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43% dos bares e restaurantes de Rio Preto 
temem fechar em um mês com lockdown

PESQUISA INÉDITA

Polícia Civil 
prende 16 
traficantes 

em operação 
no noroeste 

paulista
Pág. A4

Bombeiros 
liberam alvará e 
Shopping Azul 
reabre hoje

Divulgação
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DROGAS 
PM apreen-
deu grande 
quantidade 
de drogas e 
R$ 8,5 mil 

em dinheiro 
com trafi-

cante após 
denúncia 
anônima. 

Pág.A4

Troca de farpas 
gera confusão 
na sessão na
 CPI da Covid

Bombeiros vistoriam área do shopping ontem e aprovam a abertura, que acontece hoje

Swift abre hoje para vacinar pessoas de 44 anos
 Neste sábado (26) a Prefeitura de Rio Preto abre a Swift, das 8h às 16h, para a “Repescagem” da vacinação, ou seja, vacinar 
o público de 44 anos de idade ou mais que não conseguiu comparecer às salas de vacina durante a semana.                Pág.A5

O Sindicato dos Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Simila-
res de São José do Rio Preto 
(Sinhores) realizou uma pes-
quisa com 172 empresários 
sobre o impacto do lockdown 
noturno no setor. Segundo os 
dados, 93% acreditam que 
estabelecimento corre o risco 
de fechar as portas dentro de 
um a seis meses, sendo que 
43,3% temem ter que en-
cerrar atividades em um mês 
apenas.   Pág.A2

Fiscalização multa mais 
sete pessoas nas ruas

Na oitava noite de fiscalização 
realizada pela Guarda Civil Munici-
pal, Vigilância Sanitária e Fiscaliza-
ção de Postura nesta quinta-feira 
(24) sete pessoas foram autuadas.
Durante o bloqueio, realizado das 
19h às 5h, 98 pessoas foram 

abordadas. Até o momento 179 pes-
soas foram autuadas e o valor total 
das multas é de R$ 1.126.984,00. 
Segundo o porta-voz da GCM, Roger 
Assis, o segundo final de semana do 
lockdown noturno também contará 
com a força-tarefa nas ruas.  Pág.A4

Vereador repudia 
propaganda com 
crianças falando 
sobre LGBTQIA+

O vereador Anderson Branco 
protocolou nesta sexta-feira 
(25) uma Moção de Repúdio 
contra a rede Fast Food Bur-
ger King (BK) por divulgar uma 
campanha publicitária na forma 
de propaganda com o uso de 
crianças para falar sobre LGB-
TQIA+. “Não pode tratar isso 
com publicidade”, diz.  Pág.A3

Nesta sexta-feira (25) os 
Bombeiros realizaram a visto-
ria nas instalações das lojas 
do Shopping Azul e emitiram 
laudo técnico para reabertura, 
que acontece hoje após cinco 
meses do incêndio que destruiu 
o centro de compras.  Pág.A2

Prefeito de Mirassol 
rebate críticas por 

ter adotado lockdown 
menos rígido

Segundo o Prefeito, ainda 
neste sábado (26) ele irá se 
reunir com o Comitê Gestor 
de Mirassol para discutir se 
há a necessidade ou não de 
restringir ainda mais as me-
didas adotadas, inclusive em 
relação à venda de bebidas 
alcoólicas que não está proi-
bida na cidade.    Pág.A3

Socorrista do 
Samu registra 
queixa contra 

médico 
Na última quinta-feira (20) 

uma auxiliar de enfermagem, 
socorrista do SAMU, procurou 
a Central de Flagrantes às 20h 
para informar ter sofrido um de-
sacato por um médico. Pág.A4

André 
Barrenha, 

empresário 
do setor

Divulgação
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O uso do Marketing 
com foco na geração 

Millennials
A geração do milênio é 

como qualquer outro grupo 
de consumidores. A única 
diferença é que essa gera-
ção responde ao marketing 
de maneiras diferentes das 
gerações anteriores. Isso 
ocorre devido ao aumento das 
compras on-line, das mídias 
sociais e de uma sensação 
geral de imediatismo.

Ao entrarmos em 2020, 
é vital entender como co-
mercializar para a geração 
do milênio. Pensa-se que a 
geração do milênio é um dos 
maiores e mais complicados grupos de consumidores a 
quem recorrer.

Assim, o marketing para jovens adultos não deve ser as-
sustador. Se você se educa sobre quem são os millennials 
e o que eles querem, é simples implementar estratégias 
de marketing que proporcionarão ótimos resultados. 

A geração do milênio tem sido frequentemente descrita 
como desinteressada e egoísta, insatisfeita, sem foco 
e preguiçosa, e compreende um grupo de adultos que 
ingressa na força de trabalho com menos segurança e 
valor do que as gerações anteriores. Com o surgimento 
das mídias sociais, a geração do milênio se transformou 
em um mundo de gratificação imediata, vivendo uma 
vida “pós-digna” e filtrada, e mudou a maneira como 
comercializamos. Ela se compõe de uma grande parcela 
de consumidores e está se tornando cada vez mais im-
portante saber como atrair esse grupo. Muitas empresas 
reclamam de não conseguir atrair a geração do milênio, 
observando que estão sempre em busca de algo maior 
e melhor.

Apelo à gratificação instantânea, é o que preconiza 
essa geração.

Então, vivemos em uma era digital, onde quase tudo 
está disponível imediatamente e os millennials adoram 
isso. Nem precisamos sair de casa para fazer compras, 
assistir a um filme, conseguir comida ou conversar com 
amigos e entes queridos. Entrar nesse movimento é ab-
solutamente vital para o sucesso do marketing.

Nos anos anteriores, podemos ter tido pouca ou ne-
nhuma interação diretamente com nossos consumidores. 
Mas com e-mails, mensagens privadas e comentários, 
precisamos manter a correspondência com os consumi-
dores para criar rapport e confiança. 

Você está construindo a confiança da marca quando 
mantém contato com seus consumidores. Se você se 
tornar uma empresa em que eles acreditam e confiam, 
você pode aumentar facilmente seu sucesso.

A implementação de uma estratégia de marketing e 
a criação de funis para atingir cada pessoa com seus 
interesses pessoais é fundamental.

A geração do milênio quer comprar produtos em que 
acredita de empresas nas quais acredita. O marketing 
costumava se concentrar muito no que dissemos sobre 
os produtos. Se uma empresa colocasse um ótimo anún-
cio em uma publicação impressa, muitas vezes obteria 
um aumento nas vendas. A geração do milênio não se 
importa com as frases e os recursos cativantes usados   
para descrever os produtos, eles se preocupam com a 
autenticidade.

Nunca seria aceitável nas gerações anteriores falar 
sobre posições políticas ou justiça social, mas essas duas 
coisas podem realmente ajudar você a se conectar mais 
com seus consumidores. Se seus valores estiverem alinha-
dos com os de um cliente, eles estarão mais inclinados a 
apoiar sua empresa e comprar seu produto.

A geração do milênio quer informações simples, 
e-books, postagem no blog e vídeos divertidos e úteis. Eles 
apreciam liderança, experiência e seguem influenciadores. 
Você tem 45% mais chances de recorrer a elas usando 
essas técnicas do que comunicar seu produto informando 
apenas fatos.

Utilizando métodos digitais comprovados, como os 
que implementamos diariamente para nossos clientes, 
sua empresa pode atrair esse público e se conectar com 
eles. Podemos ajudar sua empresa a aumentar as vendas 
e obter informações úteis sobre o que seus clientes em 
potencial desejam.

Enfim, nesse artigo procurei descrever sucintamente 
como comercializar para a geração do milênio em 2021.

Pense nisso.

Por Sergio Mansilha - Pedagogo Empresarial

ARTIGO Imposto de renda 
O governo propôs a redução do Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica dos atuais 15% para 
10%. A mudança na alíquota deve ocorrer em 
duas etapas: para 12,5%, em 2022 e para 10% 
em 2023. A medida vale para empresas de todos 
os setores, com exceção daquelas aderentes ao 
Simples Nacional, que têm regime de tributação 
diferenciado.

Inflação 
O Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor Amplo 15, 
que mede a prévia da inflação 
oficial, ficou em 0,83% em 
junho deste ano. A taxa é su-
perior ao 0,44% de maio deste 
ano e ao 0,02% de junho de 
2022.

Janssen 
Três milhões de doses de vaci-

nas da Janssen contra a covid-19, 
doadas pelo governo norte-ameri-
cano, desembarcaram no Aeroporto 
Internacional de Viracopos, em 
Campinas (SP), na manhã desta 
sexta-feira (25). O lote é avaliado 
em R$ 145 milhões.

NOTAS

43% dos bares e restaurantes 
de Rio Preto temem fechar em 
até um mês, revela pesquisa 

O Sindicato dos Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares de 
São José do Rio Preto (Sinhores) 
realizou uma pesquisa com 172 
empresários sobre o impacto do 
lockdown noturno no setor. Se-
gundo os dados, 93% acreditam 
que estabelecimento corre o 
risco de fechar as portas dentro 
de um a seis meses, sendo que 
43,3% temem ter que encerrar 
atividades em um mês apenas.

O empresário André Bar-
renha afirmou que tinha três 
empreendimentos em Rio Preto 
e precisou fechar um durante a 
pandemia, demitindo 14 funcio-
nários. Por conta do lockdown 
noturno, seu estabelecimento 
Santo Espeto, que tinha atendi-
mento exclusivamente noturno, 
está temporariamente fechado 
também.

“Eu só estou funcionando 
com minha terceira empresa 
Santíssimo eventos, servindo o 
almoço, pois as festas e eventos 
estão proibidas desde março de 
2020. Por não pagar o aluguel, 
estou conseguindo ir levando, 
mas a situação está cada vez 
mais difícil”, comentou André.

Outros dados apontados 
pela pesquisa mostram que 
45,3% desses empresários tive-
ram uma queda no faturamento 
de 75% a 100%. Outros 33,7% 
tiveram redução de 50% a 75%.

“Quando falamos dessa 
reduções, estamos falando 
do faturamento pandêmico, 
que já teve uma queda natural 
antes das medidas restritivas. 
O setor inteiro está sendo pe-
nalizado por uma minoria que 
descumpre as regras, lembran-

do que sempre defendemos as 
punições para quem estivesse 
descumprindo, mas neste caso 
as pessoas que seguem a 
risca o decreta também estão 
sendo prejudicadas”, afirmou 
Ronaldo Castro Couto, diretor 
do Sinhores.

A empresária Claudia Fur-
quim, dona do Restaurante 
Tivoli, contou que teve uma 
redução de um terço no fa-
turamento. “Eu tenho três 
restaurantes e um deles é ba-
sicamente apenas o jantar. O 
almoço não paga nem o gás que 
usa e isso impactou fortemente. 
Mas o lockdown também im-
pactou nos outros no horário de 
almoço, pois os clientes ficam 
confusos sobre os horários que 
abrem e fecham. No meio dessa 
pandemia nós precisamos dos 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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dois turnos, se não é pedir para 
fechar as portas em um mês”, 
afirmou.

Ela ainda citou que o de-
livery não é uma opção viável 
para manter o restaurante. 
“A maioria das pessoas que 
pedem delivery é para pegar 
pizza e lanche. Eu sirvo arroz 
e feijão, portanto o público é 
essencial para o meu negócio”, 
comentou Claudia.

“O delivery representa no 
máximo de 10% a 15% do 
faturamento, muito longe de 
sustentar um restaurante. Além 
disso, há um encarecimento 
nos preços por conta da taxa 
de entrega e dos aplicativos”, 
explicou Ronaldo.

A pesquisa ainda traz infor-
mações sobre as demissões 
nos bares e restaurantes para 
atravessar o período, com 

44,2% dos estabelecimentos 
demitindo de 1 a 3 colabora-
dores, 30,2% de 4 a 7 fun-
cionários, 7,6% de 8 a 10 e 
11% demitiram mais que 10. 
Apenas 7% não precisaram 
dispensar ninguém.

“As demissões não re-
presentam apenas a perda 
do salário, mas também da 
alimentação, já que muitos 
funcionários comem nos res-
taurantes em que trabalham. 
Estamos nos sentindo ignora-
dos pelo poder público e injus-
tiçados. Nós não somos contra 
o lockdown, mas pedimos o 
bom senso para atender até 
às 20h, para pegar o período 
do jantar. É realmente um ab-
surdo essa situação em que a 
gente tem que implorar para 
conseguir trabalhar”, comen-
tou Ronaldo.

Empresário precisou fechar um de seus estabelecimentos na pandemia

APÓS CINCO MESES

Bombeiros liberam alvará e Shopping Azul abre hoje

Os 166 permissionários do 
Shopping Azul retornam nes-
te sábado (26) às atividades 
comerciais na Praça Jornalista 
Leonardo Gomes, em frente ao 
Terminal Urbano de Rio Preto.

A expectativa é que estes 
comerciantes voltem à rotina 
de vendas que tinham estabe-
lecido antes do incêndio, para 
recuperarem tempo e dinheiro 
perdidos nestes cinco meses em 
que ficaram sem renda.

O horário de funcionamento 

das lojas será aos sábados das 
8h às 14h e de segunda a sexta 
das 8h às 18h.

A segurança noturna do local 
será feita por um condutor e 
mais três cães. “A Associação 
contratou uma empresa espe-
cializada e estamos trabalhando 
com três raças de cães: pitbull, 
rottweiler e pastor belga malinois 
e um condutor por noite que fica 
acompanhando os cães aqui”, 
explica João Willian, Presidente 
da Associação.

