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Parcelamentos e descontos de juros em 
dívidas do Semae começam valer em julho

ANISTIA APROVADA

LDO é aprovada 
e prevê receitas 
de R$ 2,1 bi no 

próximo ano

Criança de 2 anos queimada 
com álcool morre no hospital

Divulgação
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Rodovia Délcio Custódio terá R$ 8,6 mi em investimentos
   O Governo do Estado anunciou investimentos em 13 rodovias da região. A rodovia Délcio Custódio da Silva (SP-427), que 
passa por Rio Preto, Ipiguá e Mirassolândia, terá investimentos de R$ 8,6 milhões.     Pág.A2

O Programa prevê desconto 
de 100% nos juros e multas 
para as dívidas pagas à vista 
e ainda 30% sobre o saldo 
remanescente para débitos 
consolidados desde que este-
jam em dia com as prestações. 
Prevê também descontos de 
70% nos juros e multas para 
dívidas parceladas em até 24 
vezes com parcelas mínimas de 
R$100 cada. O programa entra 
em vigor dia 1 de julho. Pág.A3

Rio Preto tem 
um caso de 
Covid a cada 
cinco minutos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quinta-feira (24) mais 465 
casos de Covid-19, sendo 317 
diagnosticados por exame 
PCR, 25 por TR sorológico e 
123 por TR antígeno. Com 
isso, a cidade chegou a marca 
de 50.324 casos de Covid-19 
confirmados somente em 
2021, uma média de um caso 
a cada cinco minutos. Já são 
85.087 diagnósticos.  Pág.A5
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 Presidente 
Barroso é 

afastado; Ovasco 
assume Patriota

Jovem leva 
oito tiros em 
tentativa de 
homicídio

De acordo com o boletim 
de ocorrência, ao chegarem 
ao UPA Norte os policiais foram 
informados pelo médico res-
ponsável de que a vítima levou 
oito tiros, estava inconsciente 
e sem risco de morte, porém 
pela gravidade dos ferimentos 
ele seria transferido para o 
Hospital de Base de Rio Preto. 
O crime teria ocorrido na rua 
Professora Lucia Maria Galli no 
bairro Santo Antônio.  Pág.A4

Para 2022 demonstrativo 
das metas fiscais aponta previ-
são de receita do município em 
R$ 2,108 bilhões. O documen-
to deve ser sancionado até 30 
de junho para dar sequência 
ao cronograma.         Pág.A3

Prefeito de 
Mirassol pede a 
deputado acesso 

entre Jaci e rodovia
Encontro discutiu nova via de 

acesso que interligue a estrada 
vicinal Antônio Vissoto, que vem 
de Jaci com destino à Mirassol, 
ao trecho da rodovia Feliciano 
Sales Cunha, sem ter que pas-
sar pela cidade.   Pág.A3

OLÍMPIA 
Governo fede-

ral autorizou 
construção do 
aeroporto que 

terá capaci-
dade de rece-
ber Boeings e 
voos interna-

cionais. 
Pág.A2

TRÁFICO
Polícia Civil cum-
priu ontem 49 
mandados de pri-
são no noroeste 
paulista, incluindo 
Rio Preto, con-
tra acusados de 
tráfico e outros 
crimes.
Pág.A4

Sessão da 
Câmara ontem 

que aprovou 
projeto da Lei 
de Diretrizes 

Orçamentárias 
da Prefeitura 
de Rio Preto 

e outros
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É possível vencer
A dependência química está 

entre os maiores desafios na 
área da assistência social, exi-
gindo ações multidisciplinares 
permanentes e focadas na 
prevenção do uso e abuso de 
entorpecentes e álcool. Esse 
debate deve ser feito acima de 
preconceitos e de forma a orien-
tar e amparar não só o depen-
dente químico, mas as pessoas 
de seu convívio, principalmente 
a família. 

Segundo levantamentos fei-
tos por institutos de pesquisa 
ligados a universidades, entre 
as drogas ilícitas mais utilizadas no país estão a maconha e 
a cocaína. O álcool tem a venda permitida para maiores de 
18 anos, mas sabemos que o consumo, socialmente aceito, 
também se dá entre crianças e adolescentes. O quadro é de 
extrema preocupação. A dependência atinge diretamente entre 
3% a 5% dos brasileiros, de acordo com pesquisas recentes. 
O consumo de drogas cresceu durante a pandemia. Dados 
do Ministério da Saúde apontam que, na rede credenciada 
pelo SUS, os atendimentos por uso de alucinógenos cresceu 
54% março a junho de 2020, em comparação com o mesmo 
período de 2019.

Durante esta semana, sob a coordenação do Comad 
(Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas) de Rio Preto 
e com a participação da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, foram debatidas ações preventivas ao consumo de 
entorpecentes, abuso de álcool, combate ao tráfico, acesso 
à Justiça e formas de tratamento da dependência química, 
doença crônica e progressiva, que afeta a saúde física, mental 
e social da pessoa.  Tudo isso com um único objetivo: orientar 
os adolescentes, jovens e as famílias sobre os riscos à saúde 
para quem faz uso dessas e outras drogas. 

A Secretaria de Assistência Social trabalha com uma rede 
de acolhimento organizada em duas frentes: proteção social 
básica e especial. Na proteção social básica, o foco é na pre-
venção de riscos e oferta de serviços visando a socialização e 
convivência familiar. Já a especial trabalha a atenção integral 
às pessoas e/ou famílias com direitos violados. 

São 13 CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), 
Centro de Convivência da Juventude, Centro de Convivência 
do Idoso, Centro de Convivência da Família, 2 CREAS (Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social), um Centro 
POP (Centro de Referência Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua) e a Casa dos Conselhos. Toda nossa equipe 
está atenta para orientar e acolher as pessoas e também as 
famílias. Mesmo no período de pandemia nos organizamos 
para fazer atendimento on line e presencial, seguindo todas 
as regras de segurança definidas pelos órgãos de saúde. 

Entendemos que esse é um trabalho de conscientização e 
sensibilização, que precisa ser feito em conjunto entre poder 
público e sociedade. O diálogo aberto, franco e sereno entre 
pais e filhos é uma das principais armas nesta luta. Conhecer 
o filho é fundamental. Muitos pais nem sabem do que os 
filhos gostam, muito menos quem são seus amigos, sobre o 
que conversam quando se reúnem. O vínculo afetivo gera uma 
relação de segurança na família, além de ajudar na tomada de 
decisões corretas. E, é sob o olhar atento da família, do seu 
acolhimento que podemos vencer essa luta.  

Helena Marangoni é Secretária Municipal de Assistên-
cia Social de Rio Preto

ARTIGO Crédito
O saldo do crédito concedido pelos bancos 

deve crescer 11,1% este ano, de acordo com 
o Relatório de Inflação, publicação trimestral do 
Banco Central (BC), a estimativa é maior do que 
a observada no relatório anterior: 8%. Para 2021, 
essa projeção de 11,1% vem do crescimento de 
13,5% no crédito para famílias e de 8% para 
pessoas jurídicas.

EUA doam vacina 
Os Estados Unidos doaram para o 

Brasil um lote de 3 milhões de doses da 
vacina da Janssen contra a covid-19. 
O carregamento será recebido na sex-
ta-feira (25) pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, e um representante 
da embaixada americana no Aeroporto 
de Viracopos, em Campinas (SP).

População adulta 
O Ministério da Saúde in-

formou que o Brasil chegou a 
marcar 90 milhões de doses de 
vacina contra a covid-19 aplica-
das, com 65 milhões de adultos 
já imunizados com a primeira 
dose. Esse número representa 
40% do público alvo.

NOTAS

OPORTUNIDADE
Balcão oferece 317 
vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira 
(24) está oferecendo 317 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
vendedor (40), auxiliar de 
serviços operacionais (24), 
auxiliar de cozinha (9), eletri-
cista (8), motorista (7), entre 
outros.

Há também oportunidades 
de estágio.  As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (30), administrativo 
(4), designer gráfico (2), en-
genharia/projetos (2), TI (1), 
redator (1), social media (1) 
e web designer (1).

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-

feitura www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos e se can-
didatar as vagas oferecidas 
enviando os currículos.

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

Vinicius LIMA 

Autorizado, aeroporto 
terá capacidade para 

receber Airbus e Boeing
O presidente Jair Bolsonaro 

anunciou a autorização para 
a construção do Aeroporto 
Regional de Olímpia. A reivin-
dicação é para atender a cres-
cente demanda por turismo 
que a Estância Turística vem 
recebendo. O novo aeroporto 
poderá receber Airbus A320 
e Boeing 737. Além de polo 
turístico, a cidade começa a se 
constituir em polo econômico. 
A autorização foi publicada no 
Diário Oficial da União dia 14 
de junho. A expectativa é que 
ele opere até 2025. 

O novo aeroporto estará a 
30 quilômetros de Rio Preto 
e 20 de Olímpia. A outorga é 
para 35 anos. A previsão é que 
a pista terá 2.200 metros de 
cumprimento e 45 de largura. 
Hoje apenas 3% dos visitantes 
da Estância chegam por via 
aérea pelo aeroporto de Rio 
Preto. O prefeito Fernando 
Cunha comemora. Ele diz que 
ele vai servir à toda a região 
Norte do estado e à Região 
Metropolitana de Rio Preto. 

Agora, segundo o prefeito, 
o próximo passo é correr atrás 
dos investidores para viabilizar 
a obra. Ele cita empresas que 
administram terminais, em 
operação de passageiros e de 
carga. Em seguida, começar 
a contratação de pessoal e 
as obras. Ele acredita que o 
aeroporto de Olímpia vai servir 
à toda a região Norte do esta-
do e à Região Metropolitana. 
Prevê, para daqui a 20 anos, 
uma opção a Cumbica e Vira-

copos. Ou seja: o aeroporto 
deverá servir para importação 
e exportação. 

A área destinada à constru-
ção do empreendimento conta 
com 200 hectares, tem aces-
so pela Rodovia Assis Chate-
aubriand. A estimativa é de 
que os investimentos iniciais 
sejam de aproximadamente 
R$ 100 milhões. Para isso, 
o munícipio agora faz gestão 
junto à iniciativa privada para 
a implantação, tendo em vis-
ta que o projeto beneficiará 
os investidores locais.Neste 
momento, Fernando Cunha 
afirma que “nós deveremos 
trabalhar por um ano para 
fazer os projetos executivos 
e a estruturação financeira 
e, num horizonte de quatro 
anos, temos a previsão de já 

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

OLÍMPIA
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termos iniciado as operações. 
Esta conquista abre para todo 
o interior paulista a expecta-
tiva de ter um aeroporto com 
voos internacionais, saindo e 
chegando daqui para Miami, 
América Latina, entre outros, 
isso já olhando para o futuro, 
já que estamos em uma região 
que não vai parar de crescer.”

A notícia do aeroporto ge-
rou grande repercussão em 
toda a região e em sites de 
notícias de todo o país, uma 
vez que a construção é impor-
tante para fortalecer a cidade 
como destino turístico. A divul-
gação foi feita ainda nas redes 
sociais da Secretaria Nacional 
de Aviação Civil do Ministério 
da Infraestrutura e até mesmo 
compartilhada pelo próprio 
Presidente da República, Jair 

Bolsonaro
Rio Preto -  O aeropor-

to de Rio Preto tem uma com 
apenas 1640 metros e 35 de 
largura. Não tem espaço para 
aumentar a pista. Por isso, 
até hoje, ele não conseguiu 
se transformar em internacio-
nal. Além do pequeno espaço 
para grandes aeronaves, o 
Departamento Aeroviário do 
Estado de São Paulo, DAESP, 
não conseguiu instalar uma 
delegacia da Polícia Federal e 
um departamento Fito Sanitá-
rio. Sem esses equipamentos, 
um aeroporto não pode ope-
rar voos internacionais. Por 
todos esses motivos, ele não 
consegue atender à demanda 
de Olímpia, e nem exportar 
cargas leves (como frutas, por 
exemplo).

Governo federal autorizou construção de aeroporto em Olímpia

OBRAS
Rodovia que liga Rio Preto a Ipiguá terá 

investimentos de R$ 8,6 milhões

O Governo do Estado anun-
ciou investimentos em 13 ro-
dovias da região de Rio Preto, 
através do Programa ‘Estrada 
Asfaltada’.

A rodovia Délcio Custódio da 
Silva (SP-427), que passa por 
Rio Preto, Ipiguá e Mirassolân-
dia, é uma das beneficiadas 
com investimento de R$ 8,6 
milhões.

O presidente da Câmara, 
vereador Pedro Roberto, par-
ticipou de uma reunião com 
o diretor do Departamento de 
Estradas de Rodagem, Everson 
Guilherme Grigoleto, a prefeita 
de Mirassolândia, Celia Apa-
recida Fiamenghi dos Santos 
Matos, o vice-prefeito de Ipiguá, 
Maureli Belei, a presidente da 
Câmara de Mirassolândia, Re-
gina Aparecida da Silva Costa, 
além de vereadores das cidades 

de Ipiguá e Mirassolândia, para 
discutir as melhorias na rodovia 
Délcio Custódio.

O grupo retomou as dis-
cussões iniciadas em 2018, 
com a criação do manifesto 
denominado “Movimento pela 
Vida”, que coletou diversas as-
sinaturas em abaixo assinado, 
visando ampliar a segurança 
da rodovia.

“Importante a participação 
de todos nesse encontro que 
visa a retomada das discussões 
para que o DER realize melho-
rias na rodovia Délcio Custódio, 
importante via de acesso de 
São José do Rio Preto para 
as cidades de Mirassolândia e 
Ipiguá, e que lamentavelmente 
tem sido palco de diversos 
acidentes”, afirmou Pedro Ro-
berto.

Segundo o DER, os serviços 
devem ser iniciados até o final 
do ano.

Andressa ZAFALON 

O presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto, par-
ticipou de uma reunião

Divulgação



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
25 de junho de 2021

Parcelamentos e descontos 
de juros em dívidas do Semae 

valem a partir de julho
Os vereadores da Câmara 

de Rio Preto aprovaram o 
PPI (Programa de Pagamento 
Incentivado) do Semae nesta 
quinta-feira (24), durante a 4ª 
sessão extraordinária.

O Programa prevê desconto 
de 100% nos juros e multas 
para as dívidas pagas à vista 
e ainda 30% sobre o saldo 
remanescente para débitos 
consolidados desde que este-
jam em dia com as prestações. 
Prevê também descontos de 
70% nos juros e multas para 
dívidas parceladas em até 24 
vezes com parcelas mínimas 
de R$100,00 cada.

O contribuinte não poderá 
reparcelar o PPI, uma vez que 
já tenha aderido ao Programa 
e não tenha cumprido o paga-
mento em dia. Esse compor-
tamento exclui o contribuinte 
automaticamente. Neste caso, 
prosseguirá a cobrança do dé-
bito com a reincorporação da 
redução concedida na sua inte-
gralidade e o valor já pago será 
apropriado no saldo devedor.

