos.  Os treinos 
serão no campo do time, 
na Quinta das Paineiras”, 
comentou.

praticantes, sendo que hoje 
temos aproximadamente 
442 equipes federadas, com 
mais de 17 mil praticantes 
pelo Brasil. É um número 
considerável”, afirmou.

O presidente ainda co-
mentou que o objetivo inicial 
é socializar.  “O projeto é 
primeiramente social. Colo-
car a criança, o adolescente 
para fazer o esporte. Se, no 
futuro, ele virar jogador, óti-
mo. Mas o que queremos é 
manter as crianças com fre-
quência regular nas escolas, 
sadias, se exercitando com 
um esporte maravilhoso e 
consequentemente tendo 
uma vida mais saudável” 
afirmou.

Os treinamentos da mo-
dalidade respeitam a faixa 
etária e a fase de desen-
volvimento psicomotor dos 
praticantes, com finalidade 
de desenvolver as capacida-
des técnicas, táticas, físicas, 
psicológicas e cognitivas que 
a modalidade exige, através 
de treinamentos específicos.

Mais informações sobre o 
projeto podem ser obtidas no 
Instagram: @riopretoweiler-
sfa.

Vinicius LIMA

Martinez comenta que o 
esporte está no Brasil há 14 
anos e começou como uma 
brincadeira entre amigos nos 
parques esportivos. “Se de-
senvolveu e tomou gosto dos 

Zé RAFAEL

Time de futebol americano tem projeto aprovado e 
poderá dar aulas
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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 exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:

VINICIUS RENAN FUJINO CASTRO e MELISSA FERNAN-
DES BERTOLO. Ele, de nacionalidade brasileira, Engenhei-
ro de controle e automação, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 15 de fevereiro de 1990, fi lho de 
ABEL JOSÉ DE CASTRO e de NEIDE FUJINO DE CAS-
TRO. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de janeiro 
de 1989, fi lha de LAERCIO BERTOLO e de CLEIDE MAR-
CIA FERNANDES BERTOLO. 

MATEUS DO PRADO ALVES e IZABELA CARLA FRAN-
CO. Ele, de nacionalidade brasileira, eletricista, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de janei-
ro de 2003, fi lho de ALEXANDRE DAMASIO ALVES e de 
KATARINE PRADO ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
autonoma, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 20 de abril de 2003, fi lha de JOSÉ CARLOS FRAN-
CO e de MARIA TEREZA DA SILVA. 

LUCAS ARNALDO SANTOS e ANTONELLA FERREIRA 
PATRIANI. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 17 de dezembro 
de 1990, fi lho de JOÃO NELSON DOS SANTOS e de MAU-
RA FALLEIROS ARNALDO DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, arquiteta, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 14 de novembro de 1991, fi lha de MAR-
CÍLIO PATRIANI NETO e de GISELE ALVES FERREIRA 
PATRIANI. 

SILAS CESAR FERREIRA COSTA JUNIOR e GABRIELA 
GORLA PROTO. Ele, de nacionalidade brasileira, empre-
sário, solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no 
dia 19 de março de 1988, fi lho de SILAS CESAR FERREIRA 
COSTA e de NEIDE FLORIO COSTA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, arquiteta, divorciada, nascida em Araraquara, SP, 
no dia 17 de março de 1984, fi lha de EDMARCIO ILDE-
BRANDO PROTO e de VERA ALICE GORLA PROTO. 

LUCAS QUITÉRIO SARTORI e THAIS MENUNE ANTU-
NES. Ele, de nacionalidade brasileira, barbeiro, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de setem-
bro de 1988, fi lho de LUIZ ANTONIO SARTORI e de ELIA-
NA MÁRCIA QUITÉRIO SARTORI. Ela, de nacionalidade 
brasileira, professora, divorciada, nascida em Mirassol, SP, 
no dia 08 de abril de 1985, fi lha de JOSÉ ANTUNES FILHO 
e de MARIA LUCIA MENUNE ANTUNES. 

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

lei.
São José do Rio Preto, 21 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. BELCHIOR COSMO DE SOUZA BUGATTI e TALI-
TA SÃO PEDRO MORALES, sendo ELE fi lho de FERNAN-
DO BUGATTI e de GRACIELA DE SOUZA MORAIS e ELA 
fi lha de CLAUDIO SÃO PEDRO MORALES e de MARGARE-
TH DE SANTANA MORALES;

2. EMERSON ARAUJO SANTOS e SARA DA CON-
CEIÇÃO LOPES SANTANA, sendo ELE fi lho de GLSON 
ALVES DOS SANTOS e de CHRYSTIANE BEZERRA DE 
ARAUJO e ELA fi lha de LAURINDO LOPES SANTANA e de 
MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO SILVA;

3. RAUL MATOS RODRIGUES DE SOUZA e VITÓRIA 
CAROLINE DA SILVA, sendo ELE fi lho de LUIZ MACOS DE 
SOUZA e de MARIA DE JESUS MATOS e ELA fi lha de EDE-
AN JOSÉ DA SILVA e de EDIONE FERREIRA DA SILVA;

4. DOUGLAS APARECIDO DE MACEDO e ANDRES-
SA TEREZANI DE SOUZA, sendo ELE fi lho de ALDEIR 
FELISBERTO DE MACEDO e de IZABEL APARECIDA DE 
ARAUJO e ELA fi lha de BENEDITO VALMIR DE SOUZA e 
de TEREZINHA DONIZETE TEREZANI DE SOUZA; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 19/06/2021.
 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. BRUNO WENDT TROMBELLA e ELLEN DE OLI-
VEIRA MISSIAS, sendo ELE fi lho de MARIVALDO TROM-
BELLA e de FERNANDA RENATA WENDT e ELA fi lha de 
DEJALMA MISSIAS e de IRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA;

2. BRUNO HAUBERT ASENCIO e JULIANA CARO-
LINE RODRIGUES, sendo ELE fi lho de WILLY ALBERTO 
ASENCIO ESPINOZA e de JACQUELINE HAUBERT ASEN-
CIO e ELA fi lha de MARCO ANTÔNIO RODRIGUES e de 
MARIA APARECIDA MESQUITA;

3. JOSÉ ANTONIO VALERO PHILLIPS e ZELIA APA-
RECIDA PINHEIRO, sendo ELE fi lho de TIMOTHY PAUL 
PHILLIPS e de MARIA DE FÁTIMA VALERO PHILLIPS e 
ELA fi lha de JOÃO PEDRO PINHEIRO e de MARIA DOS 
ANJOS LEMES PINHEIRO;

4. RODRIGO DA SILVA e ALINE SILVA DE OLIVEIRA, 
sendo ELE fi lho de DEVANIR MIGUEL DA SILVA e de ALICE 
DE FÁTIMA GARCIA SILVA e ELA fi lha de APARECIDO DE 
OLIVEIRA RICARDO e de MARIA APARECIDA DA SILVA;

5. JOÃO MARIA GONÇALVES DOS SANTOS e 
SUELENI MARA SOARES DA COSTA, sendo ELE fi lho 
de ALECRIDES GONÇALVES DOS SANTOS e de OLIVIA 
GONÇALVES DOS SANTOS e ELA fi lha de JOÃO FERNAN-
DES SOARES e de MARIA CÂMARA SOARES;