Nesta sexta-feira (25) os 
Bombeiros realizaram a visto-

ria nas instalações da Praça, 
através do sargento Augusto 
Fioramonte e acompanhado 
de representantes da Emurb, 
secretarias de Obras e Desen-
volvimento Econômico, além do 
Presidente da Associação dos 
permissionários.

O militar destacado para a 
verificação, aferiu posiciona-
mento de extintores, entradas 
e saídas do local, assim como 
as sinalizações de emergência 
e de lotação máxima.

Com a aprovação do Bom-
beiros, foi dado o aval para a 

emissão do AVCB (Auto de Vis-
toria do Corpo de Bombeiros), 
documento que foi emitido 
nesta sexta-feira.

Andressa ZAFALON
Divulgação
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Vereador faz moção de 
repúdio a propaganda 
LGBTQIA+ de fast food
O vereador Anderson 

Branco protocolou nesta 
sexta-feira (25) uma Moção 
de Repúdio contra a rede 
Fast Food Burger King (BK) 
por divulgar uma campanha 
publicitária na forma de 
propaganda com o uso de 
crianças para falar sobre 
LGBTQIA+.

A Moção critica a fala na 
propaganda “Não sabe ex-
plicar LGBTQIA+ para crian-
ças? Aprenda com elas”.

Branco diz não se tratar 
de preconceito, mas, sim, 
de uma questão individual 
e pessoal dos pais de cada 
criança. “Não pode tratar 
isso com publicidade, uma 
vez que pode, inclusive, 
induzir a própria criança - 
que está em processo de 
formação - a pular etapa 
na sua formação sexual”, 
argumenta o vereador.

Na moção, o vereador 
explica que cada criança 
tem sua etapa e que o mo-
mento da escolha para tratar 
sobre o assunto sexualidade 
e outros assuntos deve ser 
no tempo dos pais. “A mídia 

ou qualquer outro meio, 
não deve intervir nisso. Os 
pais é quem devem discutir 
com seus filhos os valores, 
respeito e solidariedade. É 
um direito dos pais exporem 
aos seus filhos temas como 
estes”.

O texto de Branco ainda 
complementa dizendo que 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

LOCKDOWN NOTURNO

“Minha cidade é Mirassol, tenho que pensar em 
não prejudicar o pessoal daqui”, diz prefeito

O Prefeito de Mirassol, 
Edson Ermenegildo, falou com 
exclusividade com o DHoje 
nesta sexta-feira (25) sobre 
a possibilidade de adotar (ou 
não) ao lockdown noturno 
proposto por Rio Preto.

Segundo o Prefeito, entre 
esta sexta e sábado (26) ele 
irá se reunir com o Comitê 
Gestor de Mirassol para dis-
cutir se há a necessidade ou 
não de restringir ainda mais as 
medidas adotadas, inclusive 
em relação à venda de bebi-
das alcoólicas que não está 
proibida na cidade.

“Estamos acompanhando 
o Plano SP, fizemos um de-
creto restringindo mais que o 
Plano SP e hoje ou excepcio-
nalmente amanhã devo me 
reunir com a minha equipe. 
Estamos acompanhando os 
índices e vamos avaliar”, co-
mentou o Prefeito.

Há uma ação na justiça 
contra Mirassol, movida pelo 
promotor José Silvio Codogno 

que pede explicações sobre o 
porquê o Prefeito não aderiu 
ao lockdown noturno, haja vista 
que o índice da DRS15, pela 
qual pertence Mirassol, está 
acima dos 90% da ocupação 
dos leitos.

A juíza determinou que 
para decidir sobre o pedido 
do promotor precisaria ouvir 
o município primeiro e deu 
um prazo de 72 horas para se 
manifestar. “Nós temos o prazo 
até amanhã. Além de eu não 
ter fiscais o suficiente, tam-
bém não posso delegar poder 
de polícia porque não tenho 
recursos humanos para isso”, 
salienta Edson.

A reportagem questionou 
sobre o fato de Jaci ter, inicial-
mente, publicado o decreto 
igual ao de Mirassol, mas, após 
o promotor também ingressar 
na justiça contra a cidade, 
a Prefeita Valéria Guimarães 
editou um novo decreto e de-
terminou o lockdown noturno 
nos mesmos moldes do de Rio 
Preto, enquanto Mirassol não 
cedeu.

Andressa ZAFALON 

Vereador pede construção de cemitério na 
região norte; prefeitura amplia sepulturas

O vereador Cabo Júlio 
Donizete protocolou nesta 
sexta-feira (25) um reque-
rimento e uma indicação 
ao Executivo para que seja 
estudada a possibilidade da 
construção de um novo ce-
mitério municipal na região 
norte de Rio Preto.

O argumento do vereador 
é que os atuais locais que 
servem para sepultamentos 
estão atingindo sua capa-
cidade máxima para novos 
enterros. “Em Rio Preto dis-
pomos de dois cemitérios, o 
cemitério da Ressurreição e 
o Cemitério São João Batista, 
no entanto, os dois estão 

com as vendas de sepulturas 
inativas há anos, devido a sua 
lotação. Junto com os abrigos 

funções urbanas, a criação 
de um novo cemitério, é de 
extrema necessidade para 
eternizar ou dar continuida-
de a uma existência que se 
findou”, explica Cabo Júlio 
Donizete.

Por nota, a Prefeitura in-
formou que em Rio Preto 
existem, atualmente, existem 
350 sepulturas disponíveis 
para compra no valor de 
R$780,00 (subsidiadas pelo 
município, já que o valor é 
superior a isso). “Estão sendo 
construídas mais 240 (em 
fase final) e segunda-feira 
(28) inicia a construção de 
mais 1.198 sepulturas, todas 
no cemitério São João Batis-
ta”, explica a assessoria.

Andressa ZAFALON 

construídos para suportar e 
apoiar o desenvolvimento das 
atividades cotidianas e das 

Arquivo DHOJE

ADMINISTRAÇÃO

POLÊMICA

O cemitério da Ercília e o cemitério de Talhado são 
somente para reutilização

não é o fato de alguém per-
tencer à determinada con-
dição e diversidade sexual e 
gênero, mas sim por expor 
o tema às famílias. “O con-
teúdo exposto trata de um 
comercial que mostra, em 
tese, certa inversão de valo-
res e exposição às crianças 
sem maturidade necessária 

“Minha cidade é Mirassol. 
Não posso fazer algo pensan-
do em Rio Preto. Tenho que 
fazer algo que não prejudique 
Jaci, Mirassolândia e Bálsamo 
que são as cidades que nos 
rodeiam. A Prefeita de Jaci se 
antecipou e tomou a decisão 
dela que nós respeitamos”, 
conclui o Prefeito.

Desde segunda-feira (21), 
quando Mirassol publicou o 
decreto com medidas mais 
restritivas que o Plano SP – no 
entanto, sem restringir, por 
exemplo, a venda de bebida 
alcoólica nenhum dia – não 
houve nenhuma multa em es-
tabelecimentos nem em CPFs. 
Em contrapartida, Rio Preto já 
registrou 179 pessoas autua-
das e o valor total das multas 
já somam R$ 1.126.984,00 
até o momento.

Neste período Mirassol ape-
nas notificou oito estabeleci-
mentos na noite de terça-feira 
(22) por descumprirem as me-
didas estabelecidas exercendo 
suas atividades presenciais 
após o horário limite (20h). 

Anderson Branco protocolou 
nesta sexta-feira (25) uma 
Moção de Repúdio contra a 
rede Fast Food Burger King

para visualizar e ouvir todo 
esse contexto”.

A Moção deverá ser lida 
e votada na próxima sessão, 
que acontece terça-feira 
(29). O DHoje tentou contato 
com a assessoria do BK, mas 
até o momento não obtive-
mos retorno. Veja o vídeo no 
portal do DHoje

Divulgação

Entre os estabelecimentos 
notificados estavam dois res-
taurantes, duas pizzarias, um 
serv festa, uma salgadaria, 
uma lanchonete e uma quadra 
society.

“Não houve notificação e 
nem autuações na noite desta 
quarta-feira (23), nem de quin-
ta-feira (24). Depois de muitas 
notificações feitas na terça, os 
comerciantes estão mais cons-
cientes”, afirmou a assessoria 
de imprensa da prefeitura de 
Mirassol. (Colaborou Maria 
Paula ANDRADE)

Divulgação

Funcionário confirma pressão
Durante o depoimento de Luís Ricardo Miranda (foto) ontem à 

CPI da Covid teve troca de farpas entre a bancada de senadores 
governista com o deputado Luís Miranda (DEM-DF), irmão do 
depoente. Ricardo, chefe do setor de importação do Ministério 
da Saúde, confirmou pressão que recebeu de superiores para 
agilizar a liberação da papelada, com o objetivo de importar a 
vacina indiana Covaxin. O deputado disse que, diante da pressão 
sofrida pelo irmão, levou a denúncia ao presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido): “o presidente disse que isso é grave e ia acionar 
a Polícia Federal”. Só que não o fez! Ricardo disse que se recu-
sou a assinar a liberação porque ouviu de um companheiro de 
trabalho, chamado Rodrigo, de que havia comentário sobre pro-
pina na aquisição do imunizante. A empresa Precisa atua como 
intermediária na aquisição da vacina, cuja dose custa R$ 80,87, 
quatro vezes mais que outros imunizantes. O presidente da CPI, 
Omar Aziz (PSD-AM), anunciou que vai convocar os citados.

Motivação
As farpas aumentaram 

quando o senador governista 
Marcos Rogério (DEM-RO) 
disse que o deputado Luís Mi-
randa (DEM-DF) levou adiante 
a denúncia do seu irmão, 
de suposta irregularidade na 
aquisição da Covaxin, por “mo-
tivação”. Ao ser indagado pelo 
presidente Omar Aziz para 
esclarecer qual seria a “moti-
vação”, desconversou, o que 
fez o deputado se defender de 
forma áspera e a confusão fez o 
presidente suspender a sessão.

Músico vai à Justiça
O músico Abner Fontanelli (foto) entrou com mandado de 

segurança na Justiça, pedindo liminar, para não ser multado ao 
exercer o direito de tocar no Calçadão. A iniciativa de procurar a 
Justiça foi por causa de ameaça da fiscal Fabiana Cristina Pazin 
Neves da Secretaria do Meio Ambiente, no último sábado. A 
fiscal alegou que os comerciantes cobraram uma posição da 
fiscalização para combater a poluição sonora na área central. 
Abner encaminhou à Justiça declarações de 43 comerciantes 
favoráveis aos músicos, o que rechaça a declaração da fiscal. 
O músico disputou a eleição para vereador em 2020, por isso 
desconfia-se que a ameaça tem interferência de adversário po-
lítico devido a sua popularidade no Calçadão. Até o fechamento 
da coluna o juiz competente não havia expedido a sua decisão.

Sem papel
O idealizador da urna ele-

trônica Gouseppe Janino, as-
sessor especial da presidência 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), diz que auditorias pre-
cisas comprovam a segurança 
do equipamento. O presidente 
TSE, ministro Luís Roberto 
Barroso, também rechaça 
o voto aditável justificando 
que, em 25 anos em uso, 
não ocorreu nenhuma fraude. 
Diante da segurança da urna, 
Barroso diz que é retrocesso 
exigir comprovante de papel.

Corda
O presidente afastado Adil-

son Barroso está com a corda 
no pescoço e pelo que se 
vislumbra dificilmente voltará 
ao comando do Patriota. A 
tentativa de ‘golpe’ para domi-
nar a sigla foi um ato grave na 
concepção do grupo do presi-
dente interino Ovasco Resen-
de. Barroso queria dominar a 
sigla para beneficiar o grupo 
do presidente Jair Bolsonaro 
(em partido), que almeja se 
filiar ao partido para disputar 
a reeleição, em 2022.

Erro cabal
Sérgio Moro teve índice de 

popularidade que deixou polí-
ticos veteranos enciumados. 
Enquanto trajava a toga, no 
ápice da Operação Lava-Jato 
que combateu malfeitos de 
políticos e empresários, o 
juiz seria páreo difícil de ser 
abatido se tivesse disputado 
o cargo de presidente, em 
2018. O erro cabal de Moro 
foi deixar a toga para ser mi-
nistro da Justiça. Conclusão, 
maculou sua carreira de juiz e 
perdeu a popularidade.

Adesivaço
Grupo político ligado à 

direita promove amanhã ‘ade-
sivaço’ de veículos a favor do 
voto impresso, como defende 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). A proposta que 
exige o voto auditável tramita 
na Câmara. O grupo defende 
ainda a criação do Aliança 
pelo Brasil, partido que não 
saiu do papel. O ApB iria 
abrigar Bolsonaro, que desis-
tiu da ideia. A concentração 
será na cabeceira da pista do 
Aeroporto, das 10h às 13h.

Inclusiva
Integrantes da sociedade 

civil organizada, que examinam 
as recomendações da Orga-
nização das Nações Unidas 
sobre educação, alertaram que 
objetivos como a promoção 
de uma educação inclusiva e 
o cumprimento das metas do 
Plano Nacional de Educação 
podem não ser alcançados, en-
tre outras razões, por falta de 
investimentos. A avaliação foi 
feita ontem na audiência pú-
blica na Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara Federal.

Músico vai à Justiça

tiu da ideia. A concentração 
será na cabeceira da pista do 
Aeroporto, das 10h às 13h.

feita ontem na audiência pú-
blica na Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara Federal.
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Policiais Federais de Jales/
SP cumpriram, na manhã desta 
quinta-feira (24), um mandado 
de busca e apreensão na ci-
dade de Estrela d’Oeste/SP. As 
investigações indicaram que o 
alvo das buscas estaria com-
partilhando vídeos e imagens 
contendo pornografia infantil 
na internet.