Inicialmente o PPI passa a 
ter vigência de 1 a 31 de julho, 
podendo ser prorrogado até 31 

de agosto.
Durante a sessão os vere-

adores ainda aprovaram duas 
emendas e rejeitaram uma. 
As aprovadas envolvem uma 
do vereador Anderson Branco 
que determina desconto de 
50%, parcelamento em até 48 
vezes e parcelas mínimas de 
R$500,00 e também desconto 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

ACESSO

Prefeito de Mirassol pede a deputado 
construção de via entre Jaci e rodovia

O prefeito de Mirassol, 
Edson Antonio Ermenegildo, 
se reuniu com o deputado 
federal Geninho Zuliani, no 
escritório político de Rio Pre-
to, nesta última quarta-feira 
(23), para debater projetos 
que vão beneficiar a região.

Na pauta, um dos temas 
abordados foi a criação de 
uma nova via de acesso que 
interligue diretamente a es-
trada vicinal Antônio Vissoto, 
que vem de Jaci com destino 
à Mirassol, ao trecho da ro-
dovia Feliciano Sales Cunha, 
sem ter que passar por dentro 
da cidade, como ocorre atu-
almente.

“Essa nova rodovia iria 
acompanhar o trecho da linha 

férrea e o objetivo é a retirada 
do trânsito de caminhões e ve-
ículos pesados da zona urbana 
de Mirassol”, disse Edson, 
Prefeito de Mirassol.

Geninho salientou que a 
“demanda anotada que será 
levada para o vice-governa-
dor, Rodrigo Garcia. Vamos 
trabalhar para tornar essa 
necessidade uma realidade”.

Da REDAÇÃO

LDO é aprovada com previsão de 
R$ 2,1 bi de receita para 2022

O Projeto de Lei (PL) que 
regulamenta a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) foi apro-
vada em sessão extraordinária 
nesta quinta-feira (24) na Câ-
mara de Rio Preto. O PL teve 16 
votos favoráveis e um contra, 
do vereador João Paulo Rillo.

Segundo a redação do PL, 
fica instituída as diretrizes or-
çamentárias, ou seja, ações 
a serem tomadas da Adminis-
tração Pública de forma direta 
e indireta, para o exercício de 
2022.

Para 2022 demonstrativo 
das metas fiscais aponta pre-
visão de receita do município 
em R$ 2,108 bilhões. O docu-
mento deve ser sancionado até 
30 de junho para dar sequência 
ao cronograma da aplicação do 
orçamento pela prefeitura com 
a elaboração da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), prevista para 
o segundo semestre deste ano.

A LDO abrange proposta 
orçamentária para os Poderes 

Executivo e Legislativo e con-
tém redução das desigualdades 
sociais e melhoria da qualidade 
de vida da população, geração 
de emprego e renda e preserva-
ção dos recursos naturais, pro-
moção dos direitos humanos, 
promoção do desenvolvimento 
sustentável e do crescimento 
socioeconômico, científico e 
tecnológico, combate à pobreza 

a celebração de contratos de 
gestão e da arrecadação, pro-
moção de assistência integral à 
criança e ao adolescente, con-
tinuidade do processo de me-
lhoria da infraestrutura urbana 
e aperfeiçoando as metas para 
cumprimento dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável da 
agenda de 2030 da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas).

De 12 emendas que tinham 
incorporadas no PL, duas foram 
retiradas, sendo uma do vere-
ador Pedro Roberto e outra do 
vereador João Paulo Rillo. A do 
vereador Pedro Roberto obriga-
va alterações orçamentárias via 
lei e a do vereador João Paulo 
Rillo instituía a renda básica 
cidadão, que seria um auxílio 
emergencial para famílias de 
baixa renda.

A vereadora Cláudia De Giuli 
pediu para o vereador Robson 
Ricci retirar a emenda em re-
lação ao Hospital Veterinário, 
o que não foi aceito por Ricci, 
portanto, o Hospital Veterinária 
continua previsto na LDO.

Andressa ZAFALON

promovendo a cidadania e a 
inclusão social mediante pro-
jetos e atividades que venham 
a reduzir a desigualdade entre 
indivíduos e regiões da cidade.

Além disso, o texto da LDO 
prevê também o aperfeiço-
amento dos serviços admi-
nistrativos, buscando maior 
eficiência dos serviços pres-
tados à população, mediante 

Divulgação 

DIRETRIZES

PPI APROVADO

LDO é aprovada com previsão de R$ 2,1 bi de receita 
para 2022

de 30% para parcelamentos 
em até 60 vezes com parcelas 
mínimas de R$1.000,00.

A emenda rejeitada, do ve-
reador Renato Pupo, previa as 
60 parcelas e o valor mínimo 
de R$1.000,00 também, no 
entanto, o desconto era de 
70%, por isso, os vereadores 
acharam prudente rejeitar para 

Câmara aprovou projeto e parcelamentos e descontos em dívidas começam valer em julho

que o Executivo não vetasse.
O vereador Bruno Marinho 

incorporou uma emenda que 
determina a suspensão do corte 
de água em Rio Preto, no ano 
de 2021, no período de vigência 
de adesão ao presente parcela-
mento para os contribuintes que 
possuírem débitos mensais no 
valor limite de R$120,00.

Divulgação
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Ovasco assume Patriota
O vice-presidente nacional do Patriota, Ovasco Resende, 

assumiu interinamente a presidência do partido por 90 dias, 
após o afastamento do titular Adilson Barroso por irregularidades 
cometidas contra o estatuto da sigla. A decisão aconteceu na 
convenção nacional do partido promovida ontem, em Brasília. 
Ulisses Ramalho, delegado e 2º tesoureiro nacional do partido, 
disse que Barroso será investigado, como determina o estatuto. 
“Queremos um partido democrático, que os membros possam 
debater com respeito aos companheiros”, pontuou. A decisão 
pelo afastamento, diz Ramalho, foi por unanimidade dos mem-
bros presentes na convenção. “Temos que averiguar e que ele 
(Barroso) seja responsabilizado pelos seus atos”, acrescentou. 
Sobre a filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Ra-
malho disse que o Patriota está aberto à família dele. O senador 
Flávio Bolsonaro, filho do presidente, já está filiado ao partido.

Obriga
A Mesa Diretora da Câmara 

baixou ato que obriga que os 
vereadores só podem partici-
par das sessões com o uso de 
máscara para evitar infecção 
pela covid-19. A decisão foi 
tomada devido ao fato de 
Anderson Branco (PL) ter par-
ticipado da sessão de terça-
-feira sem o uso do acessório, 
neste período de pandemia. O 
vereador que por um problema 
não puder usar máscara, diz a 
decisão, terá que participar no 
sistema remoto.

Apresenta defesa  
Renato Pupo (PSDB, foto) apresentou defesa ao Conselho de 

Ética contestando a acusação de quebra de decoro parlamentar. 
Anderson Branco (PL) é o autor da representação, após se de-
sentender com o tucano durante debate na Câmara. Pupo relata 
que o oponente disse, no ápice do debate, que “você precisa ter 
vergonha na cara e parar de falso moralismo”, por isso refutou de 
que ele tem um “sócio” na Polícia. “Ao mesmo tempo que ataca 
a Corregedoria da Polícia Civil… faz referências de forma a de-
mostrar proximidade, razão pela qual surgiu a brincadeira que ele 
teria um sócio na Polícia”, diz. O cerne da discórdia, entretanto, 
é que a mulher de Branco, policial civil, sofreu assédio sexual 
de um delegado, em 2019, trauma ainda não foi superado pela 
família do vereador. Sobre o assédio, diz Pupo, é repugnante e 
precisa ser combatido e denunciado, seja no setor público ou 
privado. A comissão de inquérito vai analisar a defesa para decidir 
se arquiva ou propõe alguma punição ao tucano.

Sucessor
Especialistas na área am-

biental fazem previsões pessi-
mistas sobre o novo ministro 
do Meio Ambiente, Joaquim 
Álvaro Pereira Leite. Leite 
atuou por mais 23 anos con-
selheiro da Sociedade Rural 
Brasileira, ligada a bancada 
de deputados ruralistas, que 
defende a ampliação de áreas 
de plantios. O ministro é amigo 
do seu antecessor Ricardo 
Salles, portanto, se seguir as 
práticas do criador, a floresta 
continuará tombando.

Estreita
O deputado federal Fausto 

Pinato (PP) está afinado com 
Geraldo Alckmin e Márcio 
França. Ainda não dá para 
profetizar o futuro do PP, em 
relação alianças nas eleições 
em 2022. O vereador Paulo 
Pauléra (PP) disse que Pinato 
tem relação estreita com os 
ex-governadores e prevê, inde-
pendente do partido, que o de-
putado deverá estar ao lado de 
Alckmin e França, que podem 
fazer uma dobrada na disputa 
pelo governo do estado.

Se cuide!
A Secretaria da Saúde 

prevê que o resultado do lo-
ckdown noturno para frear o 
avanço da covid-19 aparecerá 
na primeira semana após o 
seu encerramento, em 1º de 
julho. Foram infectadas nos 
últimos 5 dias 465, porém, na 
quarta-feira, 129. No mesmo 
período, 13 vieram a óbitos. 
A expectativa das autoridades 
sanitárias é de que a medida 
dê resultado. Se o índice ele-
vado persistir, o governo terá 
que arrochar. Se cuide!

Frutos
O ex-ministro Ricardo Sal-

les vai colher os frutos que 
plantou na sua gestão desas-
trosa diante do Ministério do 
Meio Ambiente. Investigações 
estão em andamento, que 
apura a exportação ilegal de 
madeira contrabandeada e so-
bre movimentação financeira 
ilícita do escritório de advoca-
cia do qual é sócio. O celular 
dele teve que ser enviado aos 
EUA para ser desbloqueado e 
periciado, indício de que tem 
malfeito registrado.

Jeitinho
Os deputados aprovaram 

proposta que garante o direito 
de se candidatar ao gestor 
público que tenha tido con-
tas julgadas irregulares, mas 
punido apenas com multa. 
Atualmente, é inelegível por 
oito anos o gestor que tiver 
contas rejeitadas por irregula-
ridade insanável que configu-
re ato doloso de improbidade 
administrativa, salvo se for 
suspensa ou anulada pela 
Justiça. A ainda terá que 
passar pelo crivo do Senado.malfeito registrado. passar pelo crivo do Senado.

Prefeito de Mirassol, 
Edson Antônio Erme-
negildo, se reuniu com 
o deputado federal 
Geninho Zuliani
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NOROESTE PAULISTA

Polícia Civil cumpre 49 mandados de prisão contra traficantes

Na manhã desta quinta-
-feira (24) às 6h, a Polícia 
Civil cumpriu mandados de 
busca e apreensão como 
também mandados de prisão 
em 31 municípios do Noroeste 
Paulista através da Operação 
Narco Brasil. A operação co-
mandada pelo Ministério da 
Justiça visa combater o tráfico 
de drogas.

Em Rio Preto e região o 
trabalho esta sendo realizado 
pela Delegacia Seccional com 

86 policiais civis e 36 viaturas. 
Estão sendo cumpridos 20 
mandados de busca e apreen-
são e 49 mandados de prisão.

Em nível nacional a ope-
ração foi deflagrada desde 
o dia 1 junho, sendo que a 
polícia checou denuncias, 
instaurou inquéritos policiais 
e intensificou as investigações 
sobre crimes que envolvem a 
mercancia de drogas.

De acordo com as informa-
ções da Polícia Civil, os presos 
serão conduzidos para a car-
ceragem da DEIC de Rio Preto.

Da REDAÇÃO 
Divulgação

Polícia Civil cumpriu 49 
mandados de prisão 
no noroeste paulista 
ontem

TRANSFERÊNCIAS

Um motorista de 61 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes nesta quarta-feira (23) para 
informar sobre seis movimen-
tações bancárias desconheci-
das que foram realizadas em 
sua conta na segunda-feira 
(21). O valor total dos pix e 
dos empréstimos ultrapassa 
R$16 mil.

Em sua declaração a víti-
ma informou desconhecer as 
movimentações e que tam-
bém não autorizou ninguém a 
realizá-las. Dentre elas estão 
três transferências por pix que 
foram destinadas a sua espo-
sa, porém para os policiais o 
motorista disse não ter feito 
as ações e que sua esposa 
também não recebeu nenhu-
ma delas e se compromete a 
entregar uma cópia do extrato 
bancário.

Fo r am  t r ê s  emp r é s -
timos pessoais e três pix, 
que, somando dão o valor de 
R$16.732,90. A vítima pro-
curou sua agência bancária 
que o orientou a registrar um 
boletim de ocorrência para que 
as ações sejam canceladas.

Na central ele foi orientado 
sobre suas possibilidades pe-
nais e em seguida o boletim de 
ocorrência foi registrado como 
outros não criminais para ser 
encaminhado ao 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Motorista é 
vítima de golpe 

e perde 
R$ 16 mil da 

conta bancária
Da REDAÇÃO 

ROSA ROMANZINI CONSTANTINO, 
natural de São José do Rio Preto/SP, 
faleceu aos 95 anos de idade. Era viúva e 
deixou suas fi lhas Maria de Lourdes, Marcia 
Aparecida. Foi sepultada no dia 24/06/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

ALI FARES, natural de Libano, faleceu 
aos 93 anos de idade. Era viúvo e deixou 
seus fi lhos Jorge, Janete, Jamil, Janice, 
Jaime. Foi sepultado no dia 24/06/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

MONISA APARECIDA MENEZES, natu-
ral de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
25 anos de idade. Era solteira. Foi sepultada 
no dia 24/06/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

RONALDO DE ALMEIDA LIMA,  natural 
de Porecatu/PR, faleceu aos 52 anos de 
idade. Era casado com Adriana Guirau dos 
Santos Almeida e deixou seus fi lhos Alex, 
Gessika, Walisson, Vitória. Foi sepultado no 
dia 24/06/2021 às 12:00, saindo seu féretro 
do velório Municipal de Clementina para o 
cemitério Municipal de Clementina.

EVILÁSIO MONTEIRO LIMA, natural de 
Regeneração/PI, faleceu aos 44 anos de ida-
de. Era solteiro e deixou seus fi lhos Adriel, 
Leandro. Foi sepultado no dia 25/06/2021 
às 15:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Municipal do Jardim Mulato.

JOÃO ALBERTO DE CARVALHO, natural 
de Palestina/SP, faleceu aos 63 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
23/06/2021 às 12:00, saindo seu féretro do 
velório Municipal Palestina para o cemitério 
Municipal de Palestina.