6. ALVAIR GARCIA JUNIOR e GABRIELA RIBEI-
RO MACHADO, sendo ELE fi lho de ALVAIR GARCIA e de 
ROSE MARIA LODI GARCIA e ELA fi lha de JOÃO CARLOS 
MACHADO e de IVANETE RIBEIRO GARCIA MACHADO; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 21/06/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: A. C. LOPES ELETRICA ME
CNPJ sob nº 07.895.449/0001-04
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação 
de empresa para realização de instalação nova e substitui-
ção da parte elétrica do Centro de Saúde II "Hélio Lischiotto", 
conforme especifi cações constantes na Dispensa de Licita-
ção nº 11/2021, Processo Administrativo nº 24/2021 e tam-
bém na proposta apresentada pela empresa CONTRATADA.
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, com vigência até para 120 dias, até 06 de 
agosto de 2021.
VALOR GLOBAL: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 06 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. 12/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: A. C. LOPES ELETRICA ME
CNPJ sob nº 07.895.449/0001-04
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorro-
gar a vigência da contratação de empresa para a manuten-
ção preventiva e corretiva elétrica nos diversos setores do 
município, conforme especifi cações constantes no edital de 
licitação Pregão Presencial nº 11/2019, Processo Adminis-
trativo nº 19/2019, bem como o reajuste de 6,93% - índice 
INPC – IBGE no valor mensal, com base no Art. 57, II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será contado da data de 
assinatura do presente Termo, pelo período de 6 meses, 
fi cando o vencimento em 08 de outubro 2021, podendo ser 
prorrogado a critério da Administração.
VALOR GLOBAL: R$ 23.766,06 (vinte e três mil, setecentos 
e sessenta e seis reais e seis centavos).
Monte Aprazível, 08 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
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Roberto
 Toledo

CUIDADO COM O MAL QUE VOCÊ PRATICA, PORQUE O PERDÃO 
VEM DE DEUS, MAS AS CONSEQUÊNCIAS VEM DA VIDA. Sorria, beba 

muita água e seja feliz! OS AMIGOS COWBOYS 
do asfalto e gatas de botas 
do pecuarista Manoel Carlos 
(Manezinho) Lemos vão fi car 
mais um ano sem a tradicional 
e animada Festa Junina de 
São João na cinematográfi ca 
fazenda dele, nos arredores 
de Mirassol. Com certeza, 
em 2022, o “arraial” vai agitar 
a moçada e agropecuaristas.

 OBRIGADO. Meio em de-
suso, esta palavra é funda-
mental quando a gente é ser-
vido por alguma benesse ou 
surpresa. Ao lado da Valéria, 
uma foto clicada por Heloisa 
Matos, foi exposta num es-
paço de eventos do Riopreto 
Shopping Center e, por isso, 
fazemos questão de agrade-
cer a lembrança do casal.

ASTÉRIA QUINTANA man-
da avisar que no próximo dia 3 
de julho acontecerá uma Fei-
joada Solidária, com retirada 
das 11h30 às 14 horas, no As-
téria Eventos & Buffet (Casa 
de Portugal) Nova Redentora. 
Parte da renda revertida para 
Igreja Messiânica Mundial do 
Brasil. Valor do convite R$ 50 
reais.

OSMAIR GUARESCHI , 
pecuarista, e Pedrinho Nimer 
Filho, empresário, passaram 
à tarde do último sábado tro-
cando fi gurinhas na residência 
do vice-prefeito de Palestina, 
Nacarato, ao lado da esposa 
Baiana.

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

 A HUB ASSESSORIA Fi-
nanceira Digital é especia-
lizada em projetos de BPO 
fi nanceiro e é uma iniciativa 
da Itamaraty Contabilidade. 
Neste mês de junho, ela com-
pleta seu primeiro ano, com 
planos de continuar crescendo 
no interior.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Mais um “Niver”
Foi no Condomínio Enseada 
Azul 2, em Fronteira, na bonita 
casa de veraneio de Marcelo 
Rodrigues e Kelly Ricketti, 
que o cantor Ricardinho (Seu 
Moço), ao lado de sua mamãe 
Márcia Vançan e alguns amigos 
mais íntimos, comemorou seu 
aniversário na tarde do último 
sábado. O cantor Ricardinho 
(Seu Moço) manda avisar que 
está “livre e solteiro” desfilando 
na praça.   

DiáriodoBob
Grito de alerta.Para roubos de carros, há dois novos méto-

dos dos ladrões de plantão. Um é um ovo jogado no pára-brisa. 
Se tentar usar o limpador com água vai piorar: a mistura tapa 
90% da visão. O motorista desce para usar um papel e os la-
drões aparecem. O outro é o vidro traseiro tampado com jornal. 
Depois de ligar o carro, o motorista vai tirar o papel e surgem 
os bandidos. Melhor escapar usando os espelhos laterais. Expec-
tativa. A ACIRP participou ontem a noite da final do Prêmio WEPs 
Brasil 2021, que tem como propósito incentivar e reconhecer os 
esforços das empresas que promovem a cultura da equidade 
de gênero e o empoderamento da mulher no Brasil, reconhe-
cida pela ONU - Organização das Nações Unidas. Como o 
resultado será anunciado tarde da noite, na coluna de quarta 
feira anunciaremos o vencedor, torcendo para que seja a nossa 
ACIRP. Vai ficar em casa. O advogado do SEMAE Dr. Rodrigo 
Segantini está de licença. Vai passar por um procedimento mé-
dico, mas, nada que preocupe. Ficará em HOME OFFICE durante 
a primeira quinzena de julho. Providência com a previdência. 
Jair Moretti, secretário de governo da prefeitura e o presidente 
da Câmara Pedro Roberto, começaram a discutir o projeto que 
altera o teto de aposentadoria dos novos servidores nomeados  
após a aprovação da Lei Complementar que passa a ser de R$ 
6,4 mil. OS AFRODESCENDENTES acabam de ganhar uma 
diretoria específica na Associação Comercial e Empresarial para 
discutir suas idéias e ideais. O vice presidente Osvaldo Luiz do 
Nascimento foi escolhido para dar voz aos negros. Advogado de 
defesa. Jean Dornelas, já ajudou muitos consumidores a se 
livrar de negócios mal feitos, mas, não conseguiu se livrar das 
conseqüências do  CoronaVírus. Foi obrigado a se afastar do 
PROCON,  por conta dos sintomas da doença que o colocou 
de molho em casa e distante de tudo. Tomara que ele que 
defende os incautos seja precavido e não subestime o Covid 
19. Intromissão pessoal. O nosso Secretário de Saúde Dr. 
Aldenis Borim, não merecia receber os insultos e afrontas que 
foram feitos a ele e sua família nas redes sociais, pelo fato de 
sua filha participar de um encontro de amigos. Um erro não 
justifica o outro. Lembrar é preciso. Se tem gente pensando 
em fazer festa ou um movimento positivista na abertura do 
novo Shopping AZUL, na Praça Leonardo Gomes, no próximo 
final de semana, é bom pensar bem para evitar aglomeração e 
enfrentamento com quem está procurando um ato provocador 
para cair de pau. O alerta tem sentido.  Ponto e basta! 