O investigado é servidor 
público municipal em Estrela 
d’Oeste e não foi preso em 
flagrante, pois arquivos con-
tendo conteúdo ilícito não 
foram localizados no momento 
das buscas. Equipamentos 
eletrônicos tais como: celular 
e mídias de armazenamento 
de dados foram apreendidos e 
serão analisados pela perícia 
criminal federal objetivando 
localizar ou recuperar arquivos 
digitais ilícitos, que por ventura 
estejam ocultos ou que eventu-
almente tenham sido apagados 
pelo investigado.

O material apreendido foi 
levado até a sede da PF em 
Jales onde as investigações 
devem prosseguir objetivando 
esclarecer os fatos e identificar 
outros eventuais envolvidos nos 
crimes em apuração.

PF de Jales 
investiga 
caso de 
pedofilia

Da REDAÇÃO 

Operação contra tráfico prende 16 
Nesta quinta-feira (24) a Po-

lícia Civil de Rio Preto prendeu 
16 pessoas e apreendeu um 
adolescente de 16 anos duran-
te a deflagração da Operação 
Narco Brasil em Rio Preto e re-
gião. Ainda foram apreendidas 
porções de drogas e dinheiro.

A operação coordenada 
pelo Ministério da Justiça foi 
deflagrada em todo o país e sua 
intenção é combater o tráfico 
de drogas no Brasil. Na região 
Noroeste Paulista a operação 
foi realizada pela Delegacia 
Seccional de Rio Preto, tendo 
em sua coordenação o Dele-
gado Alexandre Arid, onde 86 
policiais civis com o apoio de 36 
viaturas foram designados para 
cumprir 20 mandados de busca 
e apreensão e 49 mandados de 
prisão nos 31 municípios.

Dentre os mandados 11 
suspeitos foram presos junto 
com mais cinco prisões em 
flagrantes, sendo duas em Mi-
rassol, duas em Monte Aprazível 
e uma em Rio Preto, e a apre-
ensão de um adolescente de 16 
anos. Todos foram encaminha-
dos para a carceragem da DEIC 
onde permanecem à disposição 
da justiça, já o adolescente será 

avaliado pela Vara da Infância da 
Juventude sobre sua internação 
ou liberação.

Durante a operação também 
foram apreendidos mais de meio 
quilo de cocaína, 100 gramas de 
crack e um quilo de maconha, 
junto com R$ 700.

Após lamentar o aumento 
de tráfico de drogas no Brasil e 
no mundo, Arid reforçou que a 
intenção da operação, deflagra-
da desde o dia 1 de junho, foi 
desarticular o tráfico de drogas 
prendendo os traficantes.

O delegado ainda orientou 
que “é importante que as mães 
e os pais atentem-se para o 
comportamento dos filhos, até 
porque a droga para o consumo 
pessoal acaba estimulando a 
prática do tráfico. A gente tam-
bém apela para que os familiares 
sempre permaneçam em alerta 
para o comportamento dos filhos 
no sentindo de evitar que eles 
acabem neste caminho”.

Os 37 suspeitos não en-
contrados durante a operação 
terão seus nomes registrados 
em mandados de prisão para 
que eventualmente a polícia 
possa prendê-los. A quinta-feira 
foi nomeada como o “dia D” 
tornando-se o dia de deflagra-
ção e finalização da operação. 
(Colaborou – Bruna MARQUES

Da REDAÇÃO    
redacao@dhoje.com.br
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Operação contra tráfico de drogas na região e Rio Preto prendeu 16 pessoas na quinta-feira

Divulgação

PLANTA ILEGAL

Agentes encontram 361 
porções de maconha 

em horta do CPP
Agentes do Centro de Pro-

gressão Penitenciária se dirigi-
ram até a Central de Flagrantes 
para apresentar 361 porções 
de maconha que foram encon-
tradas na horta do CPP nesta 
quinta-feira (24) às 8h10. O 
proprietário dos entorpecentes 
não foi identificado.

Para os policiais, os agen-
tes disseram que as porções 
esverdeadas estavam espa-
lhadas pela horta e que após 
recolherem as 361 porções 
eles procuraram o proprietário 

tanto na parte externa quanto 
na parte interna do centro, 
porém sem sucesso.

O boletim de ocorrência 
registrado como localização/
apreensão de objeto foi enca-
minhado junto com as drogas 
para o 3º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

Mais sete pessoas 
são multadas no 
lockdown noturno

Na oitava noite de fiscaliza-
ção realizada pela Guarda Civil 
Municipal, Vigilância Sanitária 
e Fiscalização de Postura nesta 
quinta-feira (24) sete pessoas 
foram autuadas.

Durante o bloqueio, reali-
zado das 19h às 5h, 98 pes-
soas foram abordadas. Até o 
momento 179 pessoas foram 
autuadas e o valor total das 
multas é de R$ 1.126.984,00. 
Segundo o porta-voz da GCM, 
Roger Assis, o segundo final 
de semana do lockdown no-

turno também contará com a 
força-tarefa que intensifica as 
fiscalizações.

O decreto é válido até dia 
1 de junho, e as pessoas que 
forem abordadas sem justifica-
tiva de circulação serão autua-
das, sendo que a multa inicial 
é de R$6.296. Para registrar 
queixas de reclamações de 
aglomerações durante o toque 
de recolher as ligações deverão 
ser direcionadas para o telefone 
de emergência da GCM (153). 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Agentes encontram 
361 porções de 
maconha em horta 
do CPP
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NEUSA VICENTE MANO SANCHES, 
natural de Fernandópolis/SP, faleceu aos 
70 anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Marcio, Ricardo, Taysa. Foi sepultada 
no dia 25/06/2021 às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

DENÚNCIA PM prende traficante com drogas 
e R$ 8,5 mil em dinheiro

Um homem de 24 anos foi 
preso nesta quinta-feira (24) 
às 16h30, após policiais mili-
tares serem informados por um 
anônimo de que no bairro Nova 
Esperança haveria uma pessoa 
traficando drogas. Com o acu-
sado foram localizadas porções 
maconha, crack e cocaína e 
aproximadamente R$ 8,5 mil.

Segundo as informações 
fornecidas, os policiais estavam 
em patrulhamento pelo bairro 
Nova Esperança quando foram 
abordados por um anônimo 
que informou que na Rua Ma-
ria José de Souza uma pessoa 
estaria comercializando drogas 
em sua casa.

Os policiais se deslocaram 
até o endereço onde eles ter-
minaram de chegar andando, 
momento em que observaram 
o acusado próximo ao portão 
de sua casa. Ao avistar os PMs 
tentou retornar para o interior 
do imóvel, porém foi parado 
pelos policiais.

Questionado sobre a presen-
ça de produtos ilícitos em sua 
casa o homem acabou confir-
mando e permitiu a entrada 
dos policiais. Em revista pessoal 
apenas foi encontrado seu celu-
lar. A mãe do suspeito também 
estava presente, momento em 
que começou a passar mal 
e foi orientada a permanecer 
sentada.

Os PMs realizaram uma 

busca pela residência sendo 
encontrado dentro do guarda 
roupa do acusado uma sacola 
com R$8.579, que segundo o 
homem é lucro de suas vendas, 
junto com três porções de ma-
conha, uma porção de cocaína 
e uma pedra de crack. Ainda 
foi apreendido um frasco de 
fermento em pó que segundo o 
suspeito ele usava o conteúdo 
para misturar com a cocaína.

O homem e as drogas fo-
ram levados para a Central de 
Flagrantes onde ele foi preso e 
encaminhado para a carcera-
gem local. O caso foi registrado 
como drogas sem autorização e 
encaminhado para o 4º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

PM prende traficante com drogas e R$ 8,5 mil em dinheiro
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DESENTENDIMENTO
Socorrista do Samu registra 

queixa contra médico de hospital

Na última quinta-feira (20) 
uma auxiliar de enfermagem, 
socorrista do SAMU, procu-
rou a Central de Flagrantes às 
20h para informar ter sofrido 
um desacato por um médico 
plantonista do Hospital Santa 
Casa. Seu colega de trabalho 
lhe acompanhou até a central 
pois também foi ofendido pelo 
médico.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, a 
vítima se dirigiu até a residência 
de um paciente que estava apre-
sentando uma crise grave respi-
ratória. Por também apresentar 
risco de morte decidiram levar o 

paciente até o setor de emergên-
cia do Hospital Santa Casa.

Na instituição a vítima e a 
testemunha foram recebidas por 
funcionários que colocaram o pa-
ciente em uma maca, momento 
em que o médico plantonista 
apareceu e de forma agitada 
questionou o motivo do pacien-
te estar no hospital. A auxiliar 
informou que foi comunicada 
pela central do SAMU de que a 
pessoa deveria ser transferida 
para a instituição devido o risco 
de morte.

Segundo a vítima, após sua 
justificativa o médico de forma 
ríspida começou a ofender ela 
e seu companheiro de trabalho, 
como também passou a xingá-

-los, chegando a dizer que eles 
deveriam “socorrer porcos e não 
estarem ali socorrendo pessoas”. 
A auxiliar ainda tentou dialogar 
com o médico, momento em 
que ele partiu em sua direção e 
foi contido por funcionários do 
hospital.

Para os policiais a vítima não 
sabe dizer se a intenção era agre-
di-la fisicamente.

Depois do ocorrido os socor-
ristas se dirigiram até a central 
onde o caso foi registrado como 
desacato e encaminhado para o 
2º Distrito Policial. Em contato 
com a assessoria da Santa Casa 
o DHoje foi informado de que o 
hospital investigará o ocorrido. 
(Colaborou – Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM

Socorrista do Samu registra queixa contra médico 
de plantão da Santa Casa

Arquivo DHOJE
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7 passos para dificultar 
o contágio  pela quarta 

cepa da covid 19: Variante 
B.1.617(variante Delta), a 

mais letal de todas!

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Sabemos que a terceira onda da covid-19 está assolando a 
cidade, o estado e o país. Não descansamos do maior pico de 
contágio e a quarta cepa já aterroriza com sua letalidade maior 
que todas as outras. 

Os especialistas do mundo alertam para o grau de contágio 
avassalador, isto é a disseminação deste vírus é muito mais 
veloz diz os cientistas.

Segundo as análises, essa linhagem apresenta três versões, 
com pequenas variações entre elas: a B.1.617.1, a B.1.617.2 
e a B.1.617.3.

Elas já foram encontradas em quase 50 países (incluindo 
o Brasil) e se tornaram dominantes não apenas na Índia, mas 
também em algumas regiões do Reino Unido.

Com as versões anteriores das outras cepas, era necessário 
ter contato com uma quantidade considerável de vírus para 
ficar doente.

Agora, com as novas variantes, essa carga viral necessária 
para desenvolver a covid-19 fica um pouco mais baixa, o que 
certamente representa um perigo.

Cientistas alertam que a cepa indiana é mais contagiosa e 
letal. 

Os estudos conduzidos ao redor do mundo em relação a 
cepa descoberta na Índia sugerem que ela tem uma maior taxa 
de infectividade por afetar mais pessoas e induzir uma carga 
viral maior.

O jornal CNN falou sobre a cepa que a linhagem é a quarta 
classificada pela Organização Mundial da Saúde como “variante 
de preocupação”. Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo têm 
casos confirmados no país . 

Mediante este quadro caótico da saúde o que podemos 
fazer no dia a dia para amenizar os riscos de contrair a doença? 

1) Uso de máscara é importantíssimo, prefira as que cubra 
bem o topo do nariz, a boca e o queixo, sem deixar frestas onde 
o ar pode entrar e sair. Dê preferência aos modelos profissionais, 
que conferem maior proteção, especialmente a PFF2 ou a N95.

2) Consuma alimentos que potencializem a força do seus 
órgãos, para que sua imunidade fique blindada contra o vírus: 
prefira saladas cruas, Grãos integrais como arroz integral, quinoa, 
aveia, painço, leguminosas como  feijão, grão-de-bico, lentilha, 
ervilha, frutas e hortaliças caqui, mexerica, banana, espinafre, 
quiabo, escarola etc.

#FICAADICA: Dê preferência aos orgânicos sempre que 
possível.  Por serem livres de agrotóxicos, eles possuem maior 
quantidade de compostos bioativos, que auxiliam na prevenção 
de doenças e participam de uma variedade de funções no nosso 
organismo.

3) Na rua, mantenha uma distância mínima de 1,5 metro 
de outros indivíduos, evite contágio com gotículas e spray de 
saliva e secreções com este distanciamento. 

4) Ao sair, prefira sempre lugares abertos, ao ar livre. Se for 
para um local fechado, veja se ao menos há uma boa circulação 
do ar, com as janelas abertas. Fazendo isso você dificuldade o 
contágio, pois o oxigênio estará trabalhando como um extermi-
nador do vírus e ao seu favor.

5) Evite manter contato próximo e por muito tempo com 
pessoas que não fazem parte do seu dia a dia. Neste momento 
as redes sociais precisam dar lugar ao calor humano, mesmo 
sendo insubstituíveis, neste momento a maior prova de amor e 
proteção é o distanciamento, estar longe para depois estar junto.

6) Lave sempre as mãos com água e sabão ou álcool gel. 
Tenha sempre um álcool gel 70%ao seu alcance, deixa esse 
vírus fora de suas mãos e proteja-se. 

07) Pratique exercícios regulares e intensidade moderados 
e aumente a imunidade, ajudando no combate ao coronavírus. 

Cuide-se! Prevenir é o melhor tratamento para qualquer pato-
logia, para covid é essencial cuidar-se para não ser contaminado.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, espe-
cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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Swift abre para vacinar 
pessoas de 44 anos

Neste sábado (26) a Pre-
feitura 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 conseguiu comparecer 
às salas de vacina durante a 
semana. Neste dia só serão 
aplicadas primeiras doses.