LUCIANO ROMERO LUCENA, natural 
de Araçatuba/SP, faleceu aos 42 anos de 
idade. Era casado com Patricia Galego 
Vargas Lucena e deixou suas fi lhas Lrine, 
Yasmin, Mariane. Foi sepultado no dia 
23/06/2021 às 17:30, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

RODRIGO PINTO DA SILVA, natural de 
São Paulo/SP, faleceu aos 43 anos de idade. 
Era solteiro e deixou sua fi lha Ana Beatriz. 
Foi sepultado no dia 23/06/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
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.

ODILA PIRES LOURENÇO, natural de 
Potirendaba/SP, faleceu aos 79 anos de 
idade. Era casada com Manoel Lourenço 
e deixou seus fi lhos Maria Cristina, Fabio 
Renato, Marcelo. Foi sepultada no dia 
23/06/2021 às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério o 
Parque Jardim da Paz.

JOÃO PAULO DA SILVA, natural de 
Araxá/MG, faleceu aos 38 anos de idade. 
Era casado com Junia Pereira de Almeida e 
Silva e deixou seu fi lho Josué. Foi sepultado 
no dia 23/06/2021 às 16:30, saindo seu 
féretro do velório de Araxá para o cemitério 
Municipal de Araxá.

  FALECIMENTOS

Morre criança queimada com 
álcool em acidente na hora 
de acender churrasqueira

O acidente aconteceu no 
domingo (20), no bairro Vila 
Elmaz, quando a criança esta-
va sentada no sofá e um rapaz 
da família foi acender a chur-
rasqueira, derrubou o galão 
com álcool no chão e as cha-
mas se alastraram atingindo 
o sofá onde a criança estava. 
Além dela, estava também o 
irmão de sete meses.

Ambos ficaram feridos, 
no entanto, a criança de dois 
anos – com maior gravidade 
– inicialmente ficou internada 
no HCM e depois foi transfe-
rida para um hospital espe-
cializado em queimaduras em 
Marília e nesta madrugada fa-

leceu. O irmão de sete meses 
também sofreu queimaduras, 
continua internado no Hospi-
tal da Criança e Maternidade 
(HCM) de Rio Preto sem pre-
visão de alta.

A família chegou a fazer 
um Boletim de Ocorrência na 
madrugada de domingo (20), 
a pedido do HCM. O primeiro 
atendimento foi na UPA Norte 
de Rio Preto e posteriormente, 
encaminhado ao Hospital. O 
caso foi registrado como lesão 
corporal culposa (quando não 
há intenção) e encaminhado 
para o 3º Distrito Policial.

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

2 ANOS

Arquivo DHOJE

O irmão de sete meses 
continua internado no 
Hospital da Criança e 
Maternidade 

NO SANTO ANTÔNIO
Jovem leva oito tiros em tentativa de homicídio

No começo da noite de 
quarta-feira (23), às 19h10, 
policiais militares foram acio-
nados até a Unidade de Pronto 
Atendimento Norte onde um 
jovem de 20 anos estava re-
cebendo atendimento médico 
após ser atingido por tiros no 

bairro Santo Antônio.
De acordo com as informa-

ções do boletim de ocorrência, 
ao chegarem ao UPA Norte os 
policiais foram informados pelo 
médico responsável de que a 
vítima levou oito tiros, estava 
inconsciente e sem risco de 
morte, porém pela gravidade 
de seus ferimentos ele seria 

transferido para o Hospital de 
Base de Rio Preto.

Já em contato com uma 
enfermeira, os policiais rece-
beram a informação de que o 
rapaz foi deixado na unidade 
por um condutor de um carro 
modelo Corsa de cor cinza, 
e pelo fato de que a pessoa 
não permaneceu no local não 

houve registros para colaborar 
na apuração do caso.

O crime teria ocorrido na 
rua Professora Lucia Maria Galli 
no bairro Santo Antônio, sendo 
que aos deslocarem para o 
endereço populares disseram 
que duas motos passaram e 
um garupa efetuou os disparos.

Na Central de Flagrantes o 

Da REDAÇÃO caso foi registrado como tenta-
tiva de homicídio simples e em 
seguida encaminhado para o 4º 
Distrito Policial.

Em nota o HB informou que 
“a vítima está sob atendimento 
no hospital e a instituição não 
tem autorização para dar infor-
mações sobre o caso”. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

LOCKDOWN

FLAGRANTE

Fiscalização flagra oito 
estabelecimentos abertos e 

multa mais 12 pessoas 
Dentre as abordagens rea-

lizadas nessa quarta-feira (23) 
pela Guarda Civil Municipal, 
Vigilância Sanitária e Fiscali-
zação de Postura, oito estabe-
lecimentos comerciais foram 
autuados pelo descumprimento 
do lockdown noturno.

Segundo as informações 
da GCM, 29 pessoas foram 
abordadas durante a blitz e um 
grupo de três pessoas que foi 
localizado na rua. Dentre as 
abordagens 12 populares foram 
autuados por falta de justifica-

tiva, incluindo o trio que estava 
consumindo bebidas alcoólicas.

Entre os  oito estabele-
cimentos estão serv-festas, 
sorveterias e uma oficina me-
cânica, todos  multados por 
permanecerem abertos dentro 
do horário de restrição.

Com a última noite, que 
completa uma semana de 
toque de recolher, Rio Preto al-
cançou o valor de R$1.082,912 
de multas a pessoas . Os blo-
queios continuaram até dia 1 
de julho contando com o toque 
de recolher das 19h às 5h. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Divulgação

Homem é preso furtando chinelos e carnes em mercado e apresenta RG falso

Um homem de 41 anos 
foi preso na última quarta-fei-
ra (23) após tentar furtar, às 
15h20, um par de chinelos 
e três peças de carne de um 
mercado atacadistas localizado 
na Avenida Doutor Antônio Mar-
ques dos Santos. Já na Central 
de Flagrantes o acusado ainda 
usou o nome de seu meio irmão 
para se identificar aos policiais.

Os policiais militares foram 
acionados pela gerente do mer-

cado. O acusado tentou fugir 
do local e acabou detido por 
funcionários antes da chegada 
da polícia. Ele ainda ameaçou 
a funcionária e a gerente do 
mercado.

Questionado sobre o ocorri-
do o suspeito confessou a tenta-
tiva de furto. Na bolsa estavam 
três peças de carne bovina e um 
par de chinelos que totalizaram 
um valor de R$ 418,19.

O acusado, a gerente e as 
mercadorias foram levados 
para a Central de Flagrantes. O 

suspeito negou ter ameaçado 
as funcionárias e acrescentou 
que trocaria as mercadorias em 
pedras de crack.

Ele confessou também que 
estava usando o nome de seu 
meio irmão para obter vanta-
gem, mas acabou ficando com 
medo.

O acusado foi preso em 
flagrante. O caso foi registrado 
como furto e falsa identidade e 
as mercadorias foram entregues 
para a gerente. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO 

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.

Potirendaba/SP, faleceu aos 79 anos de 
idade. Era casada com Manoel Lourenço 
e deixou seus fi lhos Maria Cristina, Fabio 
Renato, Marcelo. Foi sepultada no dia 
23/06/2021 às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério o 
Parque Jardim da Paz.

Araxá/MG, faleceu aos 38 anos de idade. 
Era casado com Junia Pereira de Almeida e 
Silva e deixou seu fi lho Josué. Foi sepultado 
no dia 23/06/2021 às 16:30, saindo seu 
féretro do velório de Araxá para o cemitério 
Municipal de Araxá.

Homem é preso furtando chinelos e carnes em mercado e apresenta RG falso
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O que é transferência de 
embriões congelados?

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A fertilização in vitro (FIV), devido ao progresso da ciência, 
já possibilitou que milhares de pessoas concretizassem o sonho 
de ter filhos. O uso de técnicas complementares à FIV, como a 
criopreservação de gametas e embriões, aumenta as chances 
de sucesso para mulheres inférteis por diversos motivos, assim 
como para casais homoafetivos e homens que queiram realizar 
produção independente.

A indicação da criopreservação de células germinativas e 
embriões gera dúvidas nos pacientes. 

O que é transferência de embriões congelados?
Na transferência de embriões congelados, inicialmente os 

gametas, tanto masculino quanto feminino, são coletados e 
fertilizados em ambiente especializado e preparado para o de-
senvolvimento do embrião até a fase em que será transferido 
para o útero da mulher.

Durante o procedimento, a mulher faz uso de medicamen-
tos hormonais com o objetivo de estimular os ovários a pro-
duzirem um número maior de óvulos e de induzir a ovulação. 
Isso aumenta as chances de haver embriões viáveis para o 
congelamento.

A criopreservação é feita por uma técnica chamada vitrifi-
cação, que isola e mantém os embriões em baixas tempera-
turas para que sua composição e a sua funcionalidade sejam 
mantidas inalteradas e funcionais.

No momento da transferência ao útero, existe uma quan-
tidade máxima de embriões que podem ser transferidos, de 
acordo com a idade da mulher que gerou os óvulos. 

Como é feita a transferência dos embriões congelados?
As etapas da transferência de embriões congelados são:
* descongelamento dos embriões;
* preparo do endométrio;
* transferência dos embriões para o útero.
Quando o casal decide ter um filho, solicita o desconge-

lamento dos embriões. A primeira etapa é a preparação do 
endométrio — camada que reveste internamente o útero. 
O endométrio é preparado com medicamentos até atingir a 
espessura ideal para receber o embrião no útero e consolidar 
a gravidez.

Quando o endométrio está preparado, os embriões são 
descongelados, o que pode ser feito no mesmo dia ou no dia 
anterior à transferência dos embriões ao útero. A última etapa 
é a transferência, realizada com o auxílio de um cateter, que 
passa pelo colo do útero e deposita os embriões na cavidade 
uterina guiado por ultrassom.

Quais são as indicações da criopreservação dos em-
briões?

A criopreservação de embriões é indicada para os seguintes 
casos:

Embriões excedentes no ciclo da FIV
Na ocorrência de embriões excedentes durante a FIV, os 

embriões devem ser congelados e podem ser usados: em uma 
tentativa futura de gestação; para doação a outros casais; em 
novas tentativas de ciclo FIV, caso não tenha sucesso no ciclo 
atual.

Técnica freeze-all
A técnica de freeze-all é uma estratégia que busca diminuir 

as chances de falha na implantação, o que significa fracasso 
da gravidez. Nela, a FIV é dividida em duas etapas.

Na primeira, é realizada a estimulação ovariana e indução 
da ovulação, a coleta dos óvulos e dos espermatozoides, a 
fecundação e o congelamento de todos os embriões viáveis 
para a transferência.

A segunda etapa consiste no período de preparo endometrial 
para transferência embrionária, descongelamento dos embriões 
e transferência ao útero para início da gravidez.

Preservação da fertilidade
Algumas doenças exigem tratamentos que podem levar a 

mulher à infertilidade, como é o caso de pacientes oncológicos. 
Dessa forma, o congelamento de embriões para transferência 
futura é uma opção para aqueles que desejam ter um filho.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

Divulgação

EM 2021

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quinta-feira (24) mais 465 
casos de Covid-19, sendo 317 
diagnosticados por exame PCR, 
25 por TR sorológico e 123 por 
TR antígeno. Com isso, a cida-
de chegou a marca de 50.324 
casos de Covid-19 confirmados 
somente em 2021, uma média 
de um caso a cada cinco mi-
nutos. Somado com os 34.763 
casos de 2020 são 85.087 
diagnósticos no total.

“Vivemos um momento crí-
tico e são vários fatores que in-
fluenciaram nisso. Estávamos 
com muitas aglomerações em 
festas clandestinas. Além dis-
so, há também a presença de 
variantes mais transmissíveis 
no município. Com a chegada 
do inverno, aumentam também 
as viroses. Tudo isso gera um 
impacto no crescimento de 
casos”, explicou o assessor es-
pecial da saúde André Baitello.

Também foram confirmados 
mais 13 óbitos por Covid-19 
no município nesta quinta-feira 
(24). As datas de notificações 
variam entre os dias 19/06 e 
24/06. Desde o início da pan-
demia, Rio Preto contabilizou 
2.415 mortes pela doença, 

Rio Preto registra um caso de 
Covid a cada cinco minutos

sendo 1.493 só neste ano, com 
uma taxa de letalidade de 2,8%. 
O número de curados é de 
71.835, equivalente a 84,4% 
dos casos. O coeficiente de 
incidência é de 18.298 casos a 
cada 100 mil habitantes.

“Há uma expectativa de 
queda no número de casos nos 
15 dias seguintes ao lockdown 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto registra um caso de Covid a cada cinco minutos

Divulgação

noturno, mas é preciso que 
a população entenda que os 
óbitos e as ocupações na UTI 
demorem um pouco mais de 
tempo, portanto é necessário 
manter os cuidados”, comentou 
Baitello.

Atualmente a cidade conta 
com 930 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-

da grave (SRAG), com 462 na 
UTI e 468 na enfermaria, sendo 
522 residentes de Rio Preto 
e 408 de outros municípios 
na região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 são 
691 internações, com 391 na 
UTI e 300 na enfermaria. A taxa 
de ocupação em leitos de UTI 
na região é de 89,3%.

Vacinação começa para pessoas de 44 e 45 anos

A Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 inclui nesta 
sexta-feira (25) a faixa etária de 
45 e 44 anos. A estimativa da 
Secretaria de Saúde é de que 
11.490 pessoas de ambas as 
idades sejam imunizadas em 
Rio Preto. A vacinação continua 
nas unidades de saúde, das 
8h às 14h, e na Swift, das 8h 
às 16h.

Para receber a dose, é ne-
cessário apresentar documento 
de identidade com foto e CPF e 
comprovante de residência de 
Rio Preto. É importante que os 
munícipes também preencham 
antecipadamente o cadastro 
do Vacina Já (www.vacinaja.
sp.gov.br) para reduzir o tempo 
de espera nas filas.

O município recebeu nesta 
quinta-feira (24) seis mil doses 
da vacina contra a Covid-19. 
Sobre o fato de algumas pes-
soas estarem se recusando a 
ser vacinadas por determinados 
tipos de vacina, a gerente de 

imunização Michela Barcelos 
se manifestou.

“A Saúde lamenta que as 
pessoas estejam se mantendo 
vulneráveis ao vírus por conta 
de escolha de vacinas. Todas 
as doses disponíveis são apro-
vadas pela Anvisa e são eficazes 
contra a Covid-19. Esse tipo de 
ação causa atraso na cronogra-

duas doses. “É uma marca 
importante. Temos um público 
grande que tomou AstraZeneca 
e vai receber uma nova dose 
agora em julho, o que vai au-
mentar ainda mais. Pedimos 
para as pessoas fiquem atentas 
com a data de aplicação da 
segunda dose, pois a pessoa só 
estará completamente imuniza-
da após tomar as duas doses”, 
explicou Michela.

No sábado (26) a Prefeitura 
de Rio Preto abre a Swift, das 8h 
às 16h, para a “Respecagem” 
da vacinação, ou seja, para 
vacinar o público de 44 anos 
de idade ou mais que não con-
seguiu comparecer às salas de 
vacina durante a semana. Neste 
dia só serão aplicadas primeiras 
doses. Na segunda-feira, 28 de 
junho, o público de 43 anos de 
idade também será incluído na 
Campanha e poderá se vacinar 
nas unidades de saúde, das 8h 
às 14h, ou na Swift, das 8h 
às 16h. A estimativa é de que 
5.635 pessoas desta idade 
recebam a dose no município.

Vinicius LIMA 

ma de imunização. Reforçamos 
que as doses que serão apli-
cadas são as que estiverem 
disponíveis”, comentou.

No Vacinômetro, a cidade 
chegou a 202.577 pessoas 
imunizadas com a primeira 
dose. No total, são 277.019 
doses aplicadas, com 74.442 
pessoas imunizadas com as 
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Vacinação começa para pessoas de 44 e 45 anos

CABELOS
Dermatologista alerta para riscos do uso de megahair

Muitas mulheres têm o 
sonho de ter cabelos longos 
do dia pra noite, até porque es-
perar crescer demora muito. O 
megahair é uma técnica antiga 
que domina o mercado atual e 
alonga os cabelos em um passe 
de mágica.

Hoje em dia, principalmen-
te nas redes sociais entre as 
famosas, virou moda aparecer 
de repente com o cabelo maior, 
a maior preocupação de quem 
quer fazer o procedimento é se 
isso prejudica os cabelos.

De acordo com a derma-
tologista Alessandra Cesário, 
de 43 anos, o uso de apliques 
capilares adiciona peso extra ao 
cabelo e isso lentamente puxa 
os fios e enfraquece as raízes.

“Pode ocorrer quebra dos 
fios e perda de cabelos nos 
locais onde os alongamentos 
estão fixos. Além disso, os 
produtos químicos e os pro-
cessos físicos utilizados no 
procedimento por si só podem 
causar danos aos fios. Como 
consequência, os cabelos vão 
se tornando finos, frágeis e 

quebradiços”, afirma a derma-
tologista.

A estudante de medicina 
Maria Marques, de 22 anos, 
conta como é seu cuidado com 
o aplique. “Eu decidi colocar 
porque tenho muito pouco ca-
belo e demora muito tempo pra 
crescer. E também, me ajudou 
muito na autoestima. Os cuida-
dos necessários para manter o 
aplique são bem básicos por 
conta do meu método, que é o 
de fita adesiva. A qualidade do 
meu cabelo melhorou um pou-
co depois do aplique, porque 
comecei a cuidar bem mais.”

Para quem não resistir e de-
cidir investir no procedimento, 
o importante primeiramente é 
procurar um profissional capa-
citado. Preferir as versões tic 
tac, que podem ser retiradas 
por conta própria. Também é 
essencial realizar as manuten-
ções de forma regular sempre 
com o profissional. Além de 
manter os cabelos sempre 
limpos, hidratados, e evitar o 
uso de chapinhas e secadores 
muito quentes.

 (Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Vinicius LIMA  
Divulgação

Especialista fala sobre riscos de usar megahair
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BABY 

Nasceu ontem, 24 de junho, 
dia de São João, o garoto 
Gabriel, segundo filho de 
Miltinho e Mari Homsi, que 
veio fazer companhia para o 
irmãozinho Elias. 

POSSE
Leila Maria Homsi Kerbauy, 
presidente do Rotary Clube 
Alvorada de nossa cidade, 
conv ida a co luna para a 
cerimônia virtual da posse de 
Tsai Tsuong Fu, eleito presidente 
da entidade, para o período de 
2021/2022 e para a posse do 
Conselho Diretor, que acontecerá 
na segunda-feira, dia 5 de julho 
às 19h30 através do aplicativo 
Zoom, com senha de acesso 
obrigatória.

ANIVERSÁRIOS 
E S S E S ,  O S 
ANIVERSARIANTES DA 
SEMANA: 25, sexta-feira: 
Dia do Imigrante, Maria 
Vetorasso, Antônio José Cury, 
Clemente Pezzarini Júnior, 
Daniel Rodrigues, José Roberto 
Mendonça  dos  San tos , 
Marcelo Funes Navarro da 
Cruz, Olavo Tarraf, João Roberto 
Antônio. 26, sábado: Luiz 
Olavo Oliani, Ricardo Lorga, 
Danuza Leão, Gilberto Gil, 
nasceu Gisela Amaral, Vera 
Loyola, Daniela Pedroso. 27, 
domingo: Alessandra Verdi, 
Cláudia Ravelli, Clóvis Silva, 
Karin Wahle de Freitas, Lygia 
Yeda Pereira Cherubini, Zezé 
Mota, prefeita de Potirendaba, 
Gislaine Franzotti; Juliano 
Guerta,  Mar i lam Sal les, 
Totonho Palchetti, Beto Zaguini, 
Lelo Garcia. 28, segunda-
feira: Dia   do Orgulho Gay, 
nasceu Raul Seixas, Evanilda 
Amaral Husseini, Marcela 
Gattaz, Marcelo Cherubini 
de  L ima ,E l i a na  Co r r ea 
Imbernom, Jacob Parsekian, 
José Villanova, Regina Aurora 
Ismael, Liliamaura Gonçalves 
de Lima, Stênio Garcia, Yara 
Trabulsi Cury. 29, terça-
feira: Dia de São Pedro, Dia 
do Papa, Dia do Pescador, 
Dia do Agricultor, Dia da 
Telefonista, Pedrinho Munia, 
Pedrinho Cury, Sergio Ramin, 
Hailton Pedro Gomes, Netto 
Rodrigues Alves, Renata Lerro 
Rodrigues, Serginho Groisman, 
Thyrso Ramos Filho, Pedro 
Santos, Paula Queiroz, Pedro 
Cestari, secretário municipal 
de Cultura,Pedro Ganga. 
30, quarta-feira: Fernanda 
Guraib,Rita Motta,Verinha 
Bassitt. 1º, quinta-feira: Data 
Nacional do Canadá, Dia do 
Bancário,nasceu a princesa 
Diana,Luciana Ormeleze Prado 
de Carvalho,Vanilda Verdi, 
Lígia Goulart, Alceu Valença, 
Hélcio de Barros,Adelk Reis, 
Eduardo Silva, Adeildo Bozó, 
Ana Carolina Lima Purgly, 
Bruna Bassitt. 

ARTE NAÏF II
Entre tantas, será apresentada 
uma de suas Vias Sacras, 
pertencente ao acervo do 
MAS/SP, produzida em 1967 
e composta por 15 pinturas. 
Como homenagem póstuma, 
exibe também obras de artistas 
como Agostinho, Aparecida 
Azêdo, Cássio M’Boy, Djanira 
da Motta e Silva, Iracema Arditi, 
Maria Auxiliadora, Ranchinho, 
Raquel Tr indade e Thiê .A 
curadoria é de Marinilda Boulay, 
Odécio Visintin Rossafa Garcia 
e Paco de Assis.

ARTE NAÏF III 
O Prêmio Aquisição: Jair Lemos 
(Mirassol, SP) - “Tributo a 
Carol ina de Jesus”; Cél ia 
Santiago (Embu das Artes, 
SP), - “A Folia vai passando 
com prazer e alegria”; e José  
Carlos Monteiro (São Luiz do 
Paraitinga, SP) - “Procissão de 
Corpus Christi”. Se você for a 
São Paulo, não deixe de visitar. 
A mostra estará aberta até 
dia 29 de agosto, na Avenida 
Tiradentes, 676 – Luz. Grátis 
aos sábados. 

DEFESO 

A Câmara Municipal está no 
defeso. O vereador Celso 
Luiz Oliveira, o Peixão, 
testou positivo para o Covid 
pela segunda vez. Aliás, 
não é só ele que já contraiu 
a doença. Paulo Paulera, 
Francisco Jr , Cabo Júlio 
Donizete e Renato Pupo de 
Paula, também.

ARTE NAÏF I

Tendo como homenageado o 
artista rio-pretense José Antônio 
da Silva, um dos ícones da 
história da arte naïf brasileira, 
o Museu de Arte Sacra de São 
Paulo instituição da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo exibe 
a partir de amanhã, dia 26, 
a primeira edição do Salão 
Paulista de Arte Naïf, com 
aproximadamente 190 obras 
de artistas de 39 cidades do 
Estado de São Paulo. 

São José do Rio Preto, sexta-feira
25 de junho de 2021

ARTES PLÁSTICAS

Jorge Ismael Filho era vizinho de Amaury Jr, ali na Boa Vista, onde 
a Jorge Tibiriçá, quase beijava a Bady Bassitt, escorregando para 
a avenida, como um suave tobogã. Jorginho fazia parte de nossa 
turma de adolescência, com Waldo de Mattos, os irmãos Roney e 
Ronaldo Signorini, Minas Kuyumjiam Neto, Leopoldo Miceli, entre 
outros. Uma turminha da Boa Vista. Residindo em São Paulo há 
quase 50 anos, ele mergulhou no mercado financeiro e investia 
como hobby nas artes plásticas, pintando óleos inspirados no 
expressionismo abstrato do norte-americano Paul Jackson Pollock. 
Jorginho Ismael irá promover uma exposição de seus trabalhos 
na Casa-Studio Amaury Jr. Futuramente, a mostra estará aberta 
para visitação mediante agendamento prévio. As pinturas também 
estão disponíveis virtualmente no Facebook e blog do artista e, 
futuramente, será possível visitá-las em uma exposição virtual. 

NOVO AEROPORTO 

O maior aeroporto entre todos 
os existentes em nossa região, 
será construído em Olímpia, 
numa área na Rodovia Assis 
Chateaubriand, entre Olímpia 
e Guapiaçu (sentido São José 
do Rio Preto), a 20 quilômetros 
de distância de Olímpia e 30 
quilômetros de Rio Preto. O 
Diário Oficial da União publicou 
dia 14 de junho, a outorga do 
Aeroporto de Olímpia, com 
investimentos de R$ 100 
milhões, cuja previsão de 
inauguração é para 2026. O 
novo aeroporto será suficiente 
para aviões de grande porte 
e futuramente, para destinos 
internacionais com a finalidade 
de transformar o município 
em destino turístico nacional 
e internacional. A pista para 
decolagens e pousos terá 2,25 
mil metros de comprimento por 
45 de largura, maior que a do 
Aeroporto de Rio Preto já que 
o nosso tem 1.640 metros 
de comprimento por 35 de 
largura. Assim, os principais 
aviões comerciais que operam 
no Brasil, poderão operar sem 
limitações de peso.

A-6

ALDA
Alda Nasser Beolchi, viúva de 
Licurgo Beolchi, uma das damas 
mais elegantes de Rio Preto 
nos Anos 70, que comandava 
com uma batuta precisa os 
irretocáveis jantares e as 
glamourosas e suntuosas festas 
de eleição de Miss Rio Preto 
em benefício da Apae, está 
internada com Covid. Oremos!

SANGUE FRIO
O frio em Rio Preto e região pode até ser raro, mas as doenças 
vasculares não. Pés e mãos frias, dores e inchaços nas pernas, 
sensação de formigamento, varizes e tornozelos inchados podem 
ser sintomas de doenças do sistema circulatório, que tendem a 
aumentar em temperaturas baixas. E como a vida não é feita de 
achismo, a busca por orientação e diagnóstico precoce das doenças 
é fundamental. Especialista em Diagnóstico por Imagem pela 
Santa Casa de São Paulo, o doutor Marcos Galvão é quem cuida 
da parte de ultrassonografia vascular na Togni Medicina Nuclear e 
Ultrassonografia.

NOVO MUST

Os associados do Harmonia e do Automóvel Clube, adeptos da 
novidade, o Beach Tennis, podem ficar atentos. O Rio de Janeiro 
será a sede da Copa do Mundo de Beach Tennis da Federação 
Internacional de Tênis. O torneio será realizado entre os dias 4 e 10 
de outubro. A competição é a principal disputa anual por equipes do 
ITF Beach Tennis World Tour e vale pontos para o ranking mundial 
das categorias Pro e Junior. O torneio terá a participação de duplas 
representando 16 países em ambas as categorias.

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

CARROS ELÉTRICOS

Veículos elétricos compartilhados do Itaú começam a circular, 
a partir de hoje, em São Paulo, em parceria com a Enel X,  do 
Grupo Enel. O projeto piloto do VEC Itaú, semelhante ao das 
bicicletas, destina-se  inicialmente a 500 funcionários do banco. As 
primeiras estações de carregamento ficarão alocadas em unidades 
administrativas que o Itaú tem em São Paulo. A expectativa é de 
que o serviço seja expandido para o público em geral no segundo 
semestre. E sejam alugados como as bicicletas.

LOVE IS IN THE AIR VII
O repertório de histórias que uma sociedade tem disponível, 
conta com narrativas suntuosas de pessoas que, apesar das 
diferenças de personalidade, adequaram suas almas, uma à 
do outro, para caminharem juntos, formando uma família, sem 
que línguas diferentes, prazeres diferentes, sejam empecilho 
para que encontrem na vida os mesmos valores e assim possa 
cada um, ser personagem do sonho do outro.Cultivar o amor é 
tarefa hercúlea e manter a chama viva exige maestria. Durante 
este junho em que se comemora o Mês dos Namorados, escolhi 
alguns casais representativos de nosso high, que ao longo dos 
anos conseguiram compartilhar respeito, lembranças e apesar da 
realidade apocalíptica, conseguiram regar o dia-a-dia com uma 
abordagem poética, fortalecendo e estruturando o caminho que 
resolveram seguir.