Ela merece!
Sucesso cada vez mais, a atleta 
rio-pretense Carol Gattaz é 
convocada para representar o 
Brasil nos Jogos de Tóquio no 
próximo mês de julho. Carol 
Gattaz ajudou a equipe do 
Itambé/ Minas (Belo Horizonte) 
faturar o título da Superliga de 
Vôlei Feminino 2020/2021. 
Foi o quarto título nacional do 
Itambé/Minas e o quinto da 
central Carol. Os pais dela, 
Cidinha Gattaz e Maurício Saad 
Gattaz estão super felizes.

henriforne@gmail.com

Junho Vermelho
A solidariedade faz parte do DNA da Rissi Contabilidade Médica 
que, desta vez, mobilizou mais de 40 colaboradores para 
doarem sangue no Hemocentro de Rio Preto, que está com o 
estoque baixo. A ação contribui ainda com a Campanha Junho 
Vermelho, que destaca a importância da doação de sangue. O 
gesto é incentivado pelo contador e diretor do escritório, José 
Eduardo Rissi, que busca sempre promover ações solidárias e 
de cunho social, fazendo o bem ao próximo.

A coisa ta feia
O número total de brasileiros e 
brasileiras ocupados passou de 
93,7 milhões para 85,9 milhões. 
O total de pessoas desocupadas 
ou fora da força de trabalho 
saltou de 73,3 milhões para 90,9 
milhões. No mercado informal, 
quase 2 milhões de trabalhadores 
sem carteira perderam seu ganha-
pão. Pra quem gosta de tomar chá. 
Autor de inúmeras composições, 
Gilberto Gil está cotado para ser 
eleito um dos próximos integrantes 
da Academia Brasileira de Letras. 
Sem comentários.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

C/ Luizinho BUENO 

Os empresários e infl uenciadores, Nádia Zann, Ana 
Paula Castilho e Júnior Rodrigues (foto), estão 
organizando um “Metting de infl uenciadores e 

Marcas” que acontece no próximo dia 28 de junho. 
Sua 2ª edição acontece em Arraial d’Ajuda, Casarão 
Alto Macuge. Seguem nesta experiência a ex-BBB 12 

Fabiana Teixeira, o maquiador e dançarino Lucas Lucas 
de São Paulo, dançarino Gustax do Rio de Janeiro, 

Cintia Guimarães, Ana Paula Cestari, Dinara Araujo da 
nossa região. As fotos serão por conta de Renato Milani 

e produção de moda Fabiana Cesar (Ponto Chic)

Márcia Vançan e o fi lho cantor 
Ricardinho (Seu Moço) em tarde 
festiva do aniversário dele, no 

Condomínio Enseada Azul 2, Fronteira
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON-
TOLÓGICOS E MATERIAIS
EMPENHO 10982/21
CONTRATADA: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS 
LTDA ME
EMPENHO 11013/21
CONTRATADA: 100MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADO-
RA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 11014/21
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
EMPENHO 10928/21
CONTRATADA: THN NUTRIÇÃO E SAUDE EIRELE
EMPENHO 10763/21
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 10770/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 7732/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 8470/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 81/21
Contratada: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A.
Objeto: Aquisição de 1.320 Kit’s para sondagem vesical 
descartável, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da dissemi-
nação do “CORONAVIRUS” no município. Fund. ART. 24, IV 
DA LF 8666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 82/21
Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Aquisição de 12.000 frascos/ampolas de ceftriaxoma 
sódica 1g, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da dissemi-
nação do “CORONAVIRUS” no município. Fund. ART. 24, IV 
DA LF 8666/93. SMS.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 45/20 – Contrato: DIL/0019/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMA. Adilson Vedroni. 
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 161/20 – Contrato: PRE/0105/20
Contratada: Telefônica Brasil S/A
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato su-
pramencionado. De acordo com a cláus. 3ª, item 3.2 fi ca 
reajustado o valor atual do contrato supramencionado em 
aproximadamente 13,35%, correspondente ao IST – Indice 

de Serviços de Telecomunicações aprovado pela ANATEL, 
apurado no mês de Jun/20 a Mar/21. SMA. Adilson Vedroni. 
SME. Fabiana Z. de Azevedo. SMS

EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 26/19 – Contrato: DIL/0024/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMTE – Marcia R. R. C. Fernandes 
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade Nº 04/21; Contrato n° INL/0004/21
Contratada: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de 
disponibilização pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de 
licença de uso de software corporativo, de titularidade da 
“Esri Inc.” – SMO – Prazo de vigência: 36 meses – Vlr total 
R$3.810.000,00  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 433/2020
ATA Nº 0505/21
CONTRATADA: DZ7 COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos - Valo-
res Unitários – Item 01 - R$3,86; -Item 02 - R$3,86;- Item 
03 - R$3,86; -Item 04 - R$3,86;- Item 05 - R$3,86; -Item 06 
- R$3,86  – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2021
ATA Nº 0506/21
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO 
49710029878
OBJETO: Fornecimento de luvas de latex - Valores Unitários 
– Item 01 - R$81,42; -Item 02 - R$84,99;- Item 03 - R$87,79– 
SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni- Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2021
ATA Nº 0507/21
CONTRATADA: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos no aten-
dimento a pacientes com COVID 19 - Valor Unitário – Item 
01 - R$29,000– SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021
ATA Nº 0508/21
CONTRATADA: O. V. S. EMPREENDIMENTOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais gráfi cos - Valor Unitá-
rio – Item 15 - R$0,08;- Item 18 - R$2,45– SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
COMPRA LIVRE – EMPENHO 9063/2021 – Proc. 
11656/2021
ALEXANDRE MANFRIN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA – CNPJ: 01.480.256/0001-06
Notifi camos o representante legal da empresa supramencio-
nada, p/ assinatura do Instrumento de Contrato, referente ao 
processo supramencionado, sob pena de decair do direito à 
contratação e ensejar a aplicação das penalidades previstas 
no edital, entre elas multa de 20%(confi rmar) sobre o valor 
da contratação, suspensão do direito de licitar e contratar 
com esta administração por até 02 anos. Fica desde já 
concedido o prazo de 05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais – SMA – Wanderley Ap. Souza

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS-
TRUÇÃO DE 1.192 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. Recorrente: 
LGR CONSTRUTORA LTDA EPP contra a decisão que 
declarou classifi cada no certame licitatório a proposta fi nan-
ceira que foi apresentada pela empresa MADRI ISKI CONS-
TRUÇÕES EIRELI. Recebo o recurso eis que tempestivo. 
As contrarrazões no prazo legal. Publique-se para ciência. 
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos e 