Na segunda-feira (28) o 
público de 43 anos de idade 
também será incluído na Cam-
panha 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. 

Relatório - A Secre-
taria de Saúde de Rio Preto 
confirmou nesta sexta-feira 
(25) 285 casos de Covid-19, 
sendo 214 por exame PCR, 
11 TR sorológico e 60 por TR 
antígeno. No total são 85.372 
casos registrados.

“Temos observado uma 
estabilização nesses números. 
Estávamos com uma média de 
400, 500 casos por dia e nes-
sa semana observamos uma 
média de 332 casos por dia. 
É uma leve estabilização, mas 
precisamos avaliar essa ten-
dência de queda para próxima 
semana. É importante que to-
das as medidas implementadas 
se mantenha”, afirmou a geren-
te da vigilância epidemiológica 
Andreia Negri.

Foram confirmados também 
mais nove óbitos pela doença, 
com notificações que variam 
entre os dias 23/06 e 25/06. 
Desde o início da pandemia são 
2.424 mortes, com uma taxa 
de letalidade de 2,8%. O nú-
mero de curados é de 74.964, 
o equivalente a 88% dos casos. 
O coeficiente de incidência é de 
18.360 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente Rio Preto con-
ta com 935 pacientes com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 468 em 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

HOJE

UTI e 467 na enfermaria, sendo 
que 533 são residentes de Rio 
Preto e 402 de outras cidades 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 são 

Swift abre para vacinar pessoas de 44 anos que não 
foram durante a semana

730 internações, com 406 na 
UTI e 324 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI em 
Rio Preto é de 90% e de 89,5% 
na região.

Vinicius LIMA

PROTEÇÃO MIRASSOL

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
iniciou nesta semana a va-
cinação contra a Covid-19 
das lactantes do município, 
com doses remanescentes. A 
vacinação conta com o apoio 
do Movimento Lactantes pela 
Vacina Mirassol, que criou 
um cadastro das mamães e 
avisa quando as doses ficam 
disponíveis. Até quinta-feira 
(24), 19 lactantes, com bebês 
acima de 6 meses de idade, 
foram vacinadas no município.

As doses remanescentes 
de vacinas são as acondicio-
nadas em frascos multidoses 
e que, ao final da vacinação, 
ficam disponíveis porque não 
há mais público para ser va-
cinado na unidade. Como o 
frasco reaberto não pode ser 
armazenado, as doses têm 
que ser aplicadas. Nesse caso, 
a Saúde de Mirassol recorre 
ao cadastro - controlado pelo 
Movimento Lactantes pela 
Vacina Mirassol - de pessoas 
interessadas na vacina. No 
caso das lactantes, elas estão 
com prioridade para receber 
estas doses remanescentes.

As lactantes interessadas 
em participar do programa 
devem enviar mensagem pelo 
WhatsApp (17) 99142-6338 
ou (17) 98822-7972 com 
nome completo da mamãe, 
telefone de contato, primei-
ro nome e idade do bebê 
e aguardar a convocação, 
geralmente perto do final do 
atendimento. Para receber 
a imunização, elas devem 
apresentar documento com 
foto e CPF, comprovante de 
residência, certidão de nasci-
mento da criança e atestado 
do pediatra.

“Há uma fila de espera. 
Das 64 mamães cadastradas 
no nosso grupo, 19 já recebe-
ram a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19”, afirmou 
Daniele Moreira Angelo Lopes, 
mamãe do Pedro Henrique 
de 2 anos e uma das repre-
sentantes do Movimento Lac-
tantes pela Vacina Mirassol. 
“Criamos também um perfil do 
movimento no Instagram e um 
grupo pelo WhatsApp para fa-
cilitar o cadastro das mamães 
lactantes”, acrescentou.

O grupo também conta 
com a participação de Camila 
Montoro Mazeti Felício, idea-
lizadora do Movimento, e de 
Ana Gabriela Masoti Blanke-
nheim.

Lactantes criam 
movimento e 
conseguem 

vacina
Da REDAÇÃO 

Dibea castra 96 animais em 
mutirão na Vila Itália

A Diretoria do Bem-Estar 
Animal (Dibea) realizou na 
primeira semana de junho 
um mutirão na Comunidade 
Vila Itália, onde 96 animais, 
sendo 61 cães e 35 gatos, 
foram castrados, vacinados e 
examinados. A ação faz parte 
do plano de regularização e 
urbanização do local.

O mutirão contou com a 
parceria do Projeto Tampinha 
que Salva, que transportou os 
animais até as salas cirúrgicas 
e doou a medicação neces-
sária para o pré e pós-cirúr-
gico. O Centro de Controle 
de Zoonoses também entrou 
na parceria com a vacinação 
e realização de exames para 
diagnóstico de leishmaniose.

“A vacinação e a castração 
na comunidade são importan-
tes para reduzir a circulação 
de doenças como raiva e 
controlar a taxa de natalidade 
de animais na comunidade. 
O trabalho foi realizado com 
sucesso”, explica o diretor da 
Dibea Kelsen Arioli.

Serviço - A Diretoria 
do Bem-Estar Animal (Dibea) 
é um serviço da Prefeitura de 
Rio Preto instituído em 2017 
com o objetivo de promover 
políticas públicas de saúde, 

proteção, defesa e bem-estar 
dos animais domésticos e do-
mesticados.

A Dibea atua no combate 
aos maus-tratos em parceria 
com a Polícia Ambiental e a 

Da REDAÇÃO 

Guarda Civil Municipal, realiza 
castrações e projetos voltados 
para educação e conscientiza-
ção quanto à proteção animal, 
além de campanhas para doa-
ção de animais.

Divulgação

ESPERA
Jovem com epilepsia aguarda 

consulta com neuro há 6 meses

O adolescente Ezequiel 
Estevão Victalino, de 15 anos, 
foi diagnosticado com epilep-
sia aos cinco anos de idade 
e, desde então, faz uso de 
medicamento para controlar 
as crises.

De acordo com informações 
da mãe Lucélia Victalino, ela 
sempre comprou a medica-
ção receitada, no entanto, o 
adolescente precisou trocar o 
medicamento depois que teve 
uma crise e ficou cinco minutos 
sem respirar.

“O remédio carbamazepina 
que ele tomava, é um remédio 
que o efeito passa mais rápido, 
por isso, na última crise que 
aconteceu há um ano, ele che-
gou a ficar cinco minutos sem 
respirar e foi onde trocamos o 
remédio”, explica  mãe.

Na troca do remédio para o 
Tegretol CR, a família passou a 
gastar, em média, R$300,00 
por mês só com esse medi-
camento. “Para eu ganhar o 
remédio da Prefeitura, preciso 
passar pelo neuro para que 
esse médico escreva a carta 
da necessidade do meu filho 
tomar este remédio, no entanto, 
a consulta dele estava marcada 
para janeiro deste ano e foi des-
marcada devido à pandemia e 
até agora, não obtive retorno”, 
esclarece a mãe.

O vereador Renato Pupo 

Da REDAÇÃO 

protocolou um requerimento 
na tarde desta sexta-feira (25) 
pedindo esclarecimentos sobre 
o caso. No documento, o ve-
reador pauta a demora de seis 
meses para remarcar a consulta 
com o neurologista e explica 
que o menino necessita dos re-
médios para o tratamento e que 
somente o médico responsável 
pode receitar.

A reportagem entrou em 
contato com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Rio Preto 
que respondeu que “vai apurar 
a situação”.

O remédio carbamazepina que ele tomava, é 
um remédio que o efeito passa mais rápido, por 
isso, na última crise que aconteceu há um ano, 
ele chegou a ficar cinco minutos sem respirar e 

foi onde trocamos o remédio

“

”
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Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Lei n.º 2.591, de 25 de junho de 2021.

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a fi rmar parceria por 
Termo de Fomento, com organizações da sociedade civil 
para o Exercício de 2021, amparado no inciso II do art. 31 e 
inciso VI do art. 30 da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho 
de 2014”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Mu-
nicípio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que 
a Câmara Municipal de Cedral aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica Chefe do Poder Executivo autorizado a cele-
brar parceria na forma da Lei Federal n.º 13.019/2014, com 
o ‘LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CEDRAL’, inscrito 
no CNPJ sob n.º 49.989.775/0001-20, para os Serviços de 
Acolhimento Institucional de longa permanência para idosos 
de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos. 

Parágrafo único: A parceria à que se refere o caput deste 
artigo terá a duração de06 (seis) meses, podendo ser pror-
rogada em conformidade com a Lei Federal n.º 13.019, de 
31 de julho de 2014, desde que não exceda o limite imposto 
por lei. 
 
Art. 2.º - Aplica-se as parcerias autorizadas por esta lei, 
o prazo previsto no § 1.º do art. 88 da Lei Federal n.º 
13.019/2014.

Art. 3.º - Os recursos a serem repassados, na forma desta 
lei, deverão cobrir apenas despesas de custeio, e o valor 
previsto é de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), que 
serão repassados mensalmente à Sociedade Civil descrita 
no Artigo 1.º desta lei, conforme descrito abaixo.
Parágrafo único: Os repasses mensais serão feitos nos 
seguintes termos: 1.ª parcela no mês de Julho no valor de 
R$ 9.000,00 (nove mil reais), 2.ª parcela no mês de Agosto 
no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), 3.ª parcela no mês 
de Setembro no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), 4.ª 
parcela no mês de Outubro no valor de R$ 9.000,00 (nove 
mil reais), 5.ª parcela no mês de Novembro no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), e, 6.ª parcela no mês de Dezem-
bro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 4.º - Aplica-se de forma subsidiária os dispostos no § 4.º 
do art. 32 e no art. 40 da Lei Federal n.º  13.019/2014.

Art. 5.º - As despesas decorrentes da presente Lei serão 
suportadas com os recursos consignados no Orçamen-
to Municipal do Exercício de 2021, sob a classifi cação: 
08.244.0007.0009.0000 (Manutenção do Fundo Municipal 
de Assistência Social), 3.3.50.43 (Subvenções Sociais).  

Art. 6.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção. 

 Prefeitura Municipal de Cedral, 25 de Junho de 
2021; 91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
                Registrada em livro próprio e Publicada por afi xa-
ção na mesma data e local de costume.

Rosália Matilde Bortoluzzo
 Secretária 

Editais de
PROCLAMAS

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. MATHEUS FELIPE MACRI e LARA LETÍCIA 
ANTONIO DA SILVA, sendo ele fi lho de VALTER MACRI 
e de DINAMARA DOMINGOS SATURNINO e ela fi lha de 
MILTON CESAR DA SILVA e de ROSEMERE ANTONIO DA 
SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/06/2021.

Rio Preto sedia evento de MMA amanhã
São José do Rio Preto rece-

be neste domingo (27), a partir 
das 13h, a primeira edição do 
evento de MMA Road to Fu-
ture. Por conta da pandemia, 
o evento não contará com a 
presença de público e terá 
transmissão no pay-per-view 
e na internet.

“É um evento importante, 
que vai contar transmissão 
internacional, com direito a 
narração em inglês. O Road to 
Future é um evento que abraça 
diversos lutadores, já que o 
MMA abrange diversas lutas 
marciais e dá oportunidades 
para o que não tem ainda mui-
tas lutas no cartel”, comentou 
André Sztajn, responsável pela 
transmissão.

O card passou mudan-
ças, mas a luta principal está 
confirmada e será entre o 
rio-pretense Rafael Coxinha e 
Ozias Bull Terrier pela categoria 
peso-pena.

Além de Rafael Coxinha, 
Eduardo Chapolin também 
estará representando o Ma-
quininha do Futuro. O head 
coach do Maquininha, Edgar 
Rodrigues de Oliveira falou 
sobre as expectativas para 

esse evento. “Hoje nós temos 
20 atletas e realizamos diversos 
tipos de treino como muay thai, 
jiu jitsu, boxe e preparação físi-
ca. É um evento nobre que dá 
oportunidades para os jovens 
e engrandece o esporte na 
região”, comentou.

O Road to Future terá três 
lutas transmitidas gratuitamen-
te na página oficial do evento 
no Facebook: Murilo Andrade 
vs. Charles de Oliveira; Felipe 
dos Santos vs. Roque Júnior e 
Roberto Souza vs. Vinicius Pi-
res. As demais serão disponibi-
lizadas no perfil no site oficial do 
Road to Future por R$ 29,99. 
No dia 18/07 será realizada a 
segunda edição do evento em 
Curitiba e 01/08 em Goiânia.

As outras lutas são: Eduardo 
Chapolin vs. Júnior Tratorzinho 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

ARTES MARCIAIS

O card passou mudanças, 
mas a luta principal está 
confirmada e será entre 
o rio-pretense Rafael Co-
xinha e Ozias Bull Terrier 
pela categoria peso-pena

(peso-mosca); César Almeida 
vs. Vitor Ferreira (peso-médio); 
Marcelo Guedes vs. Sergi-
nho de Fátima (peso-médio); 
Cristyan Maranhão vs. Bru-
no Sá (peso-leve); Stephanie 
Rondinha vs. Daiane Cristine 
(peso-palha feminino); Murilo 
Trindade vs. Charles de Oliveira 
(peso meio-médio); Jean Silva 
vs. Adriano Smeagol (peso-pe-
na); Roberto de Souza vs. Vini-
cius Pires (peso-galo) e Felipe 
dos Santos vs. Roque Júnior 
(peso-mosca).