        NAMORADOS 

Dr. José Ronaldo Stelluto e Luciana Fenerich Stelluto 

         NAMORADOS 

Dr. Heitor Guimarães e Ana Cristina Jalles Guimarães

         NAMORADOS 

Dr. Cláudio Pelizari e Rosy Verdi

         NAMORADOS 

Dr. Armando Verri e Suely Villanova Verri 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

CONTRATADA: ESTERILI MED INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDI
EMPENHO 11388/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 0,2% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entre-
ga total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: AARON COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI
EMPENHOS 9478/21, 9479/21 E 9480/21
Considerando recebimento da defesa da empresa, bem 
como considerando a importância dos itens constantes nas 
notas de empenho em epígrafe. Considerando ainda que, 
conforme decisão publicada em 12/06/21, vimos por meio 
desta, corrigir onde se diz “inciso V do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, multa de 30% do valor referente 
às obrigações contratuais não cumpridas”, leia-se “inciso IV 
do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa 
de 20% do valor referente às obrigações contratuais não 
cumpridas”. Assim, considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralida-
de administrativa, DECIDO: manter a advertência, confor-
me decisão anteriormente prolatada, por seus próprios e 
jurídicos fundamentos, bem como com fundamento no Art. 
87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV 
do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa 
de 20% do valor referente ao atraso das obrigações contra-
tuais. Desta maneira fi ca o representante legal da empresa 
NOTIFICADO para efetuar o pagamento de multa no valor 
de R$ 2.481,96, no prazo improrrogável de até 29/07/2021. 
O não pagamento poderá ocasionar em inscrição do débito 
em dívida ativa do município para futura execução judicial. A 
manutenção das penas aplicadas não impede o agravamen-
to das penalidades. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PREGÃO ELETRONICO 179/2021 – Proc. 11572/2021
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - CNPJ Nº 
21.047.693/0001-48
Notifi camos o representante legal da empresa supramen-
cionada, p/ assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
referente ao processo supramencionado, sob pena de decair 
do direito à contratação e ensejar a aplicação das penali-
dades previstas no edital, entre elas multa de 30% sobre o 
valor da contratação, suspensão do direito de licitar e con-
tratar com esta administração por até 05 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
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 43/20 Contrato: DIL/0017/20
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. SMF. Jose M.W.R.Neto.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por limite -  Contrato: DPL/0012/19
Contratada: Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda 
De acordo com a cláus.3ª, item 3.1 fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
5,19528%, correspondente ao índice do IPCA-IBGE, apu-
rado no período de Mar/20 a Fev/21. SMH. Manoel de J. 
Gonçalves.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 9063/2021
CONTRATO Nº: DPL/0034/21
CONTRATADA: ALEXANDRE MANFRIN ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Prestação de serviço com fornecimento de 

materiais para reforço em fundação, na estrutura rodoviária 
de Engenheiro Schimitt - SEMDEC – Jorge Luis de Souza - 
Prazo de vigência: 135 dias. Valor Total: R$32.727,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 05/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE RE-
FORMA/REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (2ª ETAPA) – SEC. MUN. 
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. Informamos 
que foram disponibilizados esclarecimentos relativos a 
este procedimento licitatório no seguinte endereço: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   
e fi ca, desde já, fazendo parte integrante do instrumento 
convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais o 
documento original encartado nos autos, a disposição dos 
interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 198/2021 – Processo 
11.648/2021
Objeto: Aquisição de bicicletas destinadas a Policia Militar. 
Secretaria Municipal de Trânsito transportes e Segurança. 
Sessão pública realizada on line com início dia 11/06/2021, 
sendo adjudicado os itens as empresas declaradas vence-
doras: SPRINT BIKE COMÉRCIO DE PEÇAS E BICICLE-
TAS LTDA EPP itens 1 e 2. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso Fernan-
des - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretá-
rio Municipal de Trânsito transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 157/2021 – Processo 
11.348/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de medicamen-
tos/insumos padronizados na REMUME. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Sessão pública realizada on line com início 
dia 06/05/2021, sendo adjudicado os itens as empresas 
declaradas vencedoras: CAPROMED FARMACÊUTICA 
LTDA EPP itens 3, 4 e 8; COMERCIAL CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA itens 1 e 11; CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACËUTICOS LTDA item 9; DIMASTER 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA item 
6; DIMEBRÁS – COMERCIAL HOSPITALAR LTDA item 
28; MULTIFARMA COMERCIO E
REPRESENTAÇOES LTDA itens 13; PARTNER FARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
item 7, PORTAL LTDA itens 16 e 25, PRATI, DONADUZZI 
& CIA. LTDA item 21, SOMA/SP PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA item 30, VALINPHARMA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA item 18 e 19. Os itens 2, 5, 12, 
14, 15, 22, 23, 24, 26, 27 e 29 fracassados e os itens 10, 
17 e 20 desertos Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoei-
ra.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze borim 
- Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 237/2021 – Processo 
11.965/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de kit de sonda-
gem em atendimento as unidades de saúde no combate 
ao COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início dia 10/06/2021, sendo 
adjudicado os itens as empresas declaradas vencedoras: 
CIRURGICA CRAVINHOS LTDA (item 2) e TRIOMED CO-
MERCIO, REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DE PR (item 1). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.

HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze borim 
- Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 195/2021 – Processo 
11.633/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de pão com man-
teiga para os pacientes internados em unidades respirató-
rias e de observação da COVID-19. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
19/05/2021, sendo adjudicado os itens a empresa decla-
rada vencedora: EUNICE GARCIA DA SILVA ME (itens 1 
e 2). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vis-
lumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze borim 
- Secretário Municipal de Saúde.
COMUNICADO
SESSÃO DE ANALISE DE AMOSTRAS DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 111/2021 – PROCESSO Nº 1.999/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras 
e longarinas para Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de análise das amostras do 
pregão em epigrafe para o dia 30/06/2021 às 09:00hs na 
Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Romeu Strazzi, 
199, Jd. Sinibaldi, CEP: 15084-010, São José do Rio Preto, 
fi cando facultado o acompanhamento da sessão a todos os 
interessados. Lucia Helena Antonio -Pregoeira.
COMUNICADO – REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
230/2021 – PROCESSO Nº 11.939/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
mobiliários hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica redesignada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 28/06/2021 às 16:00hs para conti-
nuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
COMUNICADO – REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
228/2021 – PROCESSO Nº 11.884/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios em atendimento as unidades escolares da rede 
municipal de ensino e demais órgãos públicos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica redesigna-
da a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 29/06/2021 às 10:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade; Pregão Eletrônico 281/2021 Processo: 
12192/2021
Objeto; REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO EM ATENDIMENTO 
AS UNIDADES NO COMBATE A COVID-19. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
O pregão eletrônico foi  DESERTO uma vez que não houve 
nenhuma proposta para o certame. Mariana Correa Pedro-
so Fernandes-pregoeira
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade; Pregão Eletrônico 235/2021 Processo: 
11948/2021
Objeto; REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A VIDA. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
O pregão eletrônico restou fracassado, uma vez que não 
houve nenhuma proposta que atenda as exigências/especi-
fi cações do edital. Mariana Correa Pedroso Fernandes-pre-
goeira
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° 294/2021, processo 12.289/2021, objetivando a contra-
tação de empresa para prestação de serviços de instalação 
com fornecimento nos prédios da UBSF Vila Mayor e UBSF 
Renascer. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 13/07/2021, 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



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
25 de junho de 2021

 

 

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

PORTARIA N.º 35.334 DE 21 DE JUNHO DE 2021 
O PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
Considerando o disposto na Resolução TSE nº 23.523/2017, em que 
os servidores municipais relacionados na Informação SEI 2801630 
seriam reconduzidos ao órgão de origem a partir de 04/07/2021; 
Considerando o teor do Ofício nº 011/2021, subscrito por todos os 
Juízes Eleitorais (Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf, 125ª ZE; Dr. Flávio 
Artacho, 126ª ZE; Dr. Ronaldo Guaranha Merighi, 267ª ZE; Dr. 
Cristiano de Castro Jarreta Coelho, 268ª ZE; e Dr. Evandro Pelarin, 
312ª ZE), solicitando a manutenção da cessão dos servidores 
municipais até 31/12/2021, por conta de estar em vias de ser 
assinada, pelo TSE, minuta de Resolução que ampliaria o prazo de 
requisição; 
R E S O L V E: 
Art. 1º Prorrogar a cessão dos servidores municipais relacionados 
abaixo, em atendimento à requisição da Justiça Eleitoral, para 
atuarem junto aos Juízos das 125ª, 126ª, 267ª, 268ª e 312ª Zonas 
Eleitorais da Cidade de São José do Rio Preto – Estado de São 
Paulo, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do 
cargo, conforme os efeitos especificados: 

Servidor(a) Cargo Zona 
Eleitoral 

Efeitos 

Roberta Fernandes de 
Almeida 

Agente 
Administrativo 

125ª ZE De 04/07/2021 
a 31/12/2021 

Janaina Mas Botelho Agente 
Administrativo 

126ª ZE De 04/07/2021 
a 31/12/2021 

Daniela Priscila 
Torres de Arruda 

Agente 
Administrativo 

267ª ZE De 04/07/2021 
a 31/12/2021 

Jose Armando da 
Silva 

Agente 
Administrativo 

267ª ZE De 20/12/2021 
a 31/12/2021 

Amanda Cristina 
Montezino 

Agente 
Administrativo 

268ª ZE De 04/07/2021 
a 31/12/2021 

Ana Maria Goncalves 
de Mello Della Coleta 

Agente 
Administrativo 

268ª ZE De 04/07/2021 
a 31/12/2021 

Monica Silva Toneti Escriturário 312ª ZE De 05/07/2021 
a 31/12/2021 

Samir Antari Agente 
Administrativo 

312ª ZE De 05/07/2021 
a 31/12/2021 

 

 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
PORTARIA N.º 35.335 DE 22 DE JUNHO DE 2021 
DISPENSA, TALITA FERNANDA SANCHES, da Função de Gerente 
Nível IV - FG.101.5, na Gerência do Distrito de Saúde IIB – Solo 
Sagrado da Secretaria Municipal de Saúde, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020, 623/2020 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos 
desta a 18 de junho de 2021. 
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração 
 

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

P O R T A R I A   Nº 429

 De 24 de junho de 2021
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de 
suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º – É DESIGNADO a servidora PATRICIA NATO TONI-
NATO BARTOLOMEI para substituir o servidor Hélio Antunes 
Rodrigues, para ocupar o cargo em Comissão – COORDE-
NADOR DA GESTÃO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO, a 
partir de 21/06/2021, período em que o servidor estará em 
gozo de férias, retroagindo os efeitos desta a partir de 21 de 
junho de 2021 e observada a restrição contida no inc. VII do 
art. 1º do Decreto nº 18.590/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 24 de junho de 2021.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2021
COMPRA DIRETA nº 3194/2021
Contratada: MARLON ANDERSON DOS SANTOS RIO 
PRETO ME 
Objeto: Contratação de empresa para serviços de recargas 
e testes hidrostáticos em extintores.
Valor total: R$ 8.445,00. Prazo: 12 meses.   Data da assina-
tura: 21.06.2021
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto, 24.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EXTRATO: TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A 
CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
OBJETO: CONCEDER, A TÍTULO GRATUITO, IMÓVEL 
PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO 
ANTÔNIO À CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.
PRAZO: 31 DE MARÇO DE 2026
BASE LEGAL: LEI Nº 11.910, DE 22 DE MARÇO DE 2016.
DATA DA ASSINATURA: 23 DE JUNHO DE 2021.

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

 
Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de 
Talhado foram concedidas por prazo determinado, ou seja, vala 
comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos 
os responsáveis legais constantes das declarações de óbito, 
registrando que alguns foram notificados pessoalmente e/ou por 
intermédio das pessoas que receberam a correspondência 
postal, enquanto que outros não receberam a notificação em 
razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei 
Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as 
sepulturas para realizações de novas inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 
5979 de 10 de outubro de 1995, ficam convocados a comparecerem 
na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares 
das pessoas abaixo relacionadas inumadas nas sepulturas, 
localizada na Quadra nº 06 e 08 do Cemitério Municipal do Distrito 
de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados 
ou os restos mortais serão transferidos para ossário comum, 
conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do 
Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento 

Nome da 
Mãe 

Nome do 
Pai 

KEVIN DAVI DE 
SOUZA 
SCHIMENDES – 
Q8/Sep.6323 18/02/2019 11/03/2019 

Rita 
Gabriele 
Lisboa de 
Souza 

Ivan Luiz 
Schimendes 

MARIA ESTELA 
DA SILVA-Q 
8/Sep. 6315  02/04/2019 03/04//2019 

Mariana 
Alessandra 
da Silva 
Rodrigues n/c 

Natimorto da 
mãe Q 8 / Sep. 04/04/2019 05/04/2019 

Flávia 
Perpétua de n/c 

 

 

6313 
FLÁVIA 
PERPÉTUA DE 
JESUS 

Jesus 

Natimorto de 
KAREN 
CRISTIANE 
RIBEIRO 
STANICHESKI Q 
6/Sep. 6192 30/042019 10/05/2019 

Karen 
Cristiane 
Ribeiro 
Stanicheski 

Wagner 
Stanicheski 

Para que tome conhecimento do presente Edital, 
mandamos publicar no Diário Oficial do Município durante 2 (dois) 
dias. 

São José do Rio Preto, 21 de junho de 2021. 
 
               ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração 

NOTIFICAÇÃO

Ref.: Processo Administrativo Disciplinar n.º 974 de 12 de 
abril de 2021
Servidor Indiciado: Marco Aurélio Duarte da Silva
Advogado: Dr. Carlos Eduardo Silveira Martins – OAB/SP 
254.253.
A Comissão Processante NOTIFICA as partes supramencio-
nadas de que foi designado 30/06/2021 às 9h o interroga-
tório do servidor, que ocorrerá excepcionalmente por MEIO 
VIRTUAL, tendo em vista o atual cenário pandêmico de 
COVID-19, através da ferramenta Microsoft Teams, devendo 
as partes comparecerem à sala virtual no dia e hora men-
cionados, dando fi el cumprimento ao processo disciplinar. A 
íntegra do processo se encontra a disposição dos interessa-
dos mediante solicitação via e-mail para dpaulo@riopreto.
sp.gov.br.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20678/2021

Fica notifi cado(a): ERNANDES ALVES DE SOUZA, Ende-
reço: AV. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA Nº: esq Rua 
Adelina A. Buzzini, Compl.: Bairro: OLIVEIRAS - JD. DAS 
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15047020 Ins-
crição Municipal / Cadastro: PFJ: 334967 CPF/CNPJ/RG: 
102791848-40 / 24343852-7(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 ci-
ência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Deposição no 
passeio público de obstáculos de qualquer espécie, incluindo 
materiais para construção, detritos, placas de propagandas 
ou quaisquer outros que obstruam a passagens de pedes-
tres, Inciso II, § 1º do art. 39 da LC nº 650/2021, prazo de 
1dia(s), Multa de 2 UFM (x1 R$125,92); É proibido a per-
manência de animais em logradouros públicos e terrenos 
baldios, que serão recolhidos ao depósito da municipalidade, 
Art. 103 e 104 da LC nº 650/2021, prazo de 3dia(s), Multa de 
20 UFM (x1 R$1.259,20); É proibido o depósito ou a perma-
nência de quaisquer objetos, equipamentos e outros de uso 
pessoal ou comercial em espaços (passeio, calçadas, etc...) 
e vias públicas, Art. 79 da LC nº 650/2021, prazo de 0dia(s), 
Multa de 20 UFM (x1 R$1.259,20); É proibido o lançamento, 
depósito, despejo, colocação e ou permanência de quaisquer 
objetos em locais públicos e outros locais, Artigo 5.º da Lei 
Municipal n.º 7176/1998, prazo de 1dia(s), Multa de 20 UFM 
(x1 R$1.259,20); São vedadas quaisquer tipos de interven-
ções nas Áreas de Proteção Permanente (APP) e Áreas de 
Preservação Municipal (APM) em todo o perímetro do muni-
cípio, Art. 91 da LC 650/2021, prazo de 0dia(s), Multa de 50 
UFM (x1 R$3.148,00). OBSERVAÇÃO: RETIRAR TODO E 
QUALQUER OBJETO/MATERIAL/ANIMAL DA ÁREA PÚBLI-
CA. 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 o Notifi cado recusou-se a assinar, bem como 
receber a presente notifi cativa, em 10/06/2021. 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 21/2021 – SME 
  