Presidente da C.M.L.  
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 177/2021 – Processo 
11.566/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
com fornecimento de materiais para manutenção preven-
tiva e limpeza completa de aparelhos de ar condicionado. 
Secretaria Municipal da Fazenda. Sessão pública realizada 
on line com início dia 15/06/2021, sendo adjudicados o item 
a empresa declarada vencedora: PARISE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (item 1). Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Lucia Helena Antonio - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. José Martinho Wolf Ravazzi 
Neto - Secretário Municipal da Fazenda.
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° 286/2021, processo 12.233/2021, objetivando a contra-
tação de empresa para serviços de lavanderia hospitalar. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 05/07/2021, 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° 
255/2021, processo 12.106/2021, objetivando a aquisição de 
medicamentos para atender ação judicial. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 05/07/2021, 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° 282/2021, processo 12.194/2021, objetivando a aquisição 
de veículo (caminhão) para a Frota Municipal. Secretaria 
Municipal de Administração. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 06/07/2021, 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° 
251/2021, processo 12.083/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de materiais de construção para su-
prir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 07/07/2021, 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° 288/2021, processo 12.253/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de gênero alimentício (manteiga e 
requeijão) em atendimento as unidades escolares da rede 
municipal de ensino e demais órgãos. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 05/07/2021, 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° 
273/2021, processo 12.181/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de gêneros alimentícios para atendi-
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mento das unidades escolares da rede municipal de ensino e 
demais órgãos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 05/07/2021, 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° 
289/2021, processo 12.254/2021, objetivando a contratação 
de empresa para monitoramento de alarme e cerca elétrica 
nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/07/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 284/2021, processo 12.199/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de detergente para uso na limpeza 
de canis e gatis do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 07/07/2021, 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° 
285/2021, processo 12.215/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de Gen. Alimentícios (chocolate em pó 
e fubá) para atendimento das Unidades escolares da rede 
municipal de ensino, assim como a eventual compra por 
outros órgãos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 05/07/2021, 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 
187/2021 – PROCESSO Nº 11.615/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
odontologia. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 23/06/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo -Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
174/2021 – PROCESSO Nº 11.558/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares para uso da unidades de saúde no combate ao 
covid 19. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 23/06/2021 às 08:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo -Pregoeira.

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

EXTRATO DO 4 º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
016/2017
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: MATEUS E SANTANA SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS
CONTRATO Nº: 016/2017
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a con-
tratação de empresa para prestação de serviços jurídicos 
profi ssionais especializados de Advocacia contenciosa, 
consultiva, preventiva nas áreas administrativa, trabalhista, 
previdenciária, tributária e Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, com as atribuições de responsabilidades técni-
cas e éticas nos termos do Código de Ética do Advogado e 
da legislação da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme 
especifi cações no memorial descritivo – Anexo I.
VALOR MENSAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais)
VALOR ANUAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 12 (doze) meses, iniciando-se na data de 21 
de junho de 2021 e término em 20 de junho de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 016/2017; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e da Lei 13.303/16.
São José do Rio Preto – SP, 18 de junho de 2021.
__________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO – SeMAE

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 
18/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/2017 – PROC. nº 
38/2017. Contratada: LINCETRACTOR COMÉRCIO IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP.
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajuste à 
contratação de empresa especializada para procedimentos 
de restauração e manutenção corretiva, com fornecimento 
de peças e acessórios genuínos/originais, em equipamentos 
pá carregadeira e retroescavadeira da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 21.06.2021  Valor total: R$ 100.629,03  
Prazo: 12 meses.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2021
COMPRA DIRETA nº 3176/2021
Contratada: GAIOLA LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI
Objeto: Locação de 1 (um) container guarita para o almoxa-
rifado central.
Valor total: R$ 6.000,00   Prazo: 12 meses.   Data da assina-
tura: 11.06.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 065/2021 – PREGÃO ELE-

TRÔNICO 06/2021 – PROCESSO 07/2021
Contratada: K9 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 05.08.2021. 
Data da autorização: 18.06.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2021 - PREGÃO ELETRÔ-
NICO 39/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 45/2021. Contrata-
da: FAXON QUÍMICA LTDA
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
150.000 kg de Ácido Fluossilícico para serem utilizados no 
processo de tratamento de água para consumo humano, em 
sistemas de abastecimento público sob a responsabilidade 
do SeMAE do município de São José do Rio Preto – SP e 
Distritos.
Valor: R$ 126.000,00 Prazo: 12 meses  Data da 
assinatura: 21.06.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 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 23.06.2021, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 21.06.2021 – 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 49/2021, 
Processo SICOM 3195/2021 objetivando a Aquisição de ca-
bos de instrumentação para sistemas de controle e automa-
ção de poços e reservatórios. Prazo de Entrega: 45 dias. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02.07.2021, às 
08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 15.06.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Geren-
te de Operação e Manutenção - Água.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público. # CREDOR Nº 0369611 – Construtora Ele-
vação Ltda - Valor: R$ 972.972,12 - Motivo: Tendo em vista a 
liberação do recurso federal. Publicada por afi xação no local 
de costume, e pela imprensa local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Junior - Superintendente
Extrato de Portaria nº 49 de 21/06/2021 – RESOLVE: Desig-
nar, em caráter de substituição, Alexandre Júlio de Oliveira, 
mat. 535, lotado na Coordenadoria de Manutenção de Redes 
Civil e Ambiental - Água, para responder interinamente pela 
Gerência de Operação e Manutenção – Água do SeMAE, a 
partir de 18 de junho de 2021, enquanto durar a ausência da 
titular, sem fazer jus a diferença da remuneração. Esta por-
taria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos em 18 de junho de 2021.
S. J. Rio Preto, 21.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20364/2021

Fica notifi cado(a): ALIRIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA 
44128477800, Endereço: AV. IZABEL MARTINS ARROYO 
Nº: 780 Compl.: Bairro: ARROYO - JD. Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15047250 Inscrição Muni-
cipal / Cadastro: 3765440 PFJ: 1688601 CPF/CNPJ/RG: 
30161576/0001-00. De acordo com a Lei Orgânica do Muni-
cípio, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo 
mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar 
no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, 
o abaixo relacionado: Adequar empreendimento para que 
os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria 
provenientes atividades industriais, comerciais, residenciais, 
não venha poluir o solo e os cursos d'agua, Artigo 1.º da Lei 
Municipal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), Multa de 50 UFM 
(x1 R$3.148,00).; Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II 
da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo 
de 5dia(s), Multa de 126 UFM (x1 R$7.932,96). OBSERVA-
ÇÃO: PROVIDENCIAR CAIXA DE GORDURA// APRESEN-
TAR COMPROVANTE DESCARTE DE ÓLEO DE COZINHA 
enviar para o e-mail: “smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.
br.”. O não cumprimento da presente Notifi cação no prazo 
estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalida-
des impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agen-
te Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, 
uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR BR 39153022 0 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa - Núcleo Perma-
nente de Gestão de Resíduos da Construção e Demoli-

ção - n° 053201
Fica autuado(a): ANA ELISA DE CARVALHO VIANA, Endere-
ço: R COUTINHO CAVALCANTI - DR Bairro: ENGENHEIRO 
SCHMITT - DIST. CEP: 15104-036 Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO Nº:469 Compl. Ciente em: Assinatura: Nome: 
RG: CPF/RG/CNPJ376176888-57 / 42120338-9. RELATÓ-
RIO DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima 
qualifi cado fi ca ciente da irregularidade, abaixo descrito, 
razão de 40 ( QUARENT ) unidade fi scal do município - UFM 
- nos termos do Anexo I da L.M. nº 9393/2004 e decreto 
municipal nº 12765/2005. IMPOSIÇÃO DE MULTA: Motivo: É 
proibido abandonar entulho ou dejetos de qualquer espécie, 
independentemente do meio de transporte (até 1m3); Base 
de Cálculo: 40 UFM; Multa de: R$ 2.518,40( DOIS MIL, QUI-
NHENTOS E DEZOITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS); 
Obs.: FLAGRANTE EM 30/06/2020 ÀS 18H20. ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA-ACESSO IPA. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO 
DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito no 
montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos arti-
gos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração 
e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CI-

ÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 
588/2019. b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 
24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
notifi cação da lavratura do Auto de Infração e desde que não 
haja Impugnação; II - de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame 
Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 
20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ain-
da que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até 
o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão 
proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em Recurso 
Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o inte-
ressado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia 
de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/
semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo apresentação 
de defesa ou a quitação do débito decorrente deste Auto 
de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, com 
posterior execução fi scal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas JANE ADRIANA MORETTI, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos de acordo com registro do AR BR 39151112 9 BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 598/2021

Fica advertido(a): ANTONIO DE ROSSI, localizado(a) no 
Endereço: R. FRITZ JACOBS Nº: 607 Compl.: Bairro: BOA 
VISTA - BAIRRO Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15025500 Inscrição Municipal / Cadastro: 201895000 PFJ: 
1050494 CPF/CNPJ/RG: 172999931-04 / 6044931-(SSP), 
datada em 27/04/2021, IRREGULARIDADES: A empresa 
em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 19980, deixando 
de realizar as adequações ambientais necessárias à prática 
das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se 
a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cum-
prir: MOTIVO: Há a necessidade da supressão ou poda de 
árvore(s) de vosso imóvel, devido a risco de queda, compro-
metimento ou incompatibilidade da árvore com a vizinhança. 
O proprietário deverá executar o serviço; CAPITULAÇÃO: 
Art. 79 da LM nº 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. nº 
18301/2019; BASE DE CÁLCULO: 10 UFM; VALOR: R$ 
629,60; OBSERVAÇÃO: PROVIDENCIAR SUPRESSAO DA 
ARVORE : RUA FRITZ JACOBS, nº 607. Do exposto, fi ca a 
empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) a par-
tir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto 
o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as 
penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assina-
da pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES 
CARRETERO, uma vez que a missiva foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de 
registro do objeto do AR: BR 39153058 7 BR, acusando “não 
procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20317/2021

Fica notifi cado(a): CLOVIS RIBEIRO DA SILVA FILHO, En-
dereço: AV. LUIZ MARTINS FILHO Nº: Compl.: PROJETADA 
28 Bairro: FAZENDA RIO PRETO - LOT. Cidade: SAO JOSE 
DO RIO PRETO CEP: 15062714 Inscrição Municipal / Ca-
dastro: 902301000 PFJ: 217129 CPF/CNPJ/RG: 030565958-
86 / 15629562-3(SSP). De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Proibido fazer queima-
das de qualquer natureza, na área urbana do município. 
QUEIMADA -PQ VILA NOBRE, Art. 90 da LC nº 650/2021, 
prazo de 10dia(s), Multa de 20 UFM (x1 R$1.259,20). O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que 
a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR BR 
39153011 4 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20318/2021

Fica notifi cado(a): CLOVIS RIBEIRO DA SILVA FILHO, Ende-
reço: AV. LUIZ MARTINS FILHO Nº: Compl.: Bairro: FAZEN-
DA RIO PRETO - LOT. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15062714 Inscrição Municipal / Cadastro: 902302000 
PFJ: 217129 CPF/CNPJ/RG: 030565958-86 / 15629562-
3(SSP). De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 
8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo menciona-
da(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo 
relacionado: Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, 
na área urbana do município. QUEIMADA - PQ. VILA NO-
BRE, Art. 90 da LC nº 650/2021, prazo de 10dia(s), Multa de 
20 UFM (x1 R$1.259,20). O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará 
sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vigente, 
assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE CRIS-
TINA PAZINI NEVES, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto do AR BR 39153011 4 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20384/2021

Fica notifi cado(a): DAIANE APARECIDA DA SILVA 
32219387801, Endereço: AV. SEBASTIÃO GONÇALVES 
DE SOUZA Nº: 1190 Compl.: BARRACÃO Bairro: ELDORA-
DO (1ª PARTE) Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15043005 Inscrição Municipal / Cadastro: 3786170 PFJ: 
1698771 CPF/CNPJ/RG: 40638346/0001-34. De acordo 
com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por 
infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir 
da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Arma-
zenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no 
empreendimento. Informar a destinação fi nal desses resí-
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duos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 
6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), 
Multa de 126 UFM (x1 R$7.932,96). OBSERVAÇÃO: APRE-
SENTAR COMPROVANTES/CONTRATO DE DESTINAÇÃO 
DE RESÍDUOS (óleo e gordura usado) NO PRAZO DE 05 
DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB PENA 
DE MULTA DE R$ 7.920,00 enviar via e-mail “smaurb.fi scali-
zacao@riopreto.sp.gov.br”. O não cumprimento da presente 
Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará 
sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vigente, 
assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON 
MATEUS MARINO, uma vez que a missiva foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de 
registro do objeto do AR BR 39153092 2 BR, acusando “não 
procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20341/2021

Fica notifi cado(a): DIAS & DIAS II COMERCIO DE BATE-
RIAS LTDA, Endereço: AV. JOÃO BERNARDINO DE SEI-
XAS RIBEIRO Nº: 959 Compl.: QD 11 LT 16 Bairro: CANAÃ 
- JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15030100 
Inscrição Municipal / Cadastro: 3767740 PFJ: 1689652 
CPF/CNPJ/RG: 39970130/0001-92. De acordo com a Lei 
Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração 
da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa 
Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da 
ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Armazenar 
e depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 
2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 
126 UFM (x1 R$7.932,96). OBSERVAÇÃO: PROTOCOLAR 
CÓPIA na Secretaria: comprovantes de destinação fi nal de 
resíduos (baterias/peças/fi os). O não cumprimento da pre-
sente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) 
fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação 
vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas JANE 
ADRIANA MORETTI, uma vez que a missiva foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto do AR BR 39153075 0 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20510/2021

Fica notifi cado(a): EDNILSON ISRAEL LOURENCO 
12573164861, Endereço: R. ZAIRMOS JAGER Nº: 75 Com-
pl.: Bairro: MARIA CLARA - RES. Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15047611 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3788110 PFJ: 1699081 CPF/CNPJ/RG: 29864952/0001-35. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso 
XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTI-
FICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabeleci-
do a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relaciona-
do: Adequar empreendimento para que os resíduos gasosos, 
fumaças, gases, poeiras ou qualquer estado de matéria 
provenientes atividades industriais, comerciais, residenciais, 
não venha poluir a atmosfera, Artigo 2.º, § 1.º e 2.º da Lei 
Municipal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), Multa de 50 
UFM (x1 R$3.148,00); Adequar empreendimento para que 
os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria 
provenientes atividades industriais, comerciais, residenciais, 
não venha poluir o solo e os cursos d'agua, Artigo 1.º da Lei 
Municipal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), Multa de 50 UFM 
(x1 R$3.148,00); Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II 
da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo 
de 5dia(s), Multa de 126 UFM (x1 R$7.932,96). OBSERVA-
ÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE DESCARTE RESI-
DUOS GERADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA. O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que 
a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR RQ 
47284532 5 BR, acusando “não existe o nº indicado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20351/2021

Fica notifi cado(a): FABIO RENATO DOS SANTOS, Ende-
reço: R. ANTONIO SEVERO DOS SANTOS Nº: Compl.: 
Bairro: CAMPO BELO - JARDIM Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15043812 Inscrição Municipal / Cadas-
tro: 271709000 PFJ: 847981 CPF/CNPJ/RG: 202684858-
01 / 30873009-4(SSP). De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Proibido fazer queimadas 
de qualquer natureza, na área urbana do município, Art. 90 
da LC nº 650/2021, prazo de 10dia(s), Multa de 20 UFM (x1 
R$1.259,20). OBSERVAÇÃO: FLAGRANTE EM 22/04/2021.  
O não cumprimento da presente Notifi cação no prazo esta-
belecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI, uma vez que 
a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR BR 
39153070 1 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20297/2021

Fica notifi cado(a): LANCHONETE E HAMBURGUERIA 
RIO PRETO LTDA, Endereço: R. VOLUNTÁRIOS DE SÃO 
PAULO Nº: 3877 Compl.: Bairro: CENTRO - BAIRRO Cida-
de: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15015200 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 3778620 PFJ: 1695645 CPF/CNPJ/
RG: 40223309/0001-65. De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, 

inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 126 UFM 
(x1 R$7.932,96). OBSERVAÇÃO: PROTOCOLAR CÓPIA na 
Secretaria: COMPROVANTE DESTINAÇAO FINAL RESÍ-
DUO(ÓLEO).  O não cumprimento da presente Notifi cação 
no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às 
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pe-
lo(a) Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI, 
uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR BR 39152967 7 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51626

Fica autuado(a): PALMIRA PELOSO RODRIGUES PE-
REIRA, Endereço: R. SINSEI TOMA - DR Nº: 276 Compl.: 
Bairro: VETORASSO - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15040410 Inscrição Municipal / Cadastro: 
211768257 PFJ: 367017 CPF/CNPJ/RG: 785664448-68 
/ 9425895-8(SSP). O infrator acima qualifi cado deixou de 
atender a Notifi cação nº 20326 de 19/04/2021 referente o(a) 
Há a necessidade da supressão ou poda de árvore(s) de 
vosso imóvel, devido a risco de queda, comprometimento ou 
incompatibilidade da árvore com a vizinhança. O proprietário 
deverá executar o serviço., infringindo o(a) Art. 79 da LM nº 
13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. nº 18301/2019 sujeito a 
multa abaixo imposta: IRREGULARIDADE: CAPITULAÇÃO: 
ANEXO I DA LM Nº 13031/2018; BASE DE CÁLCULO: 10 
UFM; MULTA: R$ 629,60 (seiscentos e vinte e nove reais 
e sessenta centavos). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: NÃO 
EXECUTOU PODA DAS ARVORES DE SEU IMOVEL. O 
pagamento da multa imposta não isenta o infrator de regula-
rizar o acima mencionado, sob pena de aplicação de multa 
de reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas admi-
nistrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO 
DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito no 
montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos arti-
gos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração 
e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CI-
ÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 
588/2019. b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 
24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
notifi cação da lavratura do Auto de Infração e desde que não 
haja Impugnação; II - de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame 
Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 
20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, 
ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em 
Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, 
o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar 
a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através 
do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/
sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo 
apresentação de defesa ou a quitação do débito decorrente 
deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida 
ativa, com posterior execução fi scal. Assinado pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR BR 
39151059 6 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20533/2021

Fica notifi cado(a): TOLEDO GOUVEIA RESTAURANTE 
LTDA ME, Endereço: AV. FERNANDO COSTA - DR Nº: 935 
Compl.: Bairro: MACENO - VILA Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15061000 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3008760 PFJ: 1032235 CPF/CNPJ/RG: 10708644/0001-92. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso 
XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTI-
FICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabeleci-
do a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relaciona-
do: A exploração de qualquer meio de publicidade depende 
de Licença de Publicidade, previamente emitida pela mu-
nicipalidade, Art. 93 da LC nº 650/2021, prazo de 0dia(s), 
Multa de 40 UFM (x1 R$2.518,40); Colocar a frase Material 
Reciclável/Não Jogue este material em via pública, seguida 
do símbolo reciclagem em todos os panfl etos. As dimensões 
não poderão ser inferiores a 10 cm x 15 cm, Artigo 1º LM nº 
9869/2007 e Artigo 99 LC nº 650/2021, prazo de 0dia(s), Mul-
ta de 10 UFM (x1 R$629,60); É obrigatória a disponibilização 
de lixeira móvel no semáforo onde são distribuídos panfl etos, 
para depósito e recolhimento dos panfl etos descartados, 
Art.1º, Lei 12763/17, prazo de 30dia(s), Multa de 10 UFM (x1 
R$629,60); Obrigatoriedade nas ações de panfl etagem em 
vias públicas, a utilização de coletes identifi cadores, Artigo 
1.º LM n.º 9779/2006, prazo de 0dia(s), Multa de 10 UFM (x1 
R$629,60). OBSERVAÇÃO: PARAR IMEDIATAMENTE COM 
A PANFLETAGEM DE SUA EMPRESA POIS ESTA PROIBI-
DO. O não cumprimento da presente Notifi cação no prazo 
estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalida-
des impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agen-
te Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES FERNANDES, 
uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR RQ 47284533 4 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20122/2021

Fica notifi cado(a): TRANSPORTADORA LINCOLN CAVA-
LARI LTDA, Endereço: R. RUBIÃO JUNIOR Nº: 633 Compl.: 
SALA B Bairro: INDUSTRIAL - PQ. Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15025080 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3711530 PFJ: 1663506 CPF/CNPJ/RG: 36638149/0001-
48. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º 
inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo 
relacionado: Adequar empreendimento para que os resídu-

os gasosos, fumaças, gases, poeiras ou qualquer estado 
de matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir a atmosfera, Artigo 2.º, § 1.º e 
2.º da Lei Municipal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), Multa 
de 50 UFM (x1 R$3.148,00); Adequar empreendimento 
para que os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado 
de matéria provenientes atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluir o solo e os cursos d'agua, 
Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978, prazo de 15dia(s), 
Multa de 50 UFM (x1 R$3.148,00); Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, 
inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 
UFIR (x1 R$ 7.930,26); Executar onde ocorrem os serviços, 
grelhas para captação das águas superfi ciais e efl uentes 
líquidos das atividades, após pré-tratamento físico-químico, 
interligadas a rede pública de esgotos sanit., § 2º do art. 6º 
da LM nº 8247/2000, prazo de 30dia(s), Multa de 1001 UFIR 
(x1R$3.963,96); Providenciar execução caixa separadora de 
sólido, óleo e graxa, interligadas a rede pública de esgoto. 
As caixas deverão ser compatíveis com o volume e carac-
terísticas do efl uente líquido gerado, Artigos 3º, 8º e 15º da 
LM nº 8247/2000, prazo de 30dia(s), Multa de 1001 UFIR 
(x1 R$3.963,96). OBSERVAÇÃO: Providenciar lavador(con-
tenção/grelhamento)+cx separadora óleo interligada à rede 
esgoto. PROTOCOLAR CÓPIA na Secretaria: comprovantes 
destinação fi nal resíduos (barro/óleo/fi ltro/embalagens/pe-
ças). O não cumprimento da presente Notifi cação no prazo 
estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penali-
dades impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR 
BR 39151085 7 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20520/2021

Fica notifi cado(a): VINICIUS FIGUEREDO DOS SANTOS 
45581616892, Endereço: R. SALDANHA MARINHO Nº: 
2443 Compl.: Bairro: BOA VISTA - BAIRRO Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15025090 Inscrição Muni-
cipal / Cadastro: 3692050 PFJ: 1652490 CPF/CNPJ/RG: 
33298466/0001-74. De acordo com a Lei Orgânica do Muni-
cípio, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo 
mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regulari-
zar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notifi ca-
ção, o abaixo relacionado: A exploração de qualquer meio de 
publicidade depende de Licença de Publicidade, previamen-
te emitida pela municipalidade, Art. 93 da LC nº 650/2021, 
prazo de 0dia(s), Multa de 40 UFM (x1 R$2.518,40); Ade-
quar publicidade a uma altura mínima de 3 (três) metros do 
passeio, e não devendo exceder em balanço 1,50 (um e 
meio) metro, § único, art. 97 da LC nº 650/2021, prazo de 
0dia(s), Multa de 10 UFM (x1 R$629,60). OBSERVAÇÃO: 
FAZER O LICENCIAMENTO DE SUA PUBLICIDADE NES-
TA SECRETARIA E CORRIGIR O BALANÇO QUE ESTÁ 
ULTRAPASSANDO 1,50 MTS NO PASSEIO PUBLICO. O 
não cumprimento da presente Notifi cação no prazo esta-
belecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES FERNANDES, 
uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR RQ 47284528 5 BR, acusando “desconhecido”.

 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2021 
EDITAL 01/2021–SMC – INCENTIVO À PESQUISA EM ARTE E 
CULTURA 
HABILITADOS / INABILITADOS - COMPLEMENTO 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto divulga ao 
público interessado, complemento da lista de projetos habilitados, inscritos 
no Edital 01/2021-SMC – Incentivo à Pesquisa em Arte e Cultura, com 
observância à Lei 9.440 de 09 de maio de 2005 - Programa Municipal 
Nelson Seixas de Fomento à Produção Cultural.  
Os recursos, quando o caso, deverão ser encaminhados ao e-mail 
editaisnelsonseixas@riopreto.sp.gov.br, até às 17h do dia 24/06/2021. 

Nome / Razão 
Social 

CPF / CNPJ Projeto Situação 

Akila Moreira 
Produções 

18.937.625/0
001-40 Fora desídia! 

Habilitado 

São José do Rio Preto/SP, 21 de junho de 2021. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura 

 

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5933/2021

        Fica notifi cado, Aldean Carlos da Silva Leite, compro-
missário do imóvel sito à Rua Antonio Carlos de Matos, qua-
dra 17, lote 21, Jardim Campo Belo, que em virtude de ter 
sido enviado a Notif1icação de Embargo nº 005933, datada 
em 11/06/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Na-
zareno Marinho de Souza Junior, tratando de construção por 
falta de alvará de construção (obra em fase de revestimento) 
em desacordo com a Lei de Zoneamento e Código de Obras 
e Edifi cações em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo 
com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 
e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR BR 39155940 0 BR 
acusando "não existe o número indicado”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seis centos e vinte 
e nove reais, e sessenta centavos) e medidas judiciais cabí-
veis para o caso.
São José do Rio Preto, 21 de junho de 2021.
Nazareno Marinho de Souza Junior
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA

Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/1994, justifi camos que o pagamento 
abaixo identifi cado, foi pago independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta PM, pois estão presentes relevantes razões de inte-
resse Público.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
22 de junho de 2021

CREDOR: 707462 – Construtora Rio Obras Com de Mat 
Const EIRELI.
Ordem de Pagamento: 11019/2021 - Valor: R$ 50.433,58.
Ordem de Pagamento: 11018/2021 - Valor: R$ 3.015,05.
Motivo: Aguardando Repasse do Estado.
São José do Rio Preto, 21 de Junho de 2021.                        
               Gabriela Ribeiro Simão Marques
Coord. De Planejamento Acomp. E Admin.                        Fi-
nanceira - FMS

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000291400 02653/20 A + RADIOLOGIA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2080

2021000128303 01018/21
AMORA RESIDENCIA ASSISTIDA PARA 

IDOSOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2075

2021000130188 01020/21 DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2076

2020000271459 02598/20 FURLANI MAUAD E BAISSO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2081

2021000033985 00145/21
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TEMPEROS 

BOA MESA LTDA ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2082

2021000121690 00994/21
MANI FORMULA FARMÁCIA DE 

MANIPULAÇÃO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2077

2021000047272 00207/21
ODONTOVIE CLINICA ODONTOLOGICA 

LTDA ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2079

2020000255801 02526/20 RIOQUÍMICA SA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2074

2020000044645 00471/20 RIOQUÍMICA SA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2072

2021000132429 01044/21
W A RP COMÉRCIO DE PRODUTOS 

LABORATORIAL E HOSPITALAR LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2078

       São José do Rio Preto, 22 de Junho de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

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

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
 
 
 
 
 

EDI
TAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
AILTON DA SILVA MATOS 
RESTAURANTE ME 00213/18 25 

UFM 
AIP-M-L 
000140 

ANDRE LUIS DE MELLO 02184/20 20 
UFM 

AIP-S-A 
000028 

BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA 
COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA 

01260/17 
60 

UFM AIP-P-F 
000120 

CENTRO MEDICO RIO PRETO 01440/18 60 
UFM 

AIP-S-A 
000019 

DAI CUCINA GASTRONOMIA LTDA 02072/17 25 
UFM 

AIP-M-L 
000139 

DIEGO FARIA DOS SANTOS 02187/20 20 
UFM 

AIP-S-A 
000026 

DROGARIA DROGA LUZ LTDA ME 02110/17 40 
UFM 

AIP-P-F 
000117 

E A DE ANDRADE & CIA LTDA ME 01480/18 15 
UFM 

AIP-A-N 
000406 

EDUARDO FERREIRA MACHADO 02182/20 20 
UFM 

AIP-S-A 
000030 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PASSA TEMPO 02084/17 20 

UFM 
AIP-S-D 
000221 

FERNANDO FLORIA E CIA LTDA 00243/18 50 
UFM 

AIP-P-F 
000119 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE SÃO JOSE DO 
RIO PRETO 

01441/18 
60 

UFM AIP-S-A 
000020 

JAMES LAURENT RODRIGUES DE 
ANDRADE 02185/20 20 

UFM 
AIP-S-A 
000025 

JOAO PEDRO DE BARROS AVILA 02416/20 20 AIP-S-A 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

EDUARDO F DE P RUVIERI ME 01617/21 AIF-A-N 
000332 

VITALONGEVITA EIRELI ME 01616/21 AIF-P-C 
000301 

 

 

UFM 000027 

MARIA GORETI GOMES 00240/18 20 
UFM 

AIP-M-L 
000141 

MATHEUS HENRIQUE BOCHIO 02183/20 20 
UFM 

AIP-S-A 
000029 

T J RAÇÕES E PET SHOP LTDA 00441/20 20 
UFM 

AIP-S-A 
000031 

VICTOR HUGO BRUNCA TOMAZ 02189/20 20 
UFM 

AIP-S-A 
000024 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO AUTO 

GIZELLE LENA DE MESQUITA E SILVA 
VIOTTO 27660373811 

01460/
18 

AIP-A-N 
000405 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CENTRO MEDICO RIO 
PRETO 01440/18 2018000232197 AIF-S-A 

000099 
DROGARIA DROGA LUZ 
LTDA ME 02110/17 2017000325160 AIF-P-W 

000046 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL PASSA TEMPO 02084/17 2017000342210 AIF-S-A 

000058 
FERNANDO FLORIA E 
CIA LTDA 00243/18 2018000034144 AIF-P-W 

000052 
M RIBEIRO DE OLIVEIRA 
BAR 01600/21 2021000139460 AIP-S-V 

000099 
T J RAÇÕES E PET SHOP 
LTDA 00441/20 2020000153724 AIF-S-A 

000105 
 

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

ANA PAULA 
RODRIGUES DE 
OLIVEIRA 

01836/
18 

3.614,40 (TRÊS MIL, 
SEISCENTOS E 

QUATORZE REAIS E 
QUARENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000080 

APARECIDA JOSEFINA 00442/ 1.204,80 (UM MIL, NRM-S-A 

 

 

PIRANHE DOS 
SANTOS 
SANITIZANTES 

20 DUZENTOS E 
QUATRO REAIS E 

OITENTA 
CENTAVOS) 

000022 

ASSISTEC PISCINAS E 
AQUECEDORES LTDA 

00439/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-A 
000021 

BRUNO GOMES BAR 
ME 

01670/
20 

2.409,60 (UM MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-P-A 
000075 

D PET & UD 
COMERCIAL LTDA ME 

00434/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000037 

DROGARIA DROGA 
LUZ LTDA ME 

01067/
16 

1.656,60 (UM MIL, 
SISCENTOS E 

CINQUENTA E SEIS 
REAIS E SESSENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-F 
000024 

INSTITUTO ESPIRITA 
NOSSO LAR 

00717/
17 

12.592,00 (QUINZE 
MIL, QUINHENTOS E 

NOVENTA E DOIS 
REAIS) 

NRM-S-A 
000023 

LEMOS E LEMOS 
ESTETICA LTDA ME 

02611/
18 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000036 

M M NOGAROTO 
BOIATE RIO PRETO 
LTDA 

00708/
17 

3.614,40 (TRÊS MIL, 
SEISCENTOS E 

QUATORZE REAIS E 
QUARENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000156 

MONICA FERREIRA DA 
PAIXAO 22466718847 

00825/
20 

2.409,60 (UM MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 

NRM-S-D 
000078 

 

 

SESSENTA 
CENTAVOS) 

RENATA DO 
NASCIMENTO AMORIM 
10291538843 

00433/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000079 

RIO PRETO 
AUTOMOVEL CLUBE 

00411/
20 

1.506,00 (UM MIL, 
QUINHENTOS E 

SEIS REAIS) 

NRM-A-LF 
000094 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO 

TOTAL DE PRODUTO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 01574/21 AIP-P-H 
000088 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO 

PARCIAL DE PRODUTO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

VITALONGEVITA EIRELI ME 01616/21 AIP-P-C 
000236 

 
EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 

BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA 01574/21 TRM-P-H 
000209 

VITALONGEVITA EIRELI ME 01616/21 TRM-P-C 
000295 

São José do Rio Preto, 22 de Junho de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA 
Portaria SMTTS Nº 22 de 18 de junho de 2021. 
Com base no Decreto nº 16.969, de 05 de dezembro de 2013, e 
suas alterações pelo Decreto Nº 18.914 de 17 de maio de 2021, 
que regulamenta a avaliação de desempenho da Guarda Civil 
Municipal, prevista na Lei Complementar no 331, de 30 de 
dezembro de 2010.”nomeia Comissão Especial de Promoção da 
Guarda Civil Municipal”. 

 
DESIGNA: 
Com previsão legal no art. 2º do Decreto Nº 18.914 de 17 de maio de 2021, o artigo 4º do 
Decreto no 16.919 de 14 de outubro de 2013 passa a vigorar alterado, com seguinte redação: 
“Art. 4° O Secretário Municipal responsável pelos órgãos abaixo, com base na Lei 
Complementar no 331/10 e sua regulamentação, bem como na legislação vigente, designará 
Comissão Especial de Promoção, sendo composta por Servidores: 
I - 01 (um) membro representante da Corregedoria da Guarda Municipal; 
II - 02 (dois) membros representantes da Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança”. 
A presente Portaria DESIGNA os membros para compor a Comissão Especial de Promoção 
da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto SP: 

I – CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL 
a) Carlos Marcelo Nogueira do Prado Mat. Nº 59.776 
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA 
a) Marcelo Nominato do Amaral Mat. Nº 50.746; 
b) Wendell Cardoso Alves da Costa Mat. Nº 57.117. 

São José do Rio Preto – SP, 18 de junho de 2021 
 

 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ERRATA -  Por um erro de diagramação o edital abaixo não 
foi publicado no dia 18 de junho de 2021. Segue a publica-
ção: 
 

E D I T A L  DE  C O N V O C A Ç Ã O 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores e o Presidente da Diretoria Executiva 
da Fundação Ecológica Nacional (FEN), nos termos de seu Estatuto, vem 
CONVOCAR os membros de sua Diretoria Executiva, de seu Conselho de 
Curadores e de seu Conselho Fiscal para Assembleia Geral Extraordinária 
Conjunta a ser realizada nos dias 24/06/21, das 15:00 horas às 17:00 horas 
e 25/06/21, das 09:00 horas às 11:00 horas, na cidade de Brasília/DF, no 
endereço SHS, Qd.05, Bl.H/I, Asa Sul, CEP70322-912 (Hotel Windsor Plaza 
Brasília e também por meio remoto (medida de contenção da pandemia 
COVID-19), convocação mediante fixação deste Edital na sede da FEN e 
publicação em jornal, referente à seguinte ORDEM DO DIA: 
1- Deliberar sobre revisão e ratificação de planejamento, atividades, calendário 
e projeção de gastos da FEN em razão de efeitos da pandemia por COVID-19; 
2- Deliberar sobre aprovação de contas e projetos; 
3- Outros assuntos de ordem legal e estatutária. 
 

São José do Rio Preto/SP, 17 de junho de 2021. 
 

 
Ovasco Roma Altimari Resende                         Ulisses Ramalho de Almeida 
Presidente Diretoria Executiva                    Presidente Conselho de Curadores 
 

 

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

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

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

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