FUTEBOL

O Road to Future terá três lutas trans-
mitidas gratuitamente na página oficial 
do evento no Facebook: Murilo Andrade 
vs. Charles de Oliveira; Felipe dos San-
tos vs. Roque Júnior e Roberto Souza 
vs. Vinicius Pires. As demais serão 
disponibilizadas no perfil no site oficial 
do Road to Future por R$ 29,99

Mirassol volta a campo contra Ituano hoje

Depois de uma sequência 
de três partidas como visitante, 
onde somou sete pontos, o 
Mirassol volta a atuar no Maião 
neste sábado (26) pela 5ª 
rodada da Série C do Campeo-
nato Brasileiro. O adversário da 
vez será o Ituano. No Paulistão, 
as duas equipes ficaram no 
um a um.

“É um jogo duro, jogamos 
com eles recentemente e foi 
uma das melhores partidas do 
Paulistão, com diversas chan-
ces de gols para os dois lados. 
O Ituano é uma equipe muito 
forte, é um clássico estadual 
e a gente precisa estar muito 
concentrado e ciente do que 
tem que fazer em campo para 
que a gente consiga os três 
pontos que são importantes 
para a gente”, afirmou o téc-
nico Eduardo Baptista.

O Leão atuou em seu está-
dio apenas uma vez na Série 
C, na derrota por dois a um 
diante do Ypiranga na estreia. 
“Hoje a gente é um time mais 
consistente. Estamos ainda 
em formação, mas com uma 

des. “Realmente houve alguns 
convites de equipes de Série 
A e B, mas quando vim para o 
Mirassol eu vim muito decidido 
a fazer meu trabalho, criar um 
legado e entregar um projeto 
pronto. Graças a Deus estamos 
tendo resultado e eu sabia que 
se desse certo esse assédio 
aconteceria, mas nada mais 
me abala ou me seduz a não 
ser o projeto que vim fazer aqui. 
Tenho um compromisso com o 
Mirassol e com os atletas que 
eu trouxe aqui e nós vamos 
tocar até o final”, afirmou.

Vinicius LIMA 

consistência maior. Espero que 
a gente faça um bom jogo para 
que vencer e dar sequência 
na competição”, comentou o 
treinador.

Baptista ainda falou sobre 
o interesse de clubes gran-

Leo ROVERONI

Técnico 
Eduardo 
Baptista

MIRASSOL X ITUANO
SÉRIE C DO CAMPEONATO 
BRASILEIRO
DIA: 26/06
HORÁRIO: 17H
LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA 
DE CAMPOS MAIA – MIRASSOL
TRANSMISSÃO: BAND E DAZN

Ficha técnica
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DECLARAÇÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ABANDONO DE EMPREGO 

(** NOTIFICAÇÃO **)  

MJ CASTILHO CONSTRUCOES LTDA ME                
R COSTA RICA, 780 - SALA B - JARDIM AMERICA     CEP : 15.055-410  
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP  
C.N.P.J. / C.E.I. : 11.096.032/0001-59  
 
MANOEL FERNANDES GUIMARAES 
RUA IRIRITIBA, 557 - VILA ANCHIETA     CEP : 15.050-330  
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP  
C T P S : 00023767-083/BA  
 
Ilmo Sr(a): MANOEL FERNANDES GUIMARAES  
C T P S : 00023767-083/BA  
 

                             Vimos pela presente,  requerer  seu  comparecimento  na  Empresa acima 
citada no  PRAZO DE 072 (SETENTA E DUAS) HORAS para justificar o motivo pelo qual não vem 
comparecendo ao serviço. sob pena do seu contrato de trabalho ser rescindido por justa 
causa, nos termos do Artigo 482, letra i da CLT.  

SAO JOSE DO RIO PRETO / SP, 25 de JUNHO de 2021  

MARCIO JOSE CASTILHO 
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, sexta-feira

Roberto
 Toledo

TRABALHE POR UMA CAUSA, NÃO POR APLAUSO. VIVA PARA 
EXPRESSAR, NÃO PARA IMPRESSIONAR. NÃO SE ESFORCE PARA QUE 

SUA PRESENÇA SEJA NOTADA, MAS PARA QUE SUA AUSÊNCIA SEJA 
SENTIDA. Sorria, beba muita água e seja feliz!

LEILA MARIA HOMSI Ker-
bauy atual presidente do Ro-
tary Club de São José do Rio 
Preto – Alvorada convida para 
a transmissão do cargo de Pre-
sidente e Posse do Conselho 
Diretor do ano de 2021 – 2022, 
que será presidido pelo empre-
sário Tsai Tsuong Fu, no dia 05 
de julho, uma segunda-feira, a 
partir das 19h30.  Cerimônia vir-
tual através do aplicativo Zoom.  

OLAVO TARRAF e Lelo 
Locatelli Garcia são os aniver-
sariantes de amanhã, domingo, 
recebendo os cumprimentos 
dos amigos e familiares. Aquele 
abraço!  

FEIJOADA do Acampamento 
com renda revertida para a Pa-
róquia Santa Edwiges na Vila 
Toninho, será neste domingo, 
dia 27 de junho, das 11h30 às 
13 horas, com retirada na Pa-
róquia Santa Edwiges, e serve 
duas pessoas no valor de R$ 
50 reais.

 H. SOSSO CAMARIM, no 
comando da empresária Sueli 
Sosso e filhos, no Riopreto 
Shopping, exibe em sua vitrine 
novidades da moda com lin-
das camisas, camisetas Hugo 
Boss (várias cores), vestidos, 
sapatos, tênis masculinos e fe-
mininos entre outros acessórios 
fashion. Vale a pena conferir!

EM BREVE, a Zona Sul, na 
avenida J.K. ganhará um big 
BAR composto de 4 ambientes 
diferenciados, no comando 
de um conhecido empresário 
rio-pretense.

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

 O SENAC DE RIO PRETO 
está com inscrições abertas 
para diversos cursos de exten-
são universitária. Esses cursos 
são ótimas opções para ampliar 
a formação e se qualifi car, além 
de servirem como porta de en-
trada para uma pós-graduação, 
caso o aluno tenha interesse 
em cursar em seguida.

NO PRÓXIMO dia 3 de julho, 
um sábado, acontecerá uma 
Feijoada Solidária, com retira-
da das 11h30 às 14 horas, no 
Astéria Eventos & Buffet (Casa 
de Portugal) Nova Redentora. 
Parte da renda revertida para 
Igreja Messiânica Mundial do 
Brasil. Valor do convite R$ 50 
reais.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

Fique Sabendo...
O cérebro se modifica quando 
estimulado das mais diversas 
maneiras. Prat icantes da 
g inást ica para o cérebro 
aumentam o fluxo de conexão 
entre os neurônios, beneficiando 
capac i dades  f unc i ona i s 
(memór ia,  concentração, 
raciocínio, atenção, foco entre 
outras), e comportamentais 
(autoestima, interação social 
inteligência emocional, entre 
outras). Nossa metodologia não 
se limita à uma faixa etária: todo 
mundo pode viver esta emoção, 
seja supera! Dra. Luciana (17) 
99195–2250.

DiáriodoBob
Sociedade anônima.  Seguem ainda em discussão no 

plenário da Câmara e em lugares públicos, o entrevero entre 
os vereadores Renato Pupo de Paula e Anderson Branco. Os 
jornais noticiam isso não é de hoje. E o motivo da briga é 
torpe, afinal, numa discussão em plenário, o vereador Branco 
ficou vermelho quando Pupo, fez alusão a um sócio que ele não 
tem, não admite ter e não gosta de quem acha que ele tem. 
O problema de palavras ao vento é que sócio tem sinônimos 
que ferem: membro, comparsa, comparte, parceiro, quinhoeiro, 
cúmplice, consócio e acionista. Esperança no Palestra. Com 
a reabertura do Shopping BLU e a promessa de um movimento 
de veículos e pessoas na Praça Leonardo Gomes, a diretoria 
do clube está pensando em abrir os portões do clube pra faturar 
uns trocos com um estacionamento de veículos, que ajudaria e 
tranqüilizaria em muito o trânsito das pessoas no local. Concurso 
promissor. Cida Pasqualon é quem sabe e pediu pra espalhar. O 
Banco do Brasil abre concurso para Agente Comercial e Agente 
de Tecnologia. Ao todo, são 2.240 vagas e outras 2.240 de 
cadastro reserva. Anos 60 e 70.Quando instalado na esquina da 
Bernardino com a Silva Jardim, no centro, quem trabalhava no 
Banco do Brasil era autoridade e tinha fama de rico. Hoje, os 
tempos são outros e a remuneração inicial é pouco mais de R$3 
mil, para jornada de 30 horas semanais e vale refeição de R$830 
por mês. Detalhe: os profissionais tem participação nos lucros 
ou resultados do banco. Mesmo que hoje, um funcionário do BB 
não seja chamado de rico, não tem o direito de reclamar. Saúde 
é o que interessa.  Com a presença de importantes convidados 
do cenário da saúde, o LIDE Noroeste Paulista realiza o seu 3º 
Encontro de Saúde e Bem-Estar, na terça-feira, 29 de junho, 
para debater o avanço da vacinação e o reflexo na retomada 
econômica. Presenças confirmadas do: secretário de Saúde 
do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, de Dimas Covas, 
diretor do Instituto Butantan, e de Dr. Mario Louzã, psiquiatra e 
psicanalista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Ovasco Rezende, filho do saudoso 
Dirceu Rezende, fundador do extinto PRP aqui em Rio Preto, hoje 
Patriota, é quem assumiu a presidência temporária do partido, 
depois da lambança feita pelo Adilson Barroso que queria meter 
os pés pelas mãos. Se tudo acontecer como o planejado, Ovasco, 
deverá ser conduzido a cadeira oficial de presidente e ficar, com 
direito de negociar a ida ou não do presidente Bolsonaro pra ser 
candidato a reeleição. Ulisses Ramalho, atual secretário de 
Serviços Gerais da prefeitura, também está com a bola cheia 
nesta correção. Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

Mais quente...
Quanto mais gente, mais 
quente... Entre Amigos Projeto 
Social está precisando de ajuda 
de todos para aquecer o inverno 
de crianças, adolescentes e 
famílias assistidas pelo projeto 
social. Campanha do Agasalho 
2021. Colabore com agasalhos, 
cobertores, mantas, meias, 
gorros, luvas, cachecóis, 
novelos de lã, calçados e 
roupas em geral. As doações 
deverão ser entregues até na 
próxima quarta-feira, dia 30 de 
junho. Qualquer dúvida entre 
em contato: (17) 99212-7209. 
@entreamigosprojetosocial 
Participe! Doe Calor Humano!

Fique por Dentro
Com a chegada do frio, as 
lojas de vestuário, sapatos 
e  acessó r i os  começam 
a receber as coleções de 
Inverno e liquidar as peças de 
Alto Verão e Outono. Muitas 
lojas do Riopreto Shopping 
já adquiriram as liquidações 
e começaram com algumas 
promoções imperdíveis. As 
lojas do Riopreto Shopping 
estão funcionando de segunda 
a sábado das 10h às 18h, e 
aos domingos e feriados, das 
12h às 18h, seguindo todos 
os protocolos de segurança e 
higiene. 

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Milhões de picadas 
A aceleração do Plano Nacional de Imunização no mês de junho 
gerou a expectativa de que o Brasil tenha um terço de toda a 
população vacinada contra Covid-19 até hoje. Já são quase 68 
milhões de pessoas com ao menos uma dose, segundo o portal 
independente vacinabrasil.org, e deve ultrapassar a marca de 70 
milhões amanhã. Se esse ritmo continuar, terão sido aplicadas 
100 milhões de doses até o fim do mês.

Apague a luz 
A crise hídrica apertará o 
bolso, a partir de julho, com 
um aumento em torno de 
15% nas contas. Bandeira 
vermelha. Aperto no bolso, 
barriga roncando.

C/ Luizinho BUENO 

As gêmeas, Alice e Helena de 
Andrade Castelhano, estão 

radiantes. As pequenas celebram 
hoje 2 aninhos. A coluna deseja 

toda felicidade de mundo na 
trajetória das bonequinhas 

O cirurgião dentista Paulo Bottura Filho e Lidiani 
Bottura esbanjando simpatia e alegria em tarde 

comemorativa

Love You.  O empresário 
Demi Dalben e Caroline 
Mussi Passolongo estão 

pensando seriamente em 
casamento no fi nal de 

2022, tudo como manda 
o fi gurino
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 
RESOLUÇÃO Nº 7, de 1 de Junho   de  2021. 

Dispõe sobre as Aprovação  
das Programações SIGTV 
Nº 354980520210001 , que 
tem por finalidade estruturar 
a rede de serviços do 
Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS. 

  
O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, em sua Reunião ordinária, 
realizada em primeiro  (1 ) de Junho de  de 2021, no uso das 
atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 12.867/2017  , com  
seu Regimento Interno aprovado em 5 de Junho de 2018, 
considerando sua função de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão 
dos recursos, os ganhos sociais e o desempenho dos serviços 
socioassistenciais ofertados no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, bem como observando a deliberação 
proferida por este Conselho em reunião realizada em 01/06/2021, 
constante na respectiva Ata nº 9/2021, 
 RESOLVE:   
Art.1º  APROVAR a Programação Nº  354980520210001 , elaborada 
e inserida pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP no 
Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV (Ministério 
da Cidadania), com a finalidade de estruturar a rede de serviços do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, mediante transferência 
voluntária de recursos, na modalidade fundo a fundo, visando 
beneficiar a(s) unidade(s) que oferta(m) serviço(s) 
socioassistencial(ais) nacionalmente tipificados (Resolução CNAS 
109/2009), conforme a seguir: 

  Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 São José do Rio Preto, 01 de junho de 2021. 

N° da 
Programação 

Unidades 
Beneficiárias CNPJ Valor 

Classifica
ção do 

Recurso 
35498052021

0001 
OSC Maquininha 
do Futuro 

23.568.559/0
001-18 

300.000
,00 Custeio  

 

 
ELIANA CRISTINA LECHADO GUIZZI                     PRISCILA J. 
CARDOZO AMARAL  
   VICE- PRESIDENTE DO CMAS                                  2ª 
SECRETÁRIA DO CMAS 
  
 

 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 

RESOLUÇÃO Nº 8, de 25 de Junho   de  2021. 
Dispõe sobre as Aprovação  
das Programações SIGTV 
Nº 354980520210002 , que 
tem por finalidade estruturar 
a rede de serviços do 
Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS. 

  
O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, em sua Reunião ordinária, 
realizada em vinte e cinco  (25 ) de Junho de  de 2021, no uso das 
atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 12.867/2017  , com  
seu Regimento Interno aprovado em 5 de Junho de 2018, 
considerando sua função de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão 
dos recursos, os ganhos sociais e o desempenho dos serviços 
socioassistenciais ofertados no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, bem como observando a deliberação 
proferida por este Conselho em reunião realizada em 25/06/2021, 
constante na respectiva Ata nº 10/2021, 
 RESOLVE:  
Art.1º  APROVAR a Programação Nº  354980520210001 , elaborada 
e inserida pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP no 
Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV (Ministério 
da Cidadania), com a finalidade de estruturar a rede de serviços do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, mediante transferência 
voluntária de recursos, na modalidade fundo a fundo, visando 
beneficiar a(s) unidade(s) que oferta(m) serviço(s) 
socioassistencial(ais) nacionalmente tipificados (Resolução CNAS 
109/2009), conforme a seguir: 

  Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 São José do Rio Preto, 25 de junho de 2021. 

N° da 
Programação 

Unidades 
Beneficiárias CNPJ Valor 

Classifica
ção do 

Recurso 
354980520210

002 CREAS   100.000,
00 

Investiment
o  

 

 
CLEMILDA BAESSO PULÉGIO                          RAFAELA 
NOGUEIRA FERREIRA  
     PRESIDENTE DO CMAS                                  1ª SECRETÁRIA 
DO CMAS 
  
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA Resolução CMDCA nº 484/2021 25 de 
junho de 2021 Dispõe sobre a publicação da decisão do 
Colegiado do CMDCA,  sobre a validade das inscrições 

das Organizações da Sociedade Civil  no Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

   O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, dentro de suas atribuições confe-
ridas pela Lei Municipal nº 4.956/92 e Decreto Municipal nº 
7.199/93, deliberou em reunião ordinária realizada no dia 08 
de junho de 2021 (ata nº 06): 
    CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.956 de 15 
de maio de 1992, com as alterações introduzidas pela Lei 
nº 8.401 de 04 de julho de 2001 e Lei nº 9.274 de 17 de 
novembro de 2006, que dispõem sobre a política municipal 
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e 
o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e demais legislações vigentes, 
bem como suas atribuições;
   CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069 de 13 de 
julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 
CONSIDERANDO a Recomendação nº 06 de 24 de julho 
de 2020 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CONANDA, a qual dispõe sobre a prorro-
gação da validade durante a pandemia da COVID-19, dos 
registros das entidades sem fi ns lucrativos que prestem 
atendimento a crianças e adolescentes;
   CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188 de 03 de 
fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de Estado da 
Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importân-
cia Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 
pelo COVID - 19;
   CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 de 06 
de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente do COVID – 19 responsável pelo 
surto de 2019;
   CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.881 de 
22 de março de 2020, que decreta quarentena no Estado 
de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 e dá 
providências complementares;
   CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.571 
de 24 de março de 2020, que declara estado de calamidade 
pública no Município e defi ne outras medidas para o enfren-
tamento da pandemia decorrente do COVID-19, e dá outras 
providências.
RESOLVE:
  Artigo 1º: Prorrogar a validade das inscrições das 
Organizações da Sociedade Civil neste Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente por 180 dias (seis 
meses), mediante aprovação em reunião da plenária, quan-
do constar ressalva.
   Parágrafo Único. A prorrogação que se refere o arti-
go, corresponde apenas para as inscrições que se encontra-
vam ativas no período de pandemia, excluindo-se então os 
registros das instituições as quais foram cancelados antes 
deste período por expiração da data de validade ou por deli-
beração deste Conselho. 
  Artigo 2º: O prazo mencionado no Art. 1º pode ser 
prorrogado mediante deliberação deste colegiado conside-
rando o novo cenário da pandemia do COVID-19 se neces-
sário, e não desconsidera as resoluções anteriores publica-
das acerca deste tema.
   Artigo 3º: Esta resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2021.
Fernanda Paula Magossi Arado                           
Iara Tocico Ito
       Presidente - CMDCA                                                 1º 
Secretário - CMDCA

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
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 REFOR-
MA/REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (2ª ETAPA) – SEC. MUN. DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

INTERESSADO: Conselho Regional dos Técnicos Indus-
triais do Estado de São Paulo – CRT/SP 
DECISÃO: A Comissão Municipal de Licitações não conhece 
da impugnação ao edital que foi apresentada pelo Conse-
lho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São 
Paulo – CRT/SP em razão de sua intempestividade (§ 1º do 
art. 41 da LF 8666/93) ressaltando-se ainda que, mesmo 
se tempestiva fosse, conforme manifestação da Secretaria 
Municipal de Obras, não teria melhor sorte do que a deci-
são por sua improcedência pelas razões de fato e de direito 
lançadas no julgamento realizado. Publique-se para ciência 
dos interessados. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTA-
MENTO PARA O CUMPRIMENTO DE TERMOS DE COM-
PROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – TCRAs/
CETESB – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANIS-
MO. A Comissão Municipal de Licitações, acolhe integral-
mente o parecer técnico da Secretaria Municipal da Fazenda 
e também o parecer técnico da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo, que são adotados como razões de 
decidir e passam a fazer parte integrante desta decisão e 
declara inabilitadas as empresas: CONSTROESTE CONS-
TRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (não atendeu a alínea 
“a” do subitem “b.1” do item 5.1 do edital); PIONEIRA ARBO-
RIZAÇÃO LTDA ME (não atendeu aos  itens 5.2.2.1, 5.2.4.2 
(Certidão Estadual) e a alínea “e” do subitem 5.1, todos do 
edital) e VITORIA REGIA GARDEN CENTER PLANTAS 
LTDA (não atendeu as alíneas “e.1” e ”e.2” do subitem 5.1 
do edital). O inteiro teor desta decisão se acha encartada 
nos autos do processo à disposição dos interessados.  Pu-
blique-se para ciência. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021 – Proc. 12.357/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE GRUPOS FORMAIS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DETENTORES DE DAP JURI-
DICA PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 
PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, 
COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM O 
DISPOSTO NO ARTIGO 14, DA LEI 11.947 DE 16/07/2009; 
RESOLUÇÃO FNDE Nº 06 DE 08/05/2020 SEC. MUN. DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  Valor Estimado R$ 
937.195,87 - Os Grupos Formais deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
20/JULHO/2021, às 14:30 horas, na Diretoria de Compras 
e Contratos, no 2° andar do Paço Municipal, na Av. Alberto 
Andaló, 3030, Centro, São José do Rio Preto/SP. Wanderley 
Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos.   
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
148/2021 – PROCESSO Nº 11.884/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de uniformes 
escolares(bermudas em atendimento aos alunos da rede 
municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educação. Fica 
redesignada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 29/06/2021 às 10:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Prego-
eira.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade; Pregão Eletrônico 261/2021 Processo: 
12113/2021
Objeto: Prestação serviço de terapia pelo método ABA para 
atender ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico foi DESERTO uma vez que não houve 
nenhuma proposta para o certame. Celia Candida Faria-pre-
goeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
224/2021 – PROCESSO Nº 11.875/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de lixeiras. Secre-
taria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 29/06/2021 
às 11:30hs para continuidade dos trabalhos. Adriana Táppa-
ro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
159/2021 – PROCESSO Nº 11.403/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de protetores 
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faciais (face shield) para utilização nas unidades da Secre-
taria Municipal de Assistência Social. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
29/06/2021 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 290/2021 PRO-
CESSO: 12.257/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
BEBEDOUROS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCO-
LARES. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Informamos que foi redesignada a data de processamento 
do pregão conforme segue: O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 14/07/2021, 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.

AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 291/2021 PRO-
CESSO: 12.259/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
PEDRA BRITA EM ATENDIMENTO AS MANUTENÇÕES E 
ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMEN-
TADAS DO MUNICÍPIO E DEMAIS USOS. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
Informamos que foi redesignada a data de processamento 
do pregão conforme segue: O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 14/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir 
das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
ERRATA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 274/2021 – Processo n.º 
12.182/2021
Na publicação do dia 24/06/2021, considerar conforme 
segue: ONDE SE LÊ: “objetivando a aquisição de veículos 
para a Frota Municipal. Secretaria Municipal de Administra-
ção”. O CORRETO É: “Registro de preços para contratação 
de empresa para chamada técnica de prestação de serviços 
de manutenção em bombas de recalque e painéis de co-
mando nas unidades escolares da rede municipal. Secretaria 
Municipal de Educação e ONDE SE LÊ: “ENCAMINHAMEN-
TO DA PROPOSTA COMERCIAL: até as 14:00 horas do dia 
12/07/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
a partir das 14:02 horas do dia 08/006/2021”. O CORRETO 
É: “ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: 
até as 14:00 horas do dia 12/07/2021. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 14:02 horas 
12/07/2021”.
 ERRATA DE EDITAL
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 162/2021 – Processo: 
11251/2021 
Na publicação do dia 24/06/2021, considerar conforme 
segue: ONDE SE LÊ: “ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 
COMERCIAL: até as 08:30 horas do dia 08/07/2021. ABER-
TURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 08:32 
horas do dia 08/07/2021”. O CORRETO É: “ENCAMINHA-
MENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: até as 08:30 horas 
do dia 12/07/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS COMER-
CIAIS: a partir das 08:32 horas do dia 12/07/2021”.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
217/2021 – PROCESSO Nº 11.791/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de material hos-
pitalar. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 30/06/2021 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo – Pregoeira
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° 239/2021, processo 11.978/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de materiais elétricos em atendi-
mento ao Depto de Manutenção. Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 14/07/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 287/2021, processo 12.252/2021, objetivando a aquisição 
de equipamento de informática (tablet). Secretaria Municipal 
de Habitação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 14/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO – CONTRATADA: Master Food Rio Preto 
Ltda – EPP, CNPJ: 22.448.098/0001-87, PREG ELETR: 
223/20, PROC: 12.015/20 - ATA: 0582/20. NOTIFICAMOS a 
contratada, por meio de seu representante legal, para a en-
trega total do empenho 11389/2021 sob pena de sujeitar-se-
-á às penalidades cabíveis pelo descumprimento previstas 
em contrato e em legislação vigente. Concede-se o prazo 
de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar o 
contraditório em atendimento aos ditames constitucionais. 
SMAA. A Pedro Pezzuto Jr.
COMUNICADO
SEGUNDA NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: M.G. CRIVELIN IMÓVEIS PRÓPRIOS – 
EIRELI 
DISPENSA N° 048/20220 CONTRATO DIL/0021/2020 
Considerando a Lei 8.666/93, art. 55, XIII, bem como previ-
são contratual em sua cláusula 7ª, 7.3. Fica o representante 
legal da empresa supramencionada NOTIFICADO para 
apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATI-
VOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS à esta S. M. Agricultura 
e Abastecimento, no prazo de 05 dias úteis, contados do 
recebimento desta, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 

na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMAA
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: IMPERIO DA LIMPEZA E DESCARTAVEIS 
EM GERAL EIRELI EPP
EMPENHOS 11413/21 E 11414/21
CONTRATADA: DZ7 COMERCIAL EIRELI
EMPENHO 11239/21
CONTRATADA: K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI – EPP
EMPENHO 11238/21
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS 
LTDA
EMPENHO 10173/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a quantidade descrita dos em-
penhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabele-
cido implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 10726/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0068/20
PROCESSO 14.089/20 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 539/20
Trata-se de pedido de reequilíbrio contábil, postulado pela 
contratada Licit Rub Comércio Atacadista e Varejista LTDA 
EPP para elevação do preço do item “copo descartável para 
água 180ml branco caixa com 2500 unidades”, de R$ 68,60 
para R$ 89,10, tendo o Gabinete da Secretaria Municipal 
de Administração apresentado parecer pelo indeferimento. 
Considerando o posicionamento do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo – TCE/SP, que veda a alteração dos 
preços registrados. Assim, acolho a manifestação do Sr. 
Mauricio Tukamoto Rodrigues, em consequência, INDEFIRO 
o pedido de reequilíbrio e ainda, não comprovando motivos 
para a rescisão amigável conforme artigos 78 e 79 da Lei 
8.666/1993. Intime-se e Publique-se. ADILSON VEDRONI - 
Secretário M. Administração.
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PREGÃO ELETRONICO 168/2021 – Proc. 11488/2021
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 
13º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 238/18 Contrato: PRE/0087/18
Contratada: Cop Fac Maquinas Ltda Epp
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMA – Adilson Vedroni; SMAS – Helena C. R. 
S. Marangoni; SMCS – Mario N. A. Soler; SMC – Valdeci 
P. Ganga; SME – Fabiana Z. Azevedo; SMEL; SMF – José 
M. W. R. Neto; Gab. Prefeito – Jose R. Moreira; SMG – Jair 
Moretti; SMH – Manoel J. Goncalves; SMMAU – Katia R. P. 
Casemiro; SMO – Israel Cestari. Jr; SMPECT – Orlando Bol-
çone; SMTTS – Amaury Hernandes; SMS – Aldenis A. Borim; 
SMSG – Ulisses R. Almeida; SMT – Marcia R. R. Caldas. 
PGM – Luis R. Thiesi; SMDENT – Jorge l. Souza
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 152/20 Contrato: PRE/0108/20
Contratada: L M Serviços de Agenciamento de Mao de Obra 
Eireli
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMAA. Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2021
ATA Nº 0512/21
CONTRATADA: GAIOLA LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento locação de container - Valores Uni-
tários – Item 01 - R$1240,00;- Item 02 - R$1350,00;– Item 03 
- R$1870,00- SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior- Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2021
ATA Nº 0513/21
CONTRATADA: MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO 
PRETO ME
OBJETO: Fornecimento de ovo de galinha - Valor Unitário 
– Item 02 - R$5,80-SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior- 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2021
ATA Nº 0514/21
CONTRATADA: HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURAN-
ÇA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de máscara pff2 (n95) - Valor Unitá-
rio – Item 01 - R$1,33- SMAS – Helena Cristina Rozales da 
Silva Marangoni- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
CONTRATO Nº COC/0016/21
CONTRATADA: MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISAN-
DO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 1.192 
GAVETAS NO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA – SMA 
– Adilson Vedroni- Prazo de vigência: 405 dias – Valor Total 
R$1.814.192,99

EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11257/2021
CONTRATO Nº: DPL/0035/21
CONTRATADA: MARCUS VINICIUS MARQUES 
16871753818
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção preventiva 
e corretiva para o elevador instalado na sede da Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente - SMAURB – Kátia Regina 
P. Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$1.800,00

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 35.338 DE 24 DE JUNHO DE 2021

DESIGNA, RODRIGO ANDRE MORSILLO para substituir 
a servidora MARIA FERNANDA BRASIL DE PAULA – ocu-
pante da gratifi cação por função – INSPETOR FISCAL DE 
POSTURAS, nos termos do § 1º, artigo 33, da Lei Comple-
mentar nº 309/2010, sem a remuneração prevista no artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, em razão da proibição 
contida no inciso VII, do artigo 1º, do Decreto nº 18.590, de 
17 de abril de 2020, enquanto durar seu período de licença 
prêmio, de 28/06/2021 a 07/07/2021.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.951
DE 25 DE JUNHO DE 2021.

Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.684, de 19 de 
dezembro de 2020;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.520.000,00 
(seis milhões, quinhentos e vinte mil reais), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 281 R$ 3.500.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 290 R$ 2.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.1019.4490.51.01 – Obras e instalações
III – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 400.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SO-
CIAL
Ficha 412 R$ 620.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
11.001.04.131.0002.2027.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172 R$ 6.520.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
02.001.28.845.0000.0001.3391.97.01 – Aporte para cobertu-
ra do défi cit atuarial do RPPS
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 25 de junho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 12/2021.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisi-
ção de cimento.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021
DETENTORA DA ATA: FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME.
Valor Unitário Registrado: Item 1 – R$ 31,90.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
25.03.2021. 
Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 25.06.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
47/2021 – PROCESSO SICOM 3187/2021
Objeto: Aquisição de Hidrômetros, conforme especifi cações 
constantes no Termo de Referência.
Fica designado o dia 01.07.2021, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 25.06.2021 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
S. J. Rio Preto, 25.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CRONOGRAMA 

Processo de Atribuição de Aulas de EJA – curso presencial 
para PEB II – 2º Semestre 

Resolução SME Nº 19/2020 – Art.32 - §2º e §3º 
Dia Assunto Horário Local 

01/07/2021 
Atribuição de aulas para 
composição de jornada de 
PEB II 

8h Fase U.E. 

01/07/2021 

Envio por email do Mapa de 
Atribuição das aulas 
remanescentes para SME 
(damp@educacao.riopreto.br) 

10h 

Comissão de 
Atribuição de 

Classes e 
Aulas 

01/07/2021 
Atribuição de aulas para 
composição de jornada não 
constituída na U.E.- PEB II 

14h 
Fase SME     
(Google 
Meet) 

01/07/2021 

Atribuição de aulas para 
composição de jornada do 
titular de cargo ou emprego – 
PEB II excedente 

14h30 
Fase SME     
(Google 
Meet) 

01/07/2021 Atribuição de carga horária 
para PEB II estável 14h45 

Fase SME     
(Google 
Meet) 

01/07/2021 
Atribuição de carga 
suplementar para titular de 
cargo ou emprego de PEB II 

15h 
Fase SME     
(Google 
Meet) 

01/07/2021 
Atribuição de carga horária 
(suplementar) para PEB II 
estável 

15h15 
Fase SME     
(Google 
Meet) 

01/07/2021 
Atribuição de aulas para PEB 
II (CLT) ocupante de função 
atividade (OFA) 

15h30 
Fase SME     
(Google 
Meet) 

01/07/2021 
Atribuição de aulas para 
titular de cargo de PEB I 
habilitado como PEB II 

16h 
Fase SME     
(Google 
Meet) 

 

 

OBS: No dia 01/07/2021, todas as fases da atribuição de aulas 
realizadas na SME serão efetuadas pelo Google Meet. O link 
será disponibilizado no email institucional de cada docente, de 
acordo com o cronograma previsto. 
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2021. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

São José do Rio Preto, 25 de Junho de 2021. 
Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202114464
6 DDF EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA 

202114464
8 DDF EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA 

202112403
3 DIEGO DE SOUZA BARBOSA 35831325806 

202114316
0 ELIAS TADEU DE OLIVEIRA 

202113725
8 EUDRIX COMERCIO ATACADISTA DE RESINAS LTDA 

202112358
4 GRAZIELA TEREZINHA MARIN 

202113726
1 IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL FORMOSA 

202113810
5 JOSE LUIZ ZILLI 

202113309
6 JUSLEINE APARECIDA SERASI 

202110139
9 LEE TIO MENG 

202113614
2 MANHAS RECREÇÃO EDUCACIONAL 

202113648
4 MARIA ZILDA PEREIRA ARAUJO 

202113652
5 MFM VESTUARIO COMERCIAL LTDA 

202113478
6 

NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO 
LTDA 

202114050
3 ORLANDO ROGERIO ANTONIAZZI AZEVEDO 

202113946
9 REFRIGERAÇÃO RIO FROST COMERCIO DE PEÇAS LTDA 

202112641
1 TRANSBRASILIANA CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A 

202113654
1 WG RIO PRETO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 

2 
 
202113411

5 WORNEY CARDOSO BARBOSA 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 25 de Junho de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos DEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

  20211154
50 

2OWT EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

 202111847
5  ADALBERTO PIANHERI 

  20211227
71 ADRIANA GUERRA ISMAEL 

 202193522  ADRIANA PERPETUA RUFFO ARAUJO 
20211370

95   ALDEMIR SILVA REIS 

 202194176  ALECHANDRE TRANCOLINO 
FERREIRA 

20211235
57   ALEX APARECIDO DA SILVA 

  20211434
16 ALEXANDRE LUCIO LUQUETI 

 202113873
4  ALLAN RAPHAEL DE LIMA MILAN 

20211076
81   ANA CECILIA SEMEDO BARCO 

20211185
38   ANA FABIA TEIXEIRA MAEDA 

 202113731
0  ANA JAQUELINY DA SILVA 

  20211414
44 ANA PAULA SIMPLICIO DE OLIVEIRA 

 202114007
0  ANDRE BONADIO DE CARVALHO 

20211250
89   ANDRE GONÇALVES FERREIRA 

  20211429
45 ANESIO RODRIGUES DOS SANTOS 

  20211465
36 ANNA CAROLINA VOLPE MOREIRA 

 202112381  ANTONIO BRAZ DA SILVA 

2 
 

0 

 202113495
6  ANTONIO CARLOS HENZ 

20211244
71   ANTONIO COSTA SOUZA 

 202113106
7 

20211310
74 ARNALDO MOLINA MORENO 

 202113268
6  ARUAN SOARES DE CERQUEIRA 

 202113648
3  ARY ATTAB FILHO 

 202113647
9  ARY ATTAB FILHO 

 202113648
6  ARY ATTAB FILHO 

 202114317
7  BOLIVAR ELIAS AYOUB FILHO 

 202111144
8  

BRAQSILIAN GRAVEYARD AND 
DEATH CARE SERVICES FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII 

 202113564
7  BRUNO JOSE FAUSTINO 

 202112360
9  BRUNO REIS ALMEIDA CUNHA 

20211087
26   CAMILA SCARPARI SIQUEIRA 

20219942
5   CARLOS HENRIQUE MARTINS DE 

MORAIS 

  20211460
36 CASSIA MARIA DA SILVA 

  20211470
90 CELIA PRADELA DE OLIVEIRA 

  20211397
82 

CEZARINA MARIA DE SANT ANA 
JAMAL 

20211185
22   CIBELE MARIA GOMES GALLO 

 202112419
1  CIBELE PRUDENCIO DRIGO 

RODRIGUES 
20211015

11   CLAUDIO JOSE SIQUIERI 

  20211450 CLAUDIO NUNES 
3 

 
45 

20215950
4 202159506 20215950

9 CLAUDIONOR ALVES CINTRA 

 202112772
1  CLEONE SANTOS SILVA 

20211135
87 

202111358
3 

20211135
86 CLOVIS DOMINGOS DE CAMPOS 

20211184
65   CONSTRUTORA TAMELINI EIRELI 

 202197354  CRISTINA VALDEREZ PELICER 

 202114197
0  DANIEL RAMOS MENDES 

20211276
97   DANIELLE CRISTINA QUINTILIANO 

GAMBAROTTO 
20211399

85   DAVI NOGUEIRA GONÇALVES 

 202112527
4  DIANE DA SILVA SANTOS 

20219992
5   DIANE VENANCIO MARTIN INHAMI 

 202111416
2  DIEGO ALVES DE LIMA SENA 

20211206
94 

202112069
6  DIEGO FUZINATO DIZ 

  20211460
82 DIJORGIS DE STEFANI CAVALCANTE 

 202112277
8  DIOGENES JOSE MOEDA DIAS 

20211091
69   DIORACI RODRIGUES CARDOZO 

  20211420
10 DORACI JUSTINO SANTOS 

20219478
8   DOUGLAS JOSE DE MELO 

20211087
46   EDILSON ANDRADE DE FREITAS 

 202113728
3  EDILSON MONTEIRO DE CARVALHO 

 202113356
9  EDINA OLIVEIRA DOS SANTOS 

20211057   ELEOVAN CESAR LIMA 
4 

 
57 MASCARENHAS 

 202110604
9  ELEOVAN CESAR LIMA 

MASCARENHAS 
20211240

86   ELIANDRO CESAR FRUTUOSO 

20211106
39   ELIANE VIEIRA DO AMARAL 

20211053
95   ELIEZER LUCAS SCIENCIA 

 202113476
6  ELITON FERNANDO DE MAGALHÃES 

20211277
55   EMANUEL MARCOS RIBEIRO 

  20211369
22 ENIVALDO CARDOSO DA COSTA 

 202112423
6  EVANDRO CARLOS DOMICIANO 

LOPES 

 202113356
6  FABIANO MOREIRA DE CARVALHO 

20211254
23   FABIO LUIS DE VASCONCELOS 

RIBEIRO 
20211910

9   FADA MILLENNIUM ADMINISTRAÇÃO 
E PARTICIPAÇÕES EIRELI 

20215996
1   FALOPPA ENGENHARIA LTDA 

  20211434
72 

FERNANDA ARANTES SILVESTRE 
PETINARI 

20211000
82   FERNANDO RODRIGO BARBOSA 

VEZONO 
20211385

91   FILIPE CAMARINI DE OLIVEIRA 

  20211346
19 FLAVIA RIBEIRO DOS SANTOS 

20211281
54   FLAVIA ROBERTA PEREIRA DE SANT 

ANNA 
20219941

9   GABRIELA DOS SANTOS ARROYO 

  20211440
45 

GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS 
EIRELI 

  20211440
48 

GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS 
EIRELI 

5 
 
20211169

34   GENESIO FERMINO CARLOS NETTO 

20211193
89   GIDEANE SANDES PEREIRA 

  20211436
36 GILSON DO CARMO 

 202114051
8 

20211405
21 GISLAINE RANGEL PADILHA 

  20211458
53 

GORAYEB & GORAYEB 
ADMINISTRADORA DE BENS 
PROPRIOS LTDA 

 202113229
5  GRAZIELI PELICER TORRES 

20211400
87   GUSTAVO CORREA 

20211097
65   HIAGO FELIPE MAGELA SILVA 

COELHO 
20211012

86   IMPACTO CONSULTORIA PUBLICA 
LTDA ME 

 202115100  ISABELA KARINA DE ALMEIDA 
FAGUNDES 

 202113831
0  ISABELA KARINA DE ALMEIDA 

FAGUNDES 
20219935

9   JACYR MACAGNANI 

20219935
7 202199365  JACYR MACAGNANI 

 202111842
1  JACYR MACAGNANI 

  20211452
43 JATIR DA SILVA GOMES JUNIOR 

  20211452
48 JATIR DA SILVA GOMES JUNIOR 

20211157
63   JESSICA CAROLINE OLIVEIRA SILVA 

20211291
11   JOANA MARIA PRACONI REZENDE 

  20211331
45 JOANA MARIA PRACONI REZENDE 

20219787
6   JOAO ANTONIO DE CARVALHO 

6 
 

  20211465
33 JOÃO HENRIQUE GONÇALVES 

 202110799
2  JOÃO MARIANO JUNIOR 

 202111589
0  JOÃO MENDONÇA SOLDERA 

20211194
13   JOAO PAULO DOS SANTOS 

20211172
87   JONILIO ZEULLI FILHO 

 202112536
7  JOSE CARLOS PROFIRO DE SOUZA 

 202113304
5  JOSE CRUZ LEONILDO CASSIN 

 202113356
5  JOSE DO REGO OLIVEIRA 

20219937
1   JOSE LUIS MONTEIRO JUNIOR 

 202112770
4  JOSE NOGUEIRA VICENTE 

20215258
4 

202113686
0  JOSE ORLANDO ZANOVELLO 

 202112092
0  JOSE ORLANDO ZANOVELLO 

20215258
7   JOSÉ ORLANDO ZANOVELLO 

 202114462
6  JULIANO APARECIDO DE LIMA 

  20211487
20 JULIO BARBOSA MARTINEZ 

20211159
29 

202111593
2  JURACY FERREIRA DE SOUZA 

20211254
32 

202112543
5  JUVENILÇO ROSALEN 

 202112543
4  JUVENILÇO ROSALEN 

20211080
78   KAMILA DA SILVA ROLA FACHOLA 

20211054
99 

20211055

202110550
4 

20211055
06 

KEILA CASSANDRA RIBEIRO FELIX 
DE ARAUJO 

7 
 

07 
20211168

65   LARISSA FLAVIA DE OLIVEIRA 
BOSSO 

20211013
84   LEE TIO MENG 

20219940
9   LEILA RODRIGUES BONFIM 

20211059
19   LEONARDO HONSI ROMANINI 

 202159845  LEONARDO ROCHA AMORIM 

 202110509
3  LIA FERNANDA BARBOSA JODAS DA 

SILVA 

 202151147 20211208
97 LINCOLN SIQUEIRA ZANCHETTA 

 202113231
7  LUANA DOS SANTOS TEZONI 

 202113043
9  LUCIANA COSTA TORRES 

20211050
28   LUCIANA MARIA BARBON 

  

20211481
02 

20211481
05 

LUCIANA MARIA ORLANDO MIGUEL 

 202111793
1  LUCIANO ZARA DE SOUZA 

20211258
81   LUCILENE APARECIDA VERA DE 

ASSIS 

 202113176
1  LUIS APARECIDO MORINA 

 202112703
6  LUIZ CARLOS LIGEIRO 

20211147
02   LUIZ DE SOUZA NETO 

 202113442
1  LUIZ FERNANDO STEFANINI 

20212607
5   LUIZ HENRIQUE TADEU CAVALARI 

 202114066
5  LUIZ ROBERTO MARQUES JUNIOR 

20211153   MAICO PEREZ GAMITO 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
26 de junho de 2021

8 
 

11 

 202112575
2  MAICON VINICIUS ROZANI 

 202113883
3  MAISA LUCIENE PAZOTO 

20219944
2   MARCELO DE OLIVEIRA 

20211311
24   MARCELO LUIS SEIMARU 

20211215
40   MARCIO ELIZANDRO ESPURIO 

20211408
73   MARCIO HENRIQUE DA SILVA 

TERRERI 

  20211422
98 MARCOS CESAR DE SOUZA 

 202111463
0  MARCOS JOSE NUNES  

 202148376  MARCOS ROBERTO MORAES 

 202113220
8  MARIA VILMA FERREIRA DO CARMO 

MACEDO 

 202112973
0  MATHEUS DE ABREU PRADELA 

20211242
34   MATHEUS LUCAS DIAS DE OLIVEIRA 

20211199
50   MIGUEL PIETRO JUNIOR 

 202112132
8 

20211213
43 

MIRIAN SOLANGE VERONA DO VALE 
TOLEDO 

 202113276
4  MORIELLY CRISTINA DA SILVA 

MOISES 
20211343

79   MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO 

20211002
50   MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO 

PRETO 
20219464

0  20219464
7 NELSON APARECIDO FRUTUOSO 

20211002
04   NELSON APARECIDO FRUTUOSO 

 202110696
0  NELSON JOSE MARIANO 

20211303   NOE MARTINS 
9 
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  20211460
30 NPK HOLDING LTDA 

20214001
9   ODETE CORREA DE OLIVEIRA 

 202140021  ODETE CORREA DE OLIVEIRA 

 202112622
3  ODETE CORREA DE OLIVEIRA 

  20214002
2 ODETE CORREA DE OLIVEIRA 

 202113634
9  OILSON JOSE DIAS 

20219839
6   

PACAEMBU SAO JOSE DO RIO 
PRETO EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO 

20211190
09   PATRICIA ANTONINI DE MELO 

20211204
21   PAULO ALEXANDRE RODRIGUES 

  20211203
88 PAULO ALEXANDRE RODRIGUES 

 202114339
6  PEDRO BENEDICTO PACHECO 

GONÇALVES 

 202113023
0  REGINALDO LOPES DE ANDRADE 

 202113876
5  REGINALDO PEREIRA ANTONIO 

20211154
23 

202111542
8  REINALDO CASSIANO NOGUEIRA 

JUNIOR 

 202112722
8  RENALDO DONIZETE GALETI 

 202198414  RENNAN AUGUSTO PEREIRA 

 202113723
1  RICARDO EURICO DOS SANTOS 

 202113365
6  RICARDO STELLATI PEREIRA 

  20211271
14 RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

 202111511
4 

20211151
18 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 202111506 20211150 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
10 
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 202111508
4 

20211150
72 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

20211267
27   RODRIGO SANTOS ORTEGA 

20216920 20216928 20219913
6 ROSANETH APOLINARIO GOMES 

 202114196
0  ROSANETH APOLINARIO GOMES 

20211193
72   ROSANGELA SANTOS SANTANA 

20211205
34   ROSEMARY PEREIRA DA COSTA 

20211244
84   ROSENICE ALVES DOS SANTOS 

PACHECO 
20211109

64   ROZANGELA SOARES ALVES 

20211144
78   SADRAQUE HONORIO FERREIRA 

  20211376
91 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI 

 202111985
4  SAULO DA SILVEIRA REIS 

20211059
56   SERGIO EDUARDO CERVO 

  20211453
41 SIDIMAR FERREIRA 

  20211453
38 SIDIMAR FERREIRA 

  20211445
35 SIDNEY D ANDREA 

 202113577
5  SIGMAR LUCAS DE OLIVEIRA DE 

ANDRADE 
20211309

27   TALITA MARTINS DE ALMEIDA BELO 
SILVA 

 202112193
9 

20211219
35 

TEGO FRAME CONSTRUCAO E 
INOVACAO LTDA 

20219759
0   TEREZA BATISTA DE ANDRADE 

20211409   THACIO ALVES COSTA DE ARRUDA 

11 
 

10 

  20219671
9 

THE CITY SJRP DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIARIO SPE LTDA 

 202113245
5  THIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA 

20211098
24   THIAGO MERLO RAYMUNDO 

20211185
35   THIAGO ZANA OKU 

20211159
70   TIAGO GARCIA FERNANDES 

 202113225
6  TIAGO PRATES MORAIS 

20211406
30   VALERIA DE SOUSA ALVES 

 202113512
5  VANDERLEI LACERDA 

  20211460
79 VENANCIO AIELLO NETO 

20215124
9 202151251  VICENTE GALORI NETO 

 202113831
9  VICENTE GALORI NETO 

20211288
58  20211288

69 VINICIOS TONELI MORTATI 

  20211430
51 VITOR JOSE SCARAMELI 

20213545
0 202135457 20213545

9 VITORINO PEREIRA DE CARVALHO 

20211008
89   WAGNER DO AMARAL 

20211227
75   WELLINGTON JOSE CARVALHO DE 

OLIVEIRA 

  20211418
44 WILSON LUCAS DE OLIVEIRA NETO 

 
Camila Ascencio Bertazzoni  
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 25 de Junho de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos INDEFERIDOS: 

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

 20211460
72  ALDO JOSE PERICO 

20211227
40 

20211227
43 

20211227
42 

20211227
45 ALLAN LESSA SANTOS 

202111793
2   APARECIDA DE CASSIA SOUZA SILVA 

MADEIRA 
20211420

36   CARLA MALAGOLINI DIAS 

  20211259
13 CAROLINA APARECIDA CAPISTRANO 

 20211349
06  CELL BENS INCORPORADORA LTDA 

EPP 
20211395

86   CREUZA BERNARDO SANCHES 

20211432
04   DANIEL TAURIZANO JULIANO 

 20211348
52  DAVID SIQUEIRA DE BARROS 

  20211460
81 DIJORGIS DE STEFANI CAVALCANTE 

 20211369
31  ELAINE CRISTINA LEITE DA SILVA 

20211300
63 

20211300
36  FABIO JUNIOR MARCOLINO BARBOSA 

 20211383
50 

20211383
52 GILBERTO ALVES DE SOUZA 

 20211408
56  HELOISA DA SILVEIRA PARO PEDRO 

20219291
8   IGOR MARIOTTO BENETI 

  20211459
13 JOSE ALESCIO BRAGA 

20211412   JOSE DUARTE SILVA NUNES 
2 
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  20211427
97 JOSE LUIZ ZILLI 

20219940
8   JOSÉ ROBERTO TAVARES FILHO 

20211432
21   JUSSANI KAREN YASSUDA 

20211219
13   L D EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 

 20219563
0  LIGIANE SILVA FRANCA 

20211424
90   LOCAPI ENGENHARIA LTDA 

 20211357
92  LUANA GABRIELLE PEIXOTO 

 20211332
05  LUCIANA PINESSO 

20211435
35 

20211435
38  LUIS HENRIQUE DOMINGUES 

GOUVEIA 

 20211444
66  MARIA CRISTINA MONTEIRO ZINNE 

202111558
6   MICHELE APARECIDA ANDRASCHKO 

 20211327
57  NILDO ALVES DOS SANTOS 

20211333
78 

20211333
79  OTACILIO GOMES FERRAZ FILHO 

 20211171
48  PAULO CESAR CAETANO CASTRO 

 20211404
08  PAULO GUSTAVO DE ANDRADE 

PROVAZZI 

 20211271
11  RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211277
02 

20211270
83 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211277
03 

20211270
87 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211425
20 

20211425
31 RODOLFO DEL ARCO 

20214042
4   RODOLFO HENRIQUE FERRAZ 

3 
 

20211254
28   

SEGOBIA COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MAQUINAS 
INDUSTRIAIS EIRELI 

  20211420
46 SERGIO ROBERTO PLA GIL 

20211423
35   SIDNEI AUGUSTO DROVETTO 

20211434
29   TANIA REGINA MENEGHINI 

20211264
29 

20211264
32 

20211264
30 VANER PERPETUO SIQUEIRA 

20211431
64   VERA LUCIA FACHINI 

20219640
5   VERONICE DIAS PENACHIONI 

20219640
0   VERONICE DIAS PENACHIONI 

20211442
59 

20211442
61  WILIAN DE OLIVEIRA FERRANTE 

  20211347
79 WILSON ALEXANDRE DE SOUZA 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5934/2021

        Fica notifi cado, José Luvercio da Silva, proprietário do 
imóvel sito à Rua André Luis Rodrigues da Silva, quadra 
M, lote 27, Jardim dos Buritis, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo nº 005934, datada em 
17/06/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Naza-
reno Marinho De Souza Junior, tratando de construção em 
desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto 
aprovado (obra em fase de revestimento, sobre o recuo 
frontal) 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 39155926 8 BR acusando "mudou-se”.
        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 e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2021.
Nazareno Marinho de Souza Junior
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5978/2021

        Fica notifi cado, Ednei Previdente Sanchez, proprietário 
do imóvel sito à Rua Dos Pintassilgos, 376, quadra 10, lote 
09, Loteamento Parque dos Pássaros, que em virtude de ter 
sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 005978, datada 
em 21/05/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas 
Rodrigo André Morsillo, tratando de construção por falta de 
alvará de construção (reforma com acréscimo em cobertura 
- parcial) em desacordo com a Lei de Zoneamento e Códi-
go 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 39155784 5 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 apli-
cada a multa no valor de R$ 1.259,20 (hum mil duzentos e 
cinquenta e nove reais e vinte centavos) e medidas judiciais 
cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

IMPERIAL TANABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.913.386/0001-50, na qualidade de coproprietária do 
empreendimento PARQUE IMPERIAL, localizado na cidade de TANABI - SP, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, 
no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1041 – 2º andar – Jd. Pinheiros, 
tendo em vista a existência de pendências em relação ao mesmo. 
Assim, pelo presente, ficam NOTIFICADOS na forma das Leis supracitadas em contrato, para que ninguém possa alegar ignorância, expede-se esta notificação com o prazo de 
15 dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda 
firmado entre as partes, ficando eventuais valores de restituição a crédito dos proprietários. 
 
 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
NEIDE SOLANGE DE GUIMARÕES PERES 9708604-6 018.935.798-32 13 11 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA- A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
da CONCORRÊNCIA Nº 011/2021 PROCESSO Nº 100/2021. OBJETO: Contratação de instituição bancária para efetuar 
os pagamentos a todos os servidores e funcionários ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal, pelo período 
de 60 (sessenta) meses. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 30/julho/2021, às 09:00 horas, Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 25/junho/2021, das 08:00 às 16:00 horas, no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, CEP: 15.110-
000, ou sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 24/junho/2021. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS  A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a 
realização da Tomada de Preços nº 003/2021, objeto do Processo nº 099/2021. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: 
Constitui objeto desta licitação contratação de profissionais médicos para Atenção Especializada nas seguintes 
especialidades: Médico Ortopedista, Médico Neuropediatra, Médico Neurologista, Médico Oftamologista, Médico 
Radiologista (RX) e Médico Ultrassonografista (US). DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 15 de julho de 
2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 25/junho/2021, das 08:30 
horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 24/
junho/2021PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva