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos 
Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da 
Rede Municipal de Ensino, convoca  03 (três) Professores de Educação 
Básica II abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 02/2019 para 
contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 

Os professores abaixo relacionados deverão comparecer no dia 28 de 
junho de 2021 às 10 horas na Secretaria Municipal da Educação (Rua 
General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convocados que não 
comparecerem na data, hora e local supracitados terão um prazo de 
tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta, para 
comparecerem na Secretaria Municipal da Educação. O não 
comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será considerado 
como desistência.     
 Para entrega da documentação para contratação, o convocado terá o 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação desta, 
devendo, para tanto, apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. 
Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro).  
 Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 (três) 
períodos: manhã, tarde e noite.  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 
Class. Nome 

28º GABRIELA SANTOS CASTRO 
29º FERNANDA DA SILVA 
30º GABRIELA DE ALMEIDA TOLEDO MARTINS 

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

 

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

feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.   
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 21/2021 – SME     Publicado em 25/06/2021      
Término 17/07/2021                                     

          
São José do Rio Preto, 24 de junho de 2021. 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal da Educação 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação nº 22/2021 – SME 
 A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, convoca 
35 (trinta e cinco) ESTÁGIÁRIOS DE PEDAGOGIA abaixo relacionados, 
classificados no Processo de Seleção Simplificado para Estagiários – 
Pedagogia - Edital SME nº 02/2020, conforme lista publicada em 
18/03/2020. 
 O convocado abaixo relacionado deverá comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação (Rua General Glicério – 3947 – Vila Imperial), no 
dia 28/06/2021, às 14h30. 
 O convocado que deixar de comparecer na data, hora e local 
supracitados, terá até o dia 30/06/2021, para comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação. O não comparecimento no prazo acima, será 
considerado desistente. 
 O candidato que comparecer no prazo e local acima citado, terá o prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da data de publicação desta 
Convocação, para o envio dos documentos abaixo relacionados, 
excepcionalmente, para o email setordeestagio@riopreto.sp.gov.br  
 O candidato deverá ter disponibilidade de horário para cumprir carga 
horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais 
Classif

. Nome 

1 ELAINE CRISTINA DOMINGUES 
2 VERA LUCIA RODRIGUES NICOLETE 
3 LETÍCIA CAROLINA PARABOLI ASSONI 
4 FABIANA FERREIRA DE CARVALHO THEODORO 
5 MARIA EMILIANA BUENO GONÇALVES 
6 PAULA CAROLINA AFONSO 
7 CAROLINA DOS SANTOS BARRETO 
8 JÉSSICA CRISTINA DE MORAES 
9 GUSTAVO FRANCISCO RODRIGUES 
10 LARISSA PATRÍCIA CUSTÓDIO 
11 MARILISI CECILIA PIVETA 
12 LUANA VIEIRA BARBOSA 
13 KELLY CRISTINA RODRIGUES BITTENCOURT 
14 TAYS OLIMPIO NUNES SANTANA 
15 ARIANE PAULA ANDRADE DE OLIVEIRA ASSIS 
16 ANA PAULA MARIN 
17 NATHALIA RUBIA PLÍNIO BATISTA 
18 JACKELINE ANDREU CARREIRO PARRA 
19 OLIVIA APARECIDA NOGUEIRA QUARTIERI  
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20 GLEYSE CAZARIN 
21 SARA GABRIELE SOUZA DIAS 
22 ANA BEATRIZ DE LIMA ZANETTI 
23 RAPHAEL JHONATHANS DE FREITAS SOUZA 
24 SIMONE FERNANDES DOS SANTOS 
25 FERNANDA QUEIROZ DE PAULA BORGES  
26 REGIANE SILVA RIBEIRO DA CRUZ 
27 ELIENE RODRIGUES DA SILVA 
28 DIEGO DAVID THEODORO DE CARVALHO 
29 ERIKA SOUZA MARTINS 
30 MONELISE VILELA PANDO 
31 ANGELICA REZENDE PACHECO 
32 JÉSSICA LÚCIA DE BRITO 
33 GIOVANA SILVA PEDREIRO CARDOSO 
34 JANAINA APARECIDA NEVES QUEIROZ 
35 BEATRIZ REGINA DA SILVA 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO – 
Edital SME nº 02/2020 
Excepcionalmente, esses documentos deverão ser digitalizados para 
o envio por email. 
1) Carteira de Identidade – RG (não será aceita a CNH); 
2) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
3) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
4) Comprovante de endereço; 
5) Declaração de matrícula atualizada da Faculdade – (CONSTANDO 
INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO (MÊS/ANO), EM QUAL SEMESTRE 
ESTÁ CURSANDO, QUANTOS SEMESTRES TEM O CURSO, 
PERÍODO (MANHÃ/TARDE/NOITE OU EAD); 
6) Exame Médico – dirigir-se ao SEESMT, após agendamento feito pela 
Secretaria Municipal de Educação  – (Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal); 
7) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido do RG, CPF e comprovante de 
endereço para abertura da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Enviar comprovante de 
abertura de conta salário constando os dados da conta, estagiário e 
Prefeitura). 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
  
Prazo para protocolo da Documentação: 
 

 

Convocação nº 22/2021 – SME     Publicado em 25/06/2021      
Término 12/07/2021                                     

          
São José do Rio Preto, 24 de junho de 2021. 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal da Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 

ETNIA

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
01/2021: A Secretária Municipal dos Direitos e Políticas para 
Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia no uso 
de suas atribuições e competências, visando a abertura de 
Edital de Chamamento Público, nos termos da Lei Fede-
ral nº13.019 31 de julho de 2014, combinada com Decreto 
Municipal nº17.708 de 07 de fevereiro de 2017, e suas 
alterações, para escolha de Organização da Sociedade Civil 
interessada em celebrar termo de colaboração que tenha 
por objeto execução do serviço de atendimento à população 
negra, conforme segue: 
OBJETO: Serviço de Referência de Promoção da Igualdade 
Racial, objetivando ofertar atendimento à população negra 
e povos tradicionais, conforme especifi cações do Termo 
de Referência, cujo edital encontra-se à disposição no site 
da Prefeitura através do link: http://www.riopreto.sp.gov.br, 
ou no caminho: https://www.riopreto.sp.gov.br/portaltrans-
parencia/hometransparencia#, clicar em: Terceiro Setor/
Processos/Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para 
Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia/Chama-
mento Público nº 01/2021.
VALOR DA PARCERIA: até R$ 272.959,32 (duzentos e 
setenta e dois mil e novecentos e cinquenta e nove reais e 
trinta e dois centavos) por 24 (vinte e quatro) meses. 
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/06/2021 a 
25/07/2021.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS EM SESSÃO 
PÚBLICA: 26/07/2021, às 10h, na Secretaria Municipal dos 
Direitos e Políticas Para Mulheres, Pessoa Com Defi ciência, 
Raça e Etnia, situada à rua Bernardino de Campos, nº 4075 
– Redentora – São José do Rio Preto/SP, em sessão pública 
dar-se-á o credenciamento e abertura das propostas.

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 

ETNIA

PORTARIA Nº 05/2021 
Ref. Nomeação da Comissão de Seleção, Chamamento 
Público nº 01/2021
A Secretária Municipal dos Direitos e Políticas para Mulhe-
res, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia, no uso de suas 
atribuições legais, na qualidade de gestora das Políticas 
Municipais para Mulheres, Pessoas com Defi ciência, Raça e 
Etnia no município de São José do Rio Preto/SP, resolve: 
Art. 1º Designar Ana Paula Martins Joazeiro Fenerichi, 
agente administrativa, Demécio Rodrigo da Silva, assessor 
de secretaria, Ediane da Silva Alves, agente administrativa 
e Shaila Duduch de Gois, chefe de divisão, com atribuições 
para analisar, aprovar e classifi car as propostas apresenta-
das para o Edital de Chamamento Público nº 01/2021- SER-
VIÇO DE REFERÊNCIA DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE 
RACIAL, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e sua 
alteração, e do Decreto Municipal nº 17.708/2017 e suas 
alterações.
São José do Rio Preto/SP, 23 de junho de 2021.
Maria Cristina de Godoi Augusto
 Secretária Municipal

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5974/2021

        Fica notifi cado, Danilo Garcia, proprietário do imóvel 
sito à Rua Caetano Elzo Rogério, 2371, quadra 10, lote 01, 
Jardim Ouro Verde, que em virtude de ter sido enviado a 
Notifi cação de Embargo nº 005974, datada em 17/05/2021, 
assinada pelo agente fi scal de posturas Rodrigo André 
Morsillo, tratando de construção por falta de alvará de 
construção (acréscimo nos fundos iniciando fundação) 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 39155781 0 BR 
acusando "não procurado”.
        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 (seiscentos e vinte e 
nove reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis 
para o caso.
São José do Rio Preto, 24 de junho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000012798 00306/21 A I CORTEZ DROGARIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000110652 00751/11
ARCD ASSOCIAÇAO DE REABILITAÇAO 
DA CRIANÇA DEFICIENTE SAO JOSE DO 

RIO PRETO

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000110692 00322/04
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000110676 00324/04
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000058025 00360/15
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000033312 00267/14
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000033320 02495/18
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000033322 00364/98
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000033327 00373/98
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000033335 00368/98
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000033360 01460/15
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000033368 01227/12
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000033376 02496/18
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000036145 01716/16
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000052081 00283/11
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2021000110672 00449/06
ASSOCIAÇAO VILLAGE DAMHA RIO 

PRETO

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000110707 01085/05 AUTO POSTO PORCINO LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000280645 02211/15
BARRADAS SERVIÇOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000110679 00318/04
BENI CAR COMERCIO IMPORTACAO E 

VEICULOS LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000016176 01400/16
CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BOA 

VIDA RIO PRETO EIRELI ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000016184 01400/16
CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BOA 

VIDA RIO PRETO EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000016202 01400/16
CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BOA 

VIDA RIO PRETO EIRELI ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000110657 00956/06 CASA DE SAUDE SANTA HELENA LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000110731 00271/04
CONDOMINIO EDIFICIO ANTONIO 

GOTSCHALL

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000110655 00229/04 CONDOMINIO EDIFICIO ELMAZ
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000110727 00358/04
CONDOMINIO EDIFICIO ESTRELA DO 

LIBANO

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000110658 01985/11
CONDOMINIO EDIFICIO PABLO 

PICASSO

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000110714 00290/04 CONDOMINIO EDIFICIO SAN MARINO
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000110684 00429/09
CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DI 

VERONA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000110722 01166/05 CONDOMINIO GREEN ISLAND
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000110678 00381/04
CONDOMINIO RESIDENCIAL BOM 

JARDIM I E II

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000110688 01200/06
CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA DO 

MARFIM

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000017412 00057/21
DROGARIA TOTAL UNIDADE UNICA 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000085762 00334/98 FERNANDO FLORIANO E CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000098908 02206/17 J A RUSSO ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000098913 02206/17 J A RUSSO ME
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000098916 002206/17 J A RUSSO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000099121 02206/17 J A RUSSO ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000036967 00042/00
J LINCON RIO PRETO MINIMERCADO 

LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000106700 01074/13
JHONATAN GONÇALVES MARTINS 

37107028871

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000110665 00405/11 MARTINELI AUTO POSTO LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000419046 00187/99 MEDICINA NUCLEAR REGIONAL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000211217 01693/08 MEDICINA NUCLEAR REGIONAL LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000235247 02324/20 MENECHELLI E LIMA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000137039 01765/19 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2020000209058 01004/12 RAIA DROGASIL S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000008973 00356/10 REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000035871 000367/00 REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000030865 00159/20 RKS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000070497 00805/21 RKS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000110718 00123/04
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS 

CIRASA S/A

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000030461 01696/20 ROWEDER & ANTONIO LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000206127 00028/99 SANDET QUIMICA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000009452 00239/13 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000075915 00239/13 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

2021000110704 00084/14
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

BEBIDAS S/A

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000106633 01080/13
TANIA APARECIDA FIDELIS CORREA 

EIRELI ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2021000021020 01372/14 TOSTES CLINICA MEDICA S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000000460 00250/19
US ABELAN ENSINO EM ESTETICA 

EIRELI

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2020000240973 01453/07 VIACAO COMETA S/A ENCERRADA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000110699 01669/13 VIAR PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000033348 00371/98
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000038163 00165/21 CASA DE REPOUSO DONZELINI LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000031437 00134/21
CASA DE REPOUSO R J CASTELO 

RESIDENCIA ASSISTIDA PARA IDOSO 
LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000026606 00131/20
CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAUDE 

INTEGRAL
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000065439 00290/21
CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA 

LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000000816 00001/21 DANIELE CRISTINA MATIAS ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000039540 00517/10 E A DA FONSECA & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000077169 00800/21
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000031290 01689/10 R A DE C AGRELLI & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000018657 00941/16
RECANTO DA BISA CASA DE REPOUSO 

LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000173817 01376/20
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2020000173827 01378/20
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

       São José do Rio Preto, 25 de junho de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ADILSON MENDES 01620/21 AIF-V-S 
000003 

ADLUCIA APARECIDA SUPRIANO 
OLIVEIRA 01655/21 AIF-V-S 

000032 

ALESSANDRA SAYURI PRADO MINEI 01649/21 AIF-V-S 
000025 

ALINE APARECIDA JOVEDI 01622/21 AIF-V-S 
000004 

AMANDA SARA DA COSTA LACERDA 
BORGES 01619/21 AIF-V-S 

000002 

ANDREIA LOPES MARQUES FERREIRA 01679/21 AIF-V-S 
000051 

ARIEL LUAN DUARTE 01625/21 AIF-V-S 
000008 

ARTHUR LUNDGREEN TECIDOS S/A 
CASAS PERNANBUCANAS 01630/21 AIF-P-A 

000264 

AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA 01656/21 AIF-V-S 
000034 

BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ 01674/21 AIF-V-S 
000046 

BRENDA POSSAVATZ DE BRITO 01633/21 AIF-V-S 
000009 

CARLOS HUMBERTO INVERNIZE 01626/21 AIF-E-K 
000032 

CRISTIANE DE OLIVEIRA ESTEVES 01644/21 AIF-V-S 
000020 

CRISTIANO MIRANDA MUNHOZ 01624/21 AIF-V-S 
000007 

CRISTINA SILVA COTRIM DA SILVA 01658/21 AIF-V-S 
000028 

DANIEL BALIOTI FILHO 01641/21 AIF-V-S 
000017 

DANIEL VILCHES FERREIRA 01650/21 AIF-V-S 
000026 

EDER DELACO JUNIOR 01642/21 AIF-V-S 
000018 

 

 

ELIANA SCRIGNOLI DA SILVA 01653/21 AIF-V-S 
000030 

ELISABETE SCRIGNOLI CARDOSO 01654/21 AIF-V-S 
000031 

EVERTON DOS SANTOS 01678/21 AIF-V-S 
000050 

EXPEDITA KEILIANA PAIXÃO FIRMINO 01660/21 AIF-V-S 
000036 

GILSON APARECIDO ALVES 01677/21 AIF-V-S 
000049 

GREGORY PHILIP PRATES ROSA DE 
LIMA 01634/21 AIF-V-S 

000010 

ISADORA MANGHANI YAMAMOTO 01647/21 AIF-V-S 
000023 

JOÃO CARLOS DA SILVA 01675/21 AIF-V-S 
000047 

JOAO PAULO PINHEIRO 01659/21 AIF-V-S 
000035 

JONATHAN DE CARVALHO ROSA 01645/21 AIF-V-S 
000021 

KATTY ALEXIA FAVARO 01640/21 AIF-V-S 
000016 

KHALED MOHAMMAD FAROUK ABDOU 01632/21 AIF-M-L 
000187 

LORRAINA ALICIA IZAC 01635/21 AIF-V-S 
000011 

LUCCA CREMASCO DA SILVA 01651/21 AIF-V-S 
000027 

MARCELA THALIA DE LIMA 01621/21 AIF-V-S 
000005 

MARCO ANTONIO HILARIO 01627/21 AIF-E-K 
000033 

MARCOS ANTONIO RAMOS JUNIOR 01618/21 AIF-V-S 
000001 

MARCOS VINICIUS SILVA 01638/21 AIF-V-S 
000014 

MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA 01643/21 AIF-V-S 
000019 

MARIANA CAPARROZ MACHADO DA 
SILVA 01629/21 AIF-S-F 

000192 
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unho de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva - Gerente da Vigilância Sanitária 

MARISTELA MAIRA PINTO 01657/21 AIF-V-S 
000033 

MARLI DA SILVA 01676/21 AIF-V-S 
000048 

MILLER DAMAR GRISALES MORENO 01623/21 AIF-V-S 
000006 

PEDRO HENRIQUE CIRILO 01648/21 AIF-V-S 
000024 

PEDRO SIMOES CATALI 01636/21 AIF-V-S 
000012 

RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA 01639/21 AIF-V-S 
000015 

SAMUEL SEWAYBRICKER SILVEIRA 01637/21 AIF-V-S 
000013 

SILVANA DANIEL PEREIRA 01628/21 AIF-S-F 
000191 

SIMONE APARECIDA XAVIER 01652/21 AIF-V-S 
000029 

TUBARÃO EXPRESS UTILIDADES EM 
GERAL LTDA 01631/21 AIF-S-D 

000251 

VITORIA RUFFO PEREIRA  01646/21 AIF-V-S 
000022 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS Nº 23/2021. 
AMAURY HERNANDES, Secretário de 
Trânsito, Transporte e Segurança, de 
São José do Rio Preto, usando das 
atribuições legais, regulamenta com a 
presente Portaria as instruções que 
estabelecem princípios e normas 
disciplinadoras para a organização e 
funcionamento do Grupo de 
Operações com Cães – G.O.C. - Canil 
da Guarda Civil Municipal, instituído 
em 23 de Setembro de 2020, pelo 
Decreto Municipal nº 18.695, de 
acordo com o artigo 23 e artigo 144, 
parágrafo 8º, da Constituição Federal 
e, no que se refere; 

 
CAPÍTULO I 

Disposição Inicial 
Art. 1º. O G.O.C - CANIL (GRUPO OPERAÇÕES COM CÃES - 
CANIL) da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto, 
diretamente subordinado ao Diretor da Guarda Municipal, com a 
organização e funcionamento disciplinados pelo presente 
regimento, incluindo, em especial, normas referentes a: 
I - Utilização de cães; 
II - Adestramento de cães; 
III - Aquisição e inclusão de cães; 
IV - Exclusão de cães; 
V - Manutenção, alimentação e saúde dos cães; 
VI - Aposentadoria, óbito e eutanásia dos cães. 
 

CAPÍTULO II 
Da Finalidade, Missões e Organização 

Seção I 
Da Finalidade e Missões 

 

 

Art. 2º. A finalidade precípua do G.O.C. – CANIL é possibilitar a 
execução de atividades de promoção e complementação de ações 
e operações de segurança pública e proteção de bens, serviços e 
instalações municipais, com o emprego técnico e regulamentado 
de cães, atuando mediante planejamento próprio, isoladamente ou 
em apoio às outras Unidades da Corporação, submetido ao 
Comando da Guarda Civil Municipal. 
§1º O G.O.C. - CANIL também tem por finalidade a execução de 
busca e salvamento com emprego de cães, atuando mediante 
planejamento próprio, isoladamente, ou em apoio a outros Órgãos. 
Art. 3º. Os cães poderão ser empregados no patrulhamento de 
próprios municipais e espaços Públicos e ainda nas seguintes 
atividades: 
I – Demonstrações de cunho educacional e/ou recreativo, bem 
como realização de palestras, teatros, eventos sociais, com cunho 
de divulgação Institucional; 
II – Apoio e Instrumento terapêutico de reabilitação física ou 
psicológica; 
III – Provas oficiais de trabalho, estrutura e habilidades diversas;  
IV – Formaturas e desfiles de caráter cívico; 
V – Apoio em controle de manifestações públicas; 
VI – Apoio a órgãos policiais de Segurança Pública; 
VII – Operações de busca, resgate, salvamento e demais 
situações de socorro; 
VIII - ações policiais de abordagem, proteção e faro. 
§ 1º. Os cães poderão ser empregados em outras missões para as 
quais estejam adestrados, desde que sejam relacionadas com as 
atividades da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto. 
§ 2º. O G.O.C. - CANIL, com sede no Município de São José do 
Rio Preto, é destinado à execução de missões específicas na 
cidade de São José do Rio Preto, ou em outras cidades em que 
seu emprego fizer necessário, mediante convênio ou solicitação 
formal. 
Art. 4º. Os cães terão livre acesso a todos os locais acessíveis a 
Guarda Civil Municipal, exceto quando a presença do animal 
colocar em risco a saúde das pessoas, conforme critério técnico, 
observada a conveniência do momento. 

 

 

Parágrafo Único. Os Locais de acesso público e/ou restrito, 
integrantes do patrimônio do Município, poderão ser utilizados 
para treinamento, provas e demonstrações, desde que 
devidamente identificados para tal finalidade. 
 

Seção II 
Da Organização Administrativa do G.O.C. - CANIL 

Subseção I 
Do Efetivo 

Art. 5º. O G.O.C. - CANIL, subordinado à Diretoria da Guarda Civil 
Municipal, com efetivo compatível com as suas atividades, é 
constituído por: 
I – Encarregado do G.O.C. - CANIL: qualquer servidor já 
ocupante de emprego público dentro da Guarda Civil Municipal, de 
livre escolha do Diretor, incumbido de coordenar, supervisionar e 
implementar a execução dos objetivos e missões específicas da 
Corporação no Setor do Canil na Cidade de São José do Rio 
Preto; 
II – Encarregado da Equipe: serão 04 (quatro) servidores 
lotados junto a Guarda Civil Municipal, designado pelo Diretor e 
indicado pelo Encarregado do G.O.C. - CANIL, em turnos de 
revezamento, com curso de condutor ou cinotécnico, realizados de 
forma presencial, de no mínimo 40 (quarenta) horas, e com amplo 
conhecimento técnico correlato ao cargo. Em caso de inexistência 
de pessoas capacitadas com os mencionados cursos, será 
designado pelo Diretor e indicado pelo Encarregado do G.O.C. - 
CANIL, um encarregado de equipe de sua confiança, até a 
regularização da capacitação; 
III – Adestradores: Guardas Civis Municipais, designados pelo 
encarregado do G.O.C. – CANIL, com curso de cinotecnia, 
reconhecido pela Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto 
para atividades de adestramento dos cães, realizado de forma 
presencial, de no mínimo 40 (quarenta) horas. Esta função será 
reconhecida ao servidor lotado do canil, habilitado, capacitado e 
experiente no condicionamento e instrução de cães nas mais 
diversas modalidades de interesse da Corporação; 
IV – Condutores de cães: Guardas Civis Municipais, designados 
pelo encarregado do G.O.C. – CANIL, com curso de condução, 

 

 

realizado de forma presencial. Esta função será reconhecida ao 
servidor habilitado e capacitado para conduzir o cão nas diversas 
operações de rotina do Canil, para cumprimento de suas 
obrigações e responsabilidades institucionais em apoio a 
Corporação em benefício da coletividade; 
V – Tratadores de cães: todos os integrantes do setor do canil 
serão treinados e instruídos a proceder à manutenção higiênica 
das instalações dos boxes e promover a alimentação dos cães. 
Será sempre a primeira função a ser desenvolvida pelo agente 
não habilitado à Unidade, pelo período de 3 (três) meses 
obrigatório. 
§ 1º O Guarda Civil Municipal designado para o canil passará por 
um tempo de adaptação até sua formatura como condutor de cão, 
sempre na supervisão de um cinotécnico do canil. Não havendo 
comprometimento nos serviços e na evolução do aprendizado 
neste estágio, o encarregado do G.O.C - CANIL levará por escrito 
ao conhecimento do diretor o desligamento do Guarda Municipal 
nos serviços do canil. 
§ 2º Os integrantes da equipe do G.O.C. - CANIL da Guarda Civil 
Municipal serão designados pelo Diretor e deverão possuir no 
mínimo o curso de condutor de cães, na modalidade presencial. 
Art. 6º. Aos integrantes do G.O.C. - CANIL cabe:  
I – Dedicar-se ao bem-estar do cão; 
II – Ser assíduo e pontual; 
III – Ter comprometimento com a unidade;  
IV – Ser participativo; 
V – Seguir hierarquia e disciplina; 
VI - Ser avaliado por um período de 3 (três) meses, onde será 
submetido a todas as atividades e adversidades da unidade 
G.O.C. CANIL, após esse período e sendo apto, terá que fazer no 
mínimo um curso de condutor; 
VII – Sendo inapto no período de 3 (três) meses, ser reintegrado a 
equipe de origem na Corporação. 
Art. 7º. O G.O.C. - CANIL contará com uma Comissão Normativa 
e Examinadora, que resolverá os assuntos do Canil, mediante 
votação unânime, presidida pelo encarregado do G.O.C. CANIL, 
tendo como membros, 04 (quatro) Encarregados de Equipe e 01 
(um) Médico Veterinário. 

 

 

§ 1º. Compete à Comissão Normativa e Examinadora: 
I - Elaborar as normas e rotinas da unidade para aprovação do 
Diretor da Guarda Civil Municipal; 
II - Assessorar o Diretor e Coordenador Operacional da Guarda 
Civil Municipal, nas questões relativas ao G.O.C. - CANIL. 
§ 2º. Para os assuntos específicos, a iniciativa em relação às 
normas será do ocupante da função específica, cabendo aos 
demais discutirem, em caráter consultivo, sua conveniência e 
eficácia, sendo competentes: 
I - A Comissão Normativa e Examinadora, juntamente com o 
encarregado do G.O.C. - CANIL: para normas do emprego 
operacional dos cães; 
II – O encarregado do G.O.C. – CANIL: para as normas gerais e 
de conduta dos integrantes; 
III – O Médico-veterinário: para normas que visem a saúde física e 
mental dos cães. 
§ 3º A atuação da Comissão de que trata este artigo será 
regulamentada por Norma Geral de Ação. 
Art. 8º. As atividades do G.O.C. - CANIL serão supervisionadas e 
avaliadas sistematicamente pela Comissão Normativa e 
Examinadora específica. 
§ 1º A Comissão examinadora, deverá emitir relatórios de 
supervisão ao Comando, podendo sugerir as medidas e atitudes 
pertinentes ao bom desempenho da Unidade. 
 

Subseção II 
Do Atendimento Médico-veterinário 

Art. 9º. O atendimento aos cães será feito por 01 (um) médico-
veterinário e 01 (um) auxiliar veterinário, no mínimo. 
Parágrafo Único. A função de auxiliar veterinário deverá ser 
exercida por qualquer integrante do G.O.C. – CANIL.  
Art. 10. O G.O.C. – CANIL não atende cães de propriedade 
particular para tratamento de saúde ou em estado de abandono e 
maus tratos, exceto os cães objeto de comodato. 
Art. 11. Os cães, integrantes do patrimônio da Guarda Civil 
Municipal, deverão possuir fichas individuais, contendo dados 
específicos e alterações quanto à sua saúde. 

 

 

 

CAPÍTULO III 
Da Formação do G.O.C. - CANIL 

Seção I 
Da Aquisição de Cães 

Art. 12. A inclusão no efeito de cães dar-se-á: 
I - Por compra; 
II - Por criação; 
III - Por doação; 
IV – Por comodato, desde que seja um cão de propriedade dos 
Guardas Civis Municipais de São José do Rio Preto. 
§1º A Admissão de cães em regime de Comodato, será efetuada 
por Termo de Comodato específico, estipulado pelo Diretor da 
Guarda Municipal, após a devida consulta e autorização do 
Secretário da Pasta, restando todas as obrigações por parte da 
Secretaria da Pasta. 
§ 2º - Os critérios técnicos de admissão dos cães em comodato, 
seguirão os mesmos admitidos para doação. 
§ 3º - Deverá constar do respectivo Termo de Comodato, as 
condições, claramente definidas no interesse da Corporação. 
§4º Os cães objeto de comodato poderão ficar na residência de 
seus proprietários e condutores, sendo esta conduta de livre 
escolha. 
Art. 13. Os cães a serem incluídos, destinam-se aos serviços da 
Guarda Civil Municipal, devendo ser considerados capacitados 
pela Comissão Examinadora nomeada para esse fim, que, 
obrigatoriamente, deverá emitir parecer por escrito. 
Parágrafo Único. No caso específico de compra, os cães deverão, 
também, ser portadores de Certificado de Registro de Origem, 
com laudo médico veterinário atestando a boa saúde do cão. 
Art. 14. Todos os cães existentes deverão ter resenha 
individualizada, a partir da data de sua entrada no G.O.C.  CANIL. 
§ 1º. Entende-se por resenha o registro minucioso dos animais da 
Corporação que se trate de animal em observação, integrante do 
patrimônio público ou particular, alimentado e cuidado pelo G.O.C. 
– CANIL. 
§ 2º. Na resenha deverão constar os seguintes dados: 
I - Data de sua inclusão, em carga; 
II - A forma de inclusão; 

 

 

III - O preço de compra ou da avaliação; 
IV – A idade, no ato da inclusão; 
V - Nome do proprietário, a pelagem, marcas peculiares no animal, 
filiação e raça; 
VI - Assinatura do veterinário que examinou o animal quando da 
sua inclusão; 
VII - Participações de missões gerais ou outras afins. 
§ 3º. A resenha será revista anualmente, até a primeira quinzena 
do último mês do ano, para que seja atualizada com as novas 
características e peculiaridades que o animal for adquirindo. 
 

Seção II 
Da Compra 

Art. 15. A compra será efetuada por meio de recursos próprios do 
orçamento financeiro. 
Art. 16. A compra poderá se processar em qualquer lugar do 
território nacional ou, se as condições forem favoráveis, no 
exterior. 
Art. 17. Efetivada a compra, os cães passarão a integrar o 
patrimônio do Departamento da Guarda Civil Municipal. 

Seção III 
Da Criação Própria 

Art. 18. Serão considerados de criação própria os animais que 
nascerem filhotes de matrizes do G.O.C. - CANIL, devendo todos 
ser registrados em resenha individualizada. 
Parágrafo único – Os direitos e deveres do proprietário de cães 
particulares em acasalamento obedecerão às normas constantes 
no termo de compromisso celebrado entre a Guarda Civil 
Municipal e os proprietários.  
Art. 19. Os filhotes provenientes de criação própria poderão 
permanecer em observação e em constante treinamento para a 
atividade fim, até a idade de 24 (vinte e quatro) meses, quando 
deverão ser inspecionados pela Comissão Examinadora. 
§ 1º. Será excluído o cão que, a qualquer momento, se mostrar 
inapto para a realização dos serviços da Guarda Civil Municipal. 
§ 2º. Aprovado na inspeção, o cão passará a integrar o patrimônio 
da Guarda Civil Municipal. 
 

 

 

Seção IV 
Da Doação 

Art. 20. A doação poderá ser feita por particulares ou pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros. 
Art. 21. Os cães doados ao G.O.C. - Canil deverão apresentar as 
seguintes condições: 
I - Ser considerado apto pela Comissão Examinadora, para fins de 
adestramento ou trabalho; 
II - Estar apto clínica e profilaticamente; 
III - Ser de raça pura e compatível com o trabalho do 
Departamento da Guarda Civil Municipal; 
IV-Estar na idade compatível com as janelas de aprendizados. 
Art. 22. Os cães doados permanecerão em observação e 
constante treinamento para a atividade fim, até 06 (seis) meses 
após a data da doação ou até o 24 (vigésimo quarto) mês de vida, 
no caso do cão doado ser um filhote ainda inapto para 
adestramento. 
§ 1º. Decorrido o tempo de observação e treinamento os cães 
serão inspecionados pela Comissão Examinadora, visando a sua 
inclusão em carga ou doação a terceiros. 
§ 2º. Será excluído o cão que, a qualquer momento, se mostrar 
inapto para realização dos serviços da Guarda Civil Municipal. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Exclusão de cães 

Seção I 
Das Formas de Exclusão 

Art. 23. O cão será excluído do efetivo Da unidade G.O.C. – 
CANIL, por uma das seguintes formas: 
I - Doação; 
II - Reforma; 
III - Extravio; 
IV - Morte. 
 
Art. 24. A exclusão dar-se-á através do processo próprio, de 
acordo com as normas existentes, e sob a responsabilidade da 
Comissão Examinadora. 
 

 

 

Seção II 
Da Doação e da Reforma de Cães 

Art. 25. Os cães em observação que, inspecionados pela 
Comissão Examinadora forem considerados inaptos, serão 
doados mediante recibo e nos termos previstos neste 
Regulamento para reforma de cães. 
§ 1º. As doações serão processadas pela Comissão Examinadora, 
com a devida anuência do Secretário Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança. 
§ 2º. Para a doação será obedecida a seguinte prioridade: 
I - Ao adestrador ou condutor do cão, obedecendo a prioridade de 
maior afinidade; 
II - Aos componentes do G.O.C. – CANIL da Guarda Civil 
Municipal; 
III - Aos demais componentes da Guarda Civil Municipal; 
IV - Às instituições e organizações do Município; 
V - À particulares. 
§ 3º. Para efeito do inciso I, do § 2º, considera-se adestrador ou 
condutor aquele que trabalhou com o cão durante o maior tempo 
ou que com ele tenha maior afinidade. 
 Art. 26. Os Cães do patrimônio da Guarda Civil Municipal serão 
reformados nos seguintes casos: 
I - Por tempo de serviço ao completar 08 (oito) anos de serviço 
efetivo prestado à Corporação; 
II - Por reforma compulsória, ao atingirem o limite de idade de 10 
(dez) anos; 
III - por inaptidão, atestada pela Comissão Examinadora. 
Art. 27. Os cães reformados serão mantidos pela Prefeitura, 
isentos de qualquer prestação de serviço ou atividade até o fim de 
sua vida ou doados, obedecida a mesma prioridade constante no 
§ 2º do art. 25. 
Art. 28. A doação será sempre onerada com os seguintes 
encargos: 
I - O donatário deverá, obrigatoriamente, ser pessoa idônea, 
reconhecidamente dedicada aos animais e ter condição financeira 
e de instalação para bem cuidar do cão doado;  
II  - O donatário deverá manter cadastro atualizado junto ao 
G.O.C – CANIL, constando endereço, e-mail e contato telefônico; 
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III - O donatário deverá dedicar ao animal a atenção necessária, 
fornecendo-lhe todos os cuidados quanto ao tratamento médico 
veterinário, higiene e alimentação; 
IV - O donatário fica impedido de participar com o animal doado, 
de provas de adestramento, exposições ou atividades 
semelhantes; 
V - Fica vedado o cruzamento para procriação do animal; 
VI – O donatário não poderá doar ou vender o cão a terceiros; 
VII - O donatário deverá atentar que o animal não seja utilizado em 
qualquer ato ilícito, previsto na legislação vigente. 
§ 1º. Os donatários ficam sujeitos a fiscalização exercida pela 
Guarda Civil Municipal, a qual se reserva o direito de anular a 
doação e retomar o animal, caso se verifique qualquer 
descumprimento das disposições deste artigo. 
§ 2º. O animal retomado poderá ser novamente doado à outra 
pessoa, entidade ou instituição, que não seja a mesma de quem 
foi retomado. 
§ 3º. O donatário que infringir as disposições deste artigo ficará 
impossibilitado de concorrer a doações futuras. 
Art. 29. A todo donatário dar-se-á sempre o competente 
documento comprobatório da doação feita, na qual deve, 
obrigatoriamente, constar cláusulas referentes à possibilidade de 
retomada por parte da Guarda Civil Municipal. 
Art. 30. Os processos de descargas e de doação de cães 
integrantes do patrimônio da Guarda Civil Municipal serão 
conduzidos pela Comissão Examinadora. 
 

Seção III 
Da Morte, da Eutanásia e do Extravio 

Art. 31. O cão que vier a falecer de causas naturais ou acidentais, 
em serviço ou não, será excluído do efetivo do G.O.C. - CANIL e 
sepultado em área apropriada, adequada, mesmo os que estejam 
em condições de termo de comodato. 
 
Art. 32. Entende-se por “eutanásia”, a morte indolor causada 
voluntariamente por médico-veterinário ao cão, obedecendo aos 
padrões éticos e técnicos, nas condições específicas a seguir: 

 

 

I – Quando em virtude de acidente for julgado irrecuperável e 
sua sobrevivência seja apenas motivo para sofrimento; 
II – Quando for acometido por moléstia contagiosa ou 
epidêmica, que torne perigoso o convívio do cão junto a outros 
animais ou pessoas, ou por moléstia crônica degenerativa ou 
metabólica incurável; 
III – Nos casos não previstos nos incisos anteriores, desde que o 
parecer médico veterinário assim o aconselhe, com a ciência da 
Comissão examinadora.  
§ 1º. O médico-veterinário justificará, com a maior presteza 
possível, o motivo da eutanásia, sendo lavrado, pela Comissão 
Normativa e Examinadora, o Termo de Eutanásia, por votação 
unânime, emitindo um relatório ao condutor ou adestrador do cão, 
que decidirá pela realização ou não do procedimento, com o 
objetivo de exclusão do cão do efetivo do G.O.C. – CANIL. 
§ 2º. Caso a decisão do condutor ou adestrador do cão seja 
contrária ao relatório da Comissão Examinadora, será realizado o 
desligamento do cão, sendo doado a este, desde que não seja 
uma condição que cause sofrimento constante e irreversível ao 
animal. 
§3º A eutanásia será de responsabilidade da Comissão Normativa 
e Examinadora, sendo a execução orientada e procedida pelo 
Médico Veterinário. 
§ 4º Será lavrado e assinado pela Comissão examinadora o 
Termo de Óbito, com o objetivo de exclusão do cão do efetivo do 
canil. 
Art. 33. Considera-se extraviado o cão que desaparecer e não for 
recuperado no prazo de 8 (oito) dias. 
§ 1º - Será então lavrado o Termo de Desaparecimento, 
comunicando-se a Comissão examinadora que determinará sua 
exclusão do efetivo da Corporação. 
Art. 34. Em qualquer dos casos enumerados nesta seção, dar-se-
á imediata ciência ao Coordenador Operacional e Diretor da 
Guarda Civil Municipal, com o fim de adoção de providências 
administrativas, visando a excluir o cão do efetivo do G.O.C. – 
CANIL. 

 

 

§ 1º. A documentação referente ao fato deverá ser providenciada 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para fins de registro e 
controle. 
§ 2º. Nos casos de extravio, se o cão for localizado após o prazo 
previsto, será mantido no efetivo do G.O.C. – CANIL, mediante 
novo expediente administrativo. 
§ 3º. Para fins de exclusão da carga patrimonial, os extravios 
deverão ser apurados administrativamente. 
 

CAPÍTULO V 
Do Adestramento de Cães 

Seção I 
Dos Adestradores 

Art. 35. Somente poderão conduzir os cães da Guarda Civil, os 
integrantes do G.O.C. – CANIL. 
Art. 36. Os componentes do G.O.C. - CANIL, sempre que 
possível, executarão as atividades que lhes competem, 
acompanhados do respectivo cão. 
 

Seção II 
Dos Cães Adestrados 

Art. 37. Todos os cães pertencentes ao efetivo do G.O.C. – CANIL 
deverão ser adestrados para dar cumprimento das missões que 
lhes são afetas. 
Art. 38. Considera-se tecnicamente que o período máximo de 
trabalho de um cão, em quaisquer modalidades de operações, 
seja de até 8 (oito) horas, devendo ser substituído por outro, na 
necessidade de continuidade da operação. 
Art. 39. Todos os cães deverão ser alimentados obedecendo aos 
critérios técnicos e nutricionais emanados pelo Médico Veterinário 
de acordo com o desempenho operacional, programação e 
atividade de cada um. 
Art. 40. A programação de atividade e operação de cada cão 
deverá respeitar os limites de seu bom desempenho, de acordo 
com a avaliação do Médico Veterinário e de seu condutor. 
 
Art. 41. Em operações extraordinárias, inclusive em 
apresentações de cunho de divulgação institucional, que 

 

 

demandem a participação excepcional dos cães deverão ser 
providenciados: local adequado de descanso, água e alimentação 
compatíveis. 
Art. 42. Com a finalidade de proporcionar extensão social de suas 
atribuições com maior segurança à população, o G.O.C. - CANIL 
poderá, a critério da Administração Pública, oferecer serviços a 
Instituições, Entidades e proprietários de cães particulares 
mediante Programa específico aprovado e autorizado pela 
Comissão Normativa e Examinadora e pelo Diretor da Guarda 
Municipal. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 43. Todas as situações referentes ao G.O.C. – Grupo de 
Operações com Cães – CANIL, deverão ser informadas pelo 
encarregado ao Diretor, que acompanhará a realização de 
atividades correlatas e pertinentes ao uso dos cães para 
atividades que se enquadrem, principalmente nas atribuições da 
Guarda Municipal, para as de patrulha e apoio, bem como, outras 
de caráter cívico, educacional social e operacional, conforme 
estipulado no Municipal nº 18.695. 
Art. 44. Nenhum Guarda Civil Municipal adestrador ou Condutor, 
poderá ter sob seus cuidados o adestramento de mais de 3 (três) 
cães simultaneamente. 
Art. 45. As despesas com a execução deste decreto correrão por 
conta de dotações da Secretaria da pasta.  
Art. 46. Os efeitos desta Portaria retroagem a 10 de junho de 
2021. 
  Registre-se; 
  Publique-se; 
   Cumpra-se. 

São José do Rio Preto, 22 de junho de 2.021. 
 

 

 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
SEGURANÇA 

Portaria SMTTS Nº 24, de 24 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) João dos Santos Junior Mat. 57116 
b) Naianka Castilho Mardegan Mat. 67654 

 

 

Fica expressamente revogada a Portaria SMTTS Nº 22 de 18 
de junho de 2021, publicada no Diário Oficial em 22 de junho 
de 2021. 

São José do Rio Preto – SP, 24 de junho de 2021. 
 

 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, 
com escritório à Avenida Adolfo Lutz, 886, sala 05, San-
ta Cruz, bairro desta cidade de São José do Rio Preto/
SP – CEP: 15014-140, brasileiro, casado, residente nesta 
cidade, vem, por intermédio deste Edital para promover 
a convocação da trabalhadora Adriana Silva Souza, CPF 
375.260.138-81 para comparecer o mais breve possível no 
escritório com endereço acima informado em seu horá-
rio de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta feira, 
das 08h00min. às 11h00min. no período matutino e das 
13h00min às 18h00min no período vespertino, para tratar 
de assunto referente a Ação Individual de Nº 0011642-
97.20217.5.15.0044 em trâmite perante a Justiça do Traba-
lho desta comarca de São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 16 de Junho de 2021

DRº Alexandre de Souza Matta



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
25 de junho de 2021

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
TANABI

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. FLAVIO OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA e 
NAIARA CRISTINE FORTUANTO, sendo ele residente e 
domiciliado no 2º subdistrito desta cidade, fi lho de AMÉRI-
CO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR e de DÉBORA DE 
OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA e ela fi lha de LUIS 
ANTONIO FORTUNATO e de KATIA APARECIDA FRÓES 
FORTUNATO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 24/06/2

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 
26.2021.Objeto: Fornecimento de combustíveis (Diesel–S10 
e Gasolina) destinados ao abastecimento de veículos e 
máquinas da Prefeitura do Município de Tanabi. Entrega de 
envelopes, credenciamento e negociação: 07 de julho de 
2021, as 09h30min. O edital poderá ser adquirido na Prefei-
tura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 
– Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 
ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 24 de junho de 
2021. João Paulo da Silveira – Pregoeiro. Norair Cassiano 
da Silveira. Prefeito.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reali-
zação de reforma e ampliação da Escola Municipal Feliciano 
Sales Cunha.
Data da realização da Sessão Pública: 15/07/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93.

Monte Aprazível, 24 de junho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL


