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Fazenda notifica duas empresas de Rio Preto
 por sonegação de R$ 20,3 milhões em ICMS

OPERAÇÃO ESTADUAL

Etecs iniciam 
matrículas 

de aprovados 
em processo 

seletivo
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Homem é baleado 
no pescoço 

saindo de casa 
com a esposa

Vacinação da Covid começa hoje 
para pessoas com 42 anos 
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DOAÇÃO
 APM de 
Rio Preto 

arrecadou 
duas tone-

ladas de 
alimentos 
que foram 
doadas a 
entidades 

da cidade. 
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Divulgação

O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO (SETCARP) E
ENTIDADES REGIONAIS ANALISAM O AUMENTO DAS TARIFAS DE PEDÁGIO

 
O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ACABA DE ANUNCIAR O REAJUSTE DAS TARIFAS DE PEDÁGIO DAS

RODOVIAS ESTADUAIS A PARTIR DE 1º DE JULHO. O AUMENTO SERÁ DA ORDEM DE 8% APLICADOS SOBRE AS
TARIFAS EM VIGOR EM CADA PRAÇA DE PEDÁGIO.

 
É SABIDO QUE O REAJUSTE DECORRE DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE CONCESSÃO QUE O ESTADO ESTÁ
OBRIGADO A CUMPRIR, PORÉM NÃO  SERÁ LICITO IGNORAR A CONSEQUÊNCIA EVIDENTE: VAI ONERAR OS

CUSTOS DOS TRANSPORTES DE CARGAS COM REFLEXOS NO CUSTO BRASIL ASSIM COMO TERÁ REFLEXOS NOS
CUSTOS DE TODOS OS BENS QUE CHEGAM AO CONSUMIDOR FINAL.

 
TODOS OS USUÁRIOS SERÃO ATINGIDOS, PELO REAJUSTE E PELOS REFLEXOS DELE NOS CUSTOS DO

TRANSPORTE. O CONSUMIDOR PAGARÁ ESSA CONTA.
 

O QUE MAIS PREOCUPA O SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS É QU E NÃO DEVERÁ PARAR POR AI
O AGRAVAMENTO DOS CUSTOS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO. AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS

ESTÃO EM TRATATIVAS COM O GOVERNO DO ESTADO REIVINDICANDO REEQUILÍBRIO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO SOB ALEGAÇÃO DE SUPOSTA QUEDA NO FATURAMENTO DECORRENTE DA REDUÇÃO NO FLUXO DE
VEÍCULOS EM RAZÃO DA PANDEMIA, ESPECIALMENTE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. ISSO SEM LEVAR

EM CONTA A RETOMADA E O CRESCIMENTO DO FLUXO ANTES E DEPOIS DA PANDEMIA.
 

NÃO SÓ A PANDEMIA É UTILIZADA PELAS CONCESSIONÁRIAS COMO PRETEXTO DE PEDIDOS DE REEQUILÌBRIO
DO CONTRATO.  A ECOVIAS E O GOVERNO DO ESTADO  DIVULGARAM UM ACORDO PARA ADITAR O CONTRATO
DE CONCESSÃO DO SISTEMA ANCHIETA IMIGRANTES POR MAIS DEZ ANOS, ATÉ 2034. AS ATUAIS TARIFAS DE

PEDÁGIO SÃO MANTIDAS – INCLUÍDO O NOVO REAJUSTE E TAMBÉM OS FUTUROS  - É  VALIDADA A
PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO CONTRATO FEITA EM 2006 QUE É OBJETO DE AÇÃO DO GOVERNO ANTERIOR

VISANDO SUA ANULAÇÃO. E O QUE É MAIS INSÓLITO TRAZ A CONTRATAÇÃO DE NOVAS OBRAS SEM A DEVIDA
LICITAÇÃO.

 
O REAJUSTE DA TARIFA, A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO COM AS TARIFAS  DE PEDÁGIO MAIS ELEVADAS DO

PAIS ATENDE O INTERESSE DAS CONCESSIONÁRIAS. OBVIAMENTE NÃO ATENDE OS ANSEIOS DO USUÁRIO QUE
PRINCIPALMENTE ALMEJA A TARIFA COM MODICIDADE PREVISTA EM LEI QUE CERTAMENTE SERIA ALCANÇADA

COM A REALIZAÇÃO DE UMA NOVA LICITAÇÃO. A EXPERIÊNCIA DAS RELICITAÇÕES DE CONCESSÕES DE
RODOVIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO E DO GOVERNO FEDERAL TEM DEMONSTRADO EM TODAS ELAS A

REDUÇÃO SUBSTANCIAL DAS TARIFAS.
 

O QUE SE ESPERA – O TRC E TODA A SOCIEDADE PAULISTA – É A AÇÃO DO GOVERNO VOLTADA AO INTERESSE
PÚBLICO, QUE OS CONTRATOS  SEJAM CUMPRIDOS NO TEMPO NELES PREVISTO E QUE NOVAS LICITAÇÕES
SEJAM EFETUADAS ASSEGURANDO A TODOS A PRÁTICA DE UMA TARIFA JUSTA E CONDIZENTE COM A NOVA

REALIDADE ECONÔMICA VIVIDA NO PAÍS.
 

Kagio Miura – Presidente
30.06.2021

REAJUSTE DE TARIFAS DE PEDÁGIO PREOCUPA TRC

Um homem de 36 anos foi 
baleado no pescoço por volta das 
22h15. A vítima estava saindo 
de sua casa, no bairro Vila São 
Pedro, com a esposa quando o 
crime aconteceu.       Pág.A4 

Fórum discute acolhimento 
a imigrantes e refugiados

Explosão em 
fábrica desativada 
deixa dois feridos 
em estado grave
O acidente aconteceu no iní-

cio da tarde desta terça-feira em 
uma fábrica desativada de peças 
de motos no bairro Cristo Rei. 
A explosão ocorreu após vaza-
mento de gás.           Pág.A4

Explosão 
ocorreu em 
fábrica desa-
tivada quan-
do cilindros 
de gás eram 
removidos do 
local

Duas empresas rio-preten-
ses estão na lista de estorno 
de crédito indevidos da Se-
cretaria da Fazenda e Pla-
nejamento (Sefaz) divulgada 
nesta terça-feira. Juntas, elas 
devem devolver aos cofres 
estaduais mais de R$ 20,3 

  
  Alvos Total de ICMS 
DRT-08 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 17      27.828.543,99 

MONTE APRAZIVEL 1             72.258,29 
NOVA GRANADA 2        1.561.946,56 
FERNANDOPOLIS 1           123.871,95 
MIRASSOL 3        4.456.672,37 
SANTA FE DO SUL 1             69.304,13 
JOSE BONIFACIO 2           166.632,00 
NIPOA 1             96.337,50 
SAO JOSE DO RIO PRETO 2      20.311.269,04 
JALES 1             65.395,28 
CEDRAL 1           305.047,29 
VOTUPORANGA 1           105.007,62 
NHANDEARA 1           494.801,96 
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milhões sonegados em ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços). Na 
região da Delegacia Tributária 
de Rio Preto, ao todo, são 17 
empresas notificadas. O valor 
devido aos cofres ultrapassa os 
R$ 27,8 milhões.    Pág.A2

A Rede Refúgio organizou, 
em parceria com a Câmara de 
Rio Preto, o primeiro Fórum 
sobre Refugiados e Imigrantes. 
O trabalho é no sentido de in-

tegrá-los socioeconomicamente, 
vivendo com dignidade e paz, 
como  cidadãos nascidos em 
solo brasileiro. O evento reuniu 
diversas entidades.        Pág.A3

Cidade registra 
temperatura mais 

baixa do ano e 
pode ter geada
O Instituto de Pesquisas Me-

teorológicas (IPMet) da Unesp 
de Bauru e a Defesa Civil de Rio 
Preto constataram nesta terça-
-feira (29) a menor temperatura 
do ano no município. Segundo 
as medições, Rio Preto chegou 
a 9ºC entre 6h e 7h. A previsão 
de temperatura mínima para 
quarta é de entre 5ºC e 6ºC. 
Também há previsão de forma-
ção de geada fraca.  Pág.A2

237 famílias de 
Rio Preto vão 
receber auxílio 

do Estado
Em Rio Preto serão 237 

famílias beneficiadas com 
R$1,8 mil divididos em seis 
parcelas de R$300. A primeira 
parcela sai dia 20 de julho. 
Para ter direito, as famílias de-
vem estar inscritas no CadU-
nico, ganhar até três salários 
mínimos e terem registrado 
um ou mais óbitos na família 
por Covid-19 até o dia 21 de 
junho.     Pág.A3

Pág. A3

População terá 
que enfrentar 

mais uma 
crise hídrica

Alceu Lima, delegado, 
responsável pela investigação

Veja valores, empresas e cidades alvos da operação
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A Bíblia Sagrada diz 
que Jesus não morreu

Em meu livro Os mortos não 
morrem (2018), ressalto que, se 
Deus ressuscitou Jesus dentre os 
mortos, é porque, ipso facto, há 
vida além da “morte”. Observe-
mos bem o que está escrito no 
Evangelho, segundo João, 13:1: 
“Ora, antes da Festa da Páscoa, 
sabendo Jesus que era chegada a 
Sua hora de passar deste mundo 
para o Pai, tendo amado os Seus 
Irmãos que estavam no mundo, 
amou-os até ao fim”. 

Perceberam? O Evangelho 
não diz que Jesus iria morrer, 
mas “passar deste mundo para o 
Pai”. O Cristo de Deus derrotou a 
morte. Com isso nos capacita a 
sobrepujar quaisquer dificuldades aparentemente intransponíveis. 
É a indesmentível “Mensagem do Túmulo Vazio” — título de circu-
lar que escrevi em 25 de agosto de 1997, no Rio de Janeiro/RJ, 
madrugada de segunda-feira. Nela, com emoção, explicitei: com 
a Ressurreição de Jesus, a morte deixou de ser o lúgubre ingresso 
para o Nada; porquanto, na verdade, é a esplendorosa revelação 
de que a felicidade em Deus, o Provedor de todas as carências, 
é eterna, como perenes são as realizações do Bem, na Terra e no 
Espaço. Respeitemos a vida, e ela nos abençoará. Quando o Celeste 
Amigo revelou o Túmulo Vazio, acabou com os impossíveis, porque 
ressuscitou, conforme prometera, da morte para a eternidade. E 
nós, com Ele. Graças a Deus!

O Reino Espiritual Eterno de Jesus
Os Espíritos de nossos entes queridos continuam vivos. Con-

tudo, ainda são poucos os indivíduos que possuem o dom divino 
desenvolvido para visualizar os seres desencarnados. E quantas 
vezes as Almas se aproximam de nós, e as afastamos, cruelmente 
temerosos, pelo ridículo medo de “fantasmas”. Temor devemos ter, 
para argumentar, dos obsessores, espíritos malignos que desejam o 
nosso mal. Porém, os seres trevosos jamais alcançarão seu intento 
nem mesmo se aproximarão de nós, iluminados que estaremos 
pelo Bem, se nos mantivermos com a sintonia elevada aos Espíritos 
Divinos, nossos Anjos Guardiães, Almas Benditas, Numes Tutelares. 
Essa é a grande lição que reforço em minha obra A Missão dos 
Setenta e o “lobo invisível” (2018).

Tanta coisa da ignorância humana urge ser derrubada! Jesus 
fala de um Reino Espiritual Eterno. Como é que não existem os 
Espíritos? 

Em Apocalipse sem Medo (2000), reproduzo esta meditação 
do aplaudido escritor Graham Greene (1904-1991): “Nosso mun-
do não é todo o Universo. Talvez exista um lugar onde Cristo não 
esteja morto”. 

Essa dimensão esplêndida, múltipla, infinita existe; e Jesus, o 
Bom Pastor, a deixou expressa em Sua Boa Nova, consoante João, 
14:1 a 3. Trata-se de confortadora revelação aos Seus seguidores 
que, pelos milênios, perseveram até ao fim:

Jesus conforta os Discípulos
1 Não se turbe o vosso coração: crede em Deus, crede também 

em mim. 
2 Na casa de meu Pai [o Universo], há muitas moradas [dimen-

sões]. Se assim não fora, Eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos 
lugar. 

3 E, quando Eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo, 
para que, onde Eu esteja, estejais vós também. 

Tão magnífico local inicia-se em nosso coração integrado em 
Deus.

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

ARTIGO Inflação na indústria  
Os preços da indústria tiveram alta 

de 1% na passagem de abril para maio. 
O resultado representa uma desace-
leração que é menor do que a alta 
registrada de março para abril, quando 
a taxa subiu 2,19%. Esses foram os 
dados divulgados nesta terça-feira (29) 
pelo IBGE. De acordo com o instituto, 
essa foi a menor variação de preços 
em 2021.

Variante delta
A variante delta do novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) tem potencial maior de 
causar infecções e novos quadros de 
covid-19 em pessoas que haviam se 
curado da doença, diz uma pesquisa 
que teve participação de cientistas da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A 
variante foi detectada pela primeira vez 
na Índia e já causou a primeira morte 
no Brasil. 

Inflação do aluguel 
O índice Geral de Preços - Mercado 

(IGP-M), usado para reajustar os con-
tratos de aluguel, desacelerou em junho 
com variação de 0,60% depois de subir 
4,10% em maio. Com o resultado de 
junho, o índice acumula alta de 15,08% 
no ano e de 35,75% em 12 meses. Em 
junho de 2020, o índice havia subido 
1,56% e acumulava alta de 7,31% em 
12 meses.

NOTAS

HOJE
Último dia para fazer  

matrículas no EJA

Nesta quarta-feira (30), 
terminam as inscrições que 
começaram no dia 15 de 
junho para os alunos de 15 
anos ou mais que têm inte-
resse em concluir o ensino 
fundamental em Rio Preto, 
do 6° ao 9° ano. 

As aulas ocorrem a partir 
do 2° semestre, no período 
noturno das 19h às 23h 
todos os dias, com ensino 
totalmente remoto abordando 
todas as disciplinas básicas 
do ensino fundamental. 

“O EJA traz uma grande 
oportunidade para retomada 
dos estudos, principalmente 
em virtude do momento que 
vivemos por conta da pande-
mia”, diz Raphaella Petkovic, 
Coordenadora Pedagógica 

da Escola Municipal Darcy 
Ribeiro.

A matrícula deve ser rea-
lizada pelo responsável legal 
do aluno, ou se for o caso, 
pelo próprio aluno maior de 
18 anos. As inscrições são 
válidas para aulas na Escola 
Municipal Darcy Ribeiro, no 
bairro Santo Antônio, e para 
Escola Prof. Ademir Dib, no 
bairro Boa Vista. 

Para matrícula é neces-
sário levar os seguintes do-
cumentos: RG, CPF, certidão 
de nascimento ou certidão de 
casamento (cópias), compro-
vante de residência (cópia), 
histórico escolar (original) 
e duas fotos 3x4 recentes. 
As matrículas são gratuitas 
e podem ser solicitadas na 
unidade escolar.(Colaborou 
Maria Paula ANDRADE)

Da REDAÇÃO

Fazenda notifica duas 
empresas rio-pretenses por 
sonegar R$ 20,3 mi em ICMS
Duas empresas rio-preten-

ses estão na lista de estorno de 
crédito indevidos da Secretaria 
da Fazenda e Planejamento 
(Sefaz) divulgada nesta ter-
ça-feira. Juntas, elas devem 
devolver aos cofres estaduais 
mais de R$ 20,3 milhões.

Na região da Delegacia Tri-
butária de Rio Preto, ao todo, 
são 17 empresas notificadas. 
O valor devido aos cofres ul-
trapassa os R$ 27,8 milhões. 
Além de Rio Preto, contribuintes 
de mais onze cidades na região 
também receberam o aviso de 
autorregularização, ou seja, têm 
prazo para devolver o crédito 
indevido. A sonegação é acu-
mulada desde 2017.

A Operação Forasteiro 2 
da Sefaz  apura utilização de 
créditos espúrios de ICMS em 
transações com outros Estados. 
A operação visa desarticular 
esquema de sonegação base-
ado na criação de empresas 
“fantasmas” e na transferência 
de mais de R$ 800 milhões em 
créditos indevidos.

A ação acontece simulta-
neamente nas 18 Delegacias 
Regionais Tributárias (DRTs) 

do Estado de São Paulo e tem 
como alvo 425 contribuintes. 
O objetivo é recuperar esses 
valores do imposto que deixou 
de ser recolhido aos cofres pau-
listas nos últimos quatro anos.

Nos últimos meses, a Fa-
zenda vem intensificando as 
ações de monitoramento das 
operações interestaduais em 
diversos setores. Uma das 
articulações identificada era 
a criação de empresas de fa-
chada, com quadro societário 
simulado e endereço falso em 
outro Estado.

Essas empresas simulavam 
a transferência de créditos, 
através de Notas Fiscais emiti-
das com destaque de imposto 
a contribuintes paulistas, com a 
finalidade de diminuir o imposto 
devido ao Estado de São Paulo 
pelos destinatários.

Durante os meses de julho 
a agosto/20 e outubro/20 a 
janeiro/21 e mediante cre-
denciamento prévio perante 
as Secretarias de Fazenda de 
outros Estados, uma equipe 
de agentes fiscais de rendas 
da Diretoria de Fiscalização da 
Sefaz  diligenciou 102 alvos 
localizados nos estados de Es-
pírito Santo, Maranhão, Minas 

Guto PEREIRA  
redacao@dhoje.com.br

FACHADAS

Guilherme BATISTA

Gerais, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e Tocantins constatan-
do a inexistência ou simulação 
desses estabelecimentos.

Os 425 contribuintes pau-
listas, destinatários dos do-
cumentos fiscais emitidos, 
receberam nesta terça-feira 
(29) Aviso de Autorregulariza-
ção com orientações de como 
estornar os créditos em sua 
escrita fiscal, bem como para 
retificar a Escrituração Fiscal 
Digital (EFD) e declarações no 
prazo de 30 dias, a fim de evitar 
eventuais infrações tributárias e 
cobrança de multas.

Do total de contribuintes, 
18 foram selecionados para 

receber o Aviso pessoalmente 
por agentes fiscais de rendas 
do Estado de São Paulo. Entre 
as empresas fiscalizadas estão 
indústrias e comércios ataca-
distas de diversos setores, a 
maioria no segmento de metais 
e plásticos.

Depois do prazo de 30 dias 
serão emitidas ordens de fis-
calização para os contribuintes 
que não se autorregularizarem. 
Todo o esquema de sonegação 
está sujeito à responsabilização 
civil e penal de seus envol-
vidos, uma vez que todos os 
emitentes e destinatários de 
documentos fiscais são identi-
ficáveis pelo Fisco.

Essas empresas simulavam a 
transferência de créditos, através de 
Notas Fiscais emitidas com destaque 
de imposto a contribuintes paulistas, 

com a finalidade de diminuir o imposto 
devido ao Estado de São Paulo pelos 

destinatários

“

”

ENSINO
Etecs abrem 

inscrições para 
convocados até dia 1º

Os convocados na primeira 
lista do processo seletivo das 
Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs) para o segundo se-
mestre de 2021 devem fazer 
sua matrícula através do site a 
partir desta terça-feira (29). O 
prazo vai até 1° de julho.

O candidato pode se ma-
tricular indo até a Etec ou na 
plataforma do site vestibulinho. 
O candidato deve clicar no 
link de matrícula e anexar os 
documentos necessários. Após 
o upload dos arquivos, o can-
didato clica no botão “salvar e 
enviar” para concluir o envio. 
Quando o procedimento for 
finalizado o sistema vai enca-
minhar o número do protocolo 
de matrícula.

É necessário estar atento 
às datas de matrícula, caso o 
candidato não receba o proto-
colo confirmando a matrícula 
, o procedimento poderá ser 
refeito para um novo Para mais 
informações entre em contato 
pelo telefone 0800-772 2829 
(demais localidades) e no site 
vestibulinhoetec.com.br.

Confira o 
calendário
29 de junho a 1º de julho 

– Matrícula da primeira lista de 
convocação

5 de julho a partir das 15 
horas – Divulgação do resultado 
da prova de aptidão online e da 
primeira lista de convocação 
dos candidatos para os cursos 
técnicos de Canto, Dança, 
Regência e Teatro, e envio dos 
documentos de matrícula

6 a 8 de julho – Matrícula 
dos convocados na primeira 
chamada dos cursos técnicos 
de Canto, Dança, Regência e 
Teatro, e envio de documenta-
ção no Portal do Candidato

19 de julho a partir das 15 
horas - Divulgação da segunda 
lista de convocação dos candi-
datos no site www.vestibulinho-
etec.com.br

20 e 21 de julho -  Matrí-
cula da segunda lista de con-
vocação dos candidatos com 
envio da documentação dos 
candidatos convocados no site 
www.vestibulinhoetec.com.br

Da REDAÇÃO

9 GRAUS
Rio Preto tem menor 
temperatura do ano

O Instituto de Pesquisas Me-
teorológicas (IPMet) da Unesp 
de Bauru e a Defesa Civil de Rio 
Preto constataram nesta terça-
-feira (29) a menor temperatura 
do ano no município. Segundo 
as medições, Rio Preto chegou 
a 9ºC entre 6h e 7h.

De acordo com o meteorolo-
gista do IPMet, José Figueiredo, 
em praticamente todo o Estado 
de São Paulo foi registrado a 
menor temperatura do ano e a 
tendência é seguir diminuindo 
nesta quarta-feira (30). “A pre-
visão de temperatura mínima 
para quarta é de entre 5ºC e 
6ºC. Também há previsão de 
formação de geada fraca”, 
afirmou.

Embora a previsão seja que 
ocorra em baixa intensidade, 
os produtores rurais podem se 
prevenir da geada. “Na região 
norte e noroeste de São Paulo 
o risco é baixo, as culturas mais 
predominantes na região são 
pouco susceptíveis e a irrigação 
é um fator que ajuda a minimi-
zar possíveis danos caso ocorra 
a geada”, explicou o superinten-
de do departamento técnico da 
Coopercitrus, Marcelo Henrique 
Bassi.

Pensando nos moradores de 
rua, a Secretaria de Assistência 

Social de Rio Preto informou 
que já distribuiu mais de 300 
cobertores. “A gente deu início 
a essa campanha batizada de 
“Aquecendo Vidas” em con-
junto com o Albergue Noturno 
e a Comunidade Só Por Hoje. 
Além disso, estamos fazendo 
trabalhos de sensibilização para 
que esses moradores procurem 
o Albergue”, comentou a as-
sessora técnica da Assistência 
Social, Carla Ávila.

A previsão é de que o frio 
persista até quinta-feira (1), 
apresentando uma pequena 
elevação na temperatura a par-
tir de sexta-feira (2), quando a 
mínima passa a ser de 12ºC e a 
máxima de 30ºC. (Colaborou e 
Maria Paula ANDRADE)

Vinicius LIMA 
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ASSINATURAS

Câmara aprova lugar especial em 
aulas para alunos com TDAH

O Projeto de Lei (PL) que 
prevê cadeiras em locais es-
peciais para alunos com TDAH 
(Transtornos de Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade) de autoria 
do vereador Cabo Júlio Donizete 
passou pela Câmara nesta 
terça-feira (29) durante a 23° 
sessão ordinária.

Segundo o vereador, estes 
lugares devem ser disponibiliza-
dos na primeira fila assegurando 
o posicionamento do aluno com 
o TDAH afastado de janelas, 
cartazes e outros elementos 
que contribuam para qualquer 
tipo de distração. A regra vale 
para escola pública ou privada.

Para ter direito a tais de-
terminações, os pais deverão 
apresentar um laudo neurológi-
co da criança.

Do mesmo autor, foi apro-
vado em primeira discussão 
projeto que proíbe o trânsito 
de bicicletas, skates ou todo 
equipamento de duas ou três 
rodas nas pistas de caminhada 
do município.

Também foi aprovado em 

segunda discussão o PL da ve-
readora Cláudia de Giuli que dá 
a responsabilidade de socorro 
imediato a animais que estejam 
em bens públicos e tenham 
lesão ou sofrimento em decor-
rência de acidente. 

Do vereador Jorge Menezes 
um Projeto que obriga a repa-
ração dos danos causados às 
calçadas e vias públicas pelas 
empresas concessionárias e 
demais prestadoras de serviços 
públicos.

A proposta do vereador Pau-
lo Pauléra, em primeira discus-
são que faculta ao proprietário 
de empresa de transporte esco-
lar, com no mínimo quatro anos 

Andressa ZAFALON

NA CÂMARA

Bolsa Povo anunciada 
pelo Estado inclui 237 
famílias de Rio Preto

O auxílio foi anunciado nes-
ta terça-feira (29) e faz parte 
do programa Bolsa do Povo que 
tem o objetivo de beneficiar 
a população mais vulnerável 
do Estado de São Paulo. No-
meado “São Paulo Acolhe”, o 
auxílio prevê atingir quase 11 
mil famílias em todo o Estado.

Em Rio Preto serão 237 
famílias que terão direito ao 
benefício de R$1.800,00 di-
vididos em seis parcelas de 
R$300,00 que deverão ser 
pagas entre julho e dezembro, 
sendo a primeira parcela já no 
dia 20 de julho.

Para terem direito, as famí-
lias devem estar inscritas no 
CadUnico até 19 de fevereiro 
de 2021, devem ganhar até 
três salários mínimos e terem 
registrado um ou mais óbitos 
por Covid-19 até o dia 21 de 
junho de 2021. Os familiares 
que foram a óbito devem ser 
pai, mãe, avós ou filhos dos 
beneficiados com o auxílio.

A secretária da Assistência 
Social de Rio Preto, Hele-
na Marangoni, participou do 
lançamento do “São Paulo 
Acolhe” no Palácio dos Ban-

deirantes nesta terça.
“Não há inscrição ou cadas-

tramento para o Programa São 
Paulo Acolhe. As famílias foram 
identificadas no CadÚnico, 
cruzando dados sobre óbitos 
por Covid19 do sistema SIVEP-
-Gripe, da Secretaria de Estado 
da Saúde”, explicou Helena 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br
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Marangoni. As consultas dos 
beneficiados podem ser feitas 
no www.bolsadopovo.sp.gov.br

Participaram também da 
cerimônia a Presidente do 
Conselho do Fundo Social, Bia 
Doria; o Vice-Governador e 
Secretário de Governo, Rodrigo 
Garcia; a Secretária de Desen-

A secretária da Assistência Social de Rio Preto, Helena Marangoni, participou do 
lançamento no Palácio dos Bandeirantes

volvimento Social, Célia Parnes; 
o Secretário-Chefe da Casa 
Civil, Cauê Macris; o Secretário 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi; e o Presidente do 
Fundo Social, Fernando Chucre, 
além de representantes dos 
municípios paulistas que serão 
beneficiados pelo programa.

Andressa ZAFALON

Crise hídrica
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque (foto), 

pediu à população o uso consciente de energia e de água para 
que não ocorra apagões devido à crise hídrica que o País enfren-
ta. Como apenas o pedido não é suficiente, o governo acionou 
a bandeira vermelha 2 e aumentou ontem o valor do kwh, de 
R$ 6,24 para R$ 9,49. Só que o aumento impacta o índice in-
flacionário, porque as empresas repassam a despesa extra aos 
consumidores. Está aí um ótimo motivo para a população ficar 
atenta, principalmente ao desmatamento da floresta amazônica, 
que tem efeito catastrófico no clima. Desmatamento aliado ao 
fenômeno La Niña e ao aquecimento global desencadeia uma 
série de alterações climáticas nas cinco regiões brasileiras. O 
escritor rio-pretense Vismar Kfouri, que viveu por mais de 40 
anos na Amazônia, defende há tempo “desmatamento zero já” 
naquela região. O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles 
fez ao contrário: acelerou a devastação. Só a reação do povo 
para dar um basta nisso!

Clandestinos
O presidente da Câmara, 

Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota), se reúne hoje com 
representantes das polícias 
Civil e Militar e do comando 
da Guarda Civil Municipal para 
discutir uma saída com o ob-
jetivo de combater motoristas 
clandestinos – que se dizem 
ser de aplicativos – ao aborda-
rem passageiros no aeroporto 
de Rio Preto. O secretário de 
Trânsito, Amaury Hernandes, 
também participa da reunião. 
Deve ser o efeito da crise!

Só cria despesa
O deputado Filipe Barros (PSL-PR, foto), relator da Proposta 

de Emenda Constitucional que cria o voto auditável, apresentou 
substitutivo em que recomenda a adoção de uma urna eletrônica 
que permita a impressão do registro do voto em uma urna invio-
lável. A apuração se daria após a votação, nas seções eleitorais, 
com o uso de equipamentos automatizados de contagem de 
votos, aptos à verificação visual. Para garantir o sigilo do voto, 
o texto proíbe o uso de qualquer elemento de identificação do 
eleitor na cédula impressa. O processo eleitoral já custa valor es-
tratosférico ao contribuinte e se for adotado o sistema, a despesa 
onera ainda mais os cofres públicos. Simples, a urna eletrônica é 
segura e o político derrotado tem que aceitar a decisão do povo.

Cassar
A Câmara de Vereadores 

do Rio de Janeiro deve cassar 
hoje o mandato do Dr. Jairinho 
(sem partido), que matou 
o enteado Henry Borel, de 
quatro anos. O Conselho de 
Ética decidiu, segunda-feira, 
a favor da cassação por una-
nimidade, sete a zero. Aliás, a 
Câmara demorou para aplicar 
a punição cabal devido os 
atos monstruosos que o parla-
mentar cometeu contra filhos 
de suas namoradas. Henry, 
infelizmente, perdeu a vida.

Insiste
O prefeito de Mirassol, 

Edson Ermenegildo (PSDB), 
tem se esquivado em adotar 
o lockdown noturno sugerido 
por Rio Preto aos municípios 
para frear a covid-19 na re-
gião. Em resposta ao Minis-
tério Público, disse que tinha 
oito pacientes aguardando 
vagas em hospitais. Significa 
que no Hospital de Base não 
tem vaga e mesmo sabendo 
disso, o prefeito insiste em 
não seguir a medida sugerida 
pelas autoridades sanitárias.

No alvo
O governador de Goiás, 

Ronaldo Caiado (DEM), tam-
bém buscou dividendo político 
sobre a operação bem-sucedi-
da da Polícia daquele estado, 
segunda-feira, que matou 
o bandido Lázaro Barbosa. 
Foram 100 disparos contra 
o assassino, 38 atingiram o 
alvo. Caiado disse que a ação 
letal só foi necessária porque 
o fugitivo não se rendeu. A 
operação de captura, aliás, 
custou mais de R$ 3 milhões, 
uma das mais cara da história.

Vantagem
A postura do prefeito Edson 

Ermenegildo é típica de políti-
co que quer levar vantagem 
em plena pandemia. O tucano 
quer manter as atividades 
econômicas na sua cidade e 
empurrar os infectados para o 
HB. Assim fica fácil de não se 
desgastar politicamente com 
empresários e comerciantes 
locais. O lockdown noturno re-
gional vai até amanhã, porém, 
o prefeito não deu a plena co-
laboração. Ermenegildo gosta 
mesmo é de mercado.

Cachimbo da paz
O vereador Anderson Bran-

co (PL) protocolou mais uma 
representação contra Renato 
Pupo (PSDB) por quebra de 
decoro. Alega que o tucano 
falou que foi uma “brincadei-
ra” ao chamá-lo de “sócio” 
de um delegado que assediou 
sua mulher no trabalho. Pupo 
nega! O embate não leva a 
lugar algum. Aliás, vereador 
religioso é o que não falta na 
Câmara, portanto, um deveria 
se apresentar para jogar água 
benta nessa fogueira!

Os vereadores Robson Ricci, 
Pedro Roberto e João Paulo Rillo 
articularam assinaturas na tarde 
desta terça-feira (29) e conse-
guiram protocolar duas CPIs na 
Câmara de Rio Preto.

A CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) do transporte públi-
co é encabeçada por Ricci e tem o 
objetivo de fiscalizar todas as de-
núncias recebidas principalmente 
durante a pandemia da Covid-19.

“Estamos acompanhando o 
desgaste, o transtorno e a falta de 
respeito para com o trabalhador, 
mães e pais de famílias e jovens 
que utilizam todo dia o transporte 
público”, explica Ricci.

O vereador Pedro Roberto 
compartilha da mesma opinião. 
“Cansamos de avisar que as 
lotações nos ônibus vinham 
acontecendo e continuam acon-
tecendo”.

Em relação à nova concessão 
para a Riopretrans por mais 10 
anos, Pedro disse ser totalmente 
contra. “O governo está quieto, 
isso não poderia ter acontecido, 
deveriam ter desencadeado há 
mais tempo uma nova licitação”, 
disse.

João Paulo Rillo, autor da CPI 
para as terceirizadas, esclarece 
que os trabalhadores estão sendo 
lesados e caloteados por estas 
empresas. “Nós sabemos que 
há anos os trabalhadores das 
terceirizadas são lesados. Isso é 
inadmissível”.

Assinaram ambas as CPIs, 
além de Rillo, Ricci e Pedro, os 
vereadores Renato Pupo, Cabo 
Júlio Donizete e Jorge Menezes. 
A vereadora Karina Caroline as-
sinou somente a do transporte, 
não aderindo assim, à CPI das 
terceirizadas. Os vereadores que 
não assinaram ainda têm um 
prazo de 49 horas para aderirem.

As CPIs não vão para votação 
em Plenário, o trâmite agora é o 
Presidente Pedro Roberto anali-
sar se todos os requisitos foram 
cumpridos e já poderá convocar 
uma reunião para definir os mem-
bros e relatores. A regra é que a 
presidência da CPI seja do autor, 
no caso, Ricci no transporte e 
Rillo nas terceirizadas, o restante 
membros é definido por sorteio 
entre os que assinaram a favor 
da abertura.

O DHoje procurou a Prefeitura 
de Rio Preto para se posicionar 
sobre o assunto, no entanto, não 
obteve resposta até fechamento 
da edição.

Vereadores 
protocolam pedidos 

de duas CPIs
Andressa ZAFALON

Fórum discute acolhimento a 
imigrantes e refugiados

A Rede Refúgio organizou, 
em parceria com a Câmara 
Municipal, o primeiro Fórum 
sobre Refugiados e Imigran-
tes de Rio Preto.

Durante os debates, os 
missionários da Rede Refú-
gio, Silas e Ioná Barbero e a 
advogada da instituição, Aline 
da Silva Oliveira, descreveram 
as ações realizadas pela en-
tidade e solicitaram que os 
representantes da prefeitura 
falassem sobre as ações 
desenvolvidas no município 
para garantir acolhimento, 
assistência e atendimento 
humanizado, para que o 
trabalho seja realizado em 
conjunto pelos diversos de-
partamentos e entidades da 
sociedade civil.

Segundo Ioná, que é a 
assistente social coordena-
dora da entidade, a migração 
aumentou muito em Rio Preto 
nos últimos tempos. “Nós 
temos pessoas de várias 
nacionalidades, como vene-
zuelanos, haitianos, bolivianos 
e colombianos. As pessoas 
agora estão nos procurando 
para atendimento, orientação 
jurídica sobre documentação, 
apoio de empregabilidade”, 
explica a assistente social.

O carro-chefe da entidade 
também é dar aulas de portu-
guês à essas pessoas. Com o 
incentivo dos pastores Cleiton 
Marçal e Marcelo Branco Apa-
recido, integrantes da Igreja 
Presbiteriana Independente, 
a Rede Refúgio nasceu como 
uma resposta cristã à crescen-
te população de refugiados e 

imigrantes em São José do Rio 
Preto e região.

O trabalho é no sentido de 
integrá-los socioeconomica-
mente, vivendo com dignidade 
e paz, como os cidadãos nas-
cidos em solo brasileiro.

“Durante o encontro pu-
demos conhecer sobre o 
trabalho desenvolvido por di-
versas secretarias municipais 
para oferecer acolhimento 
humanizado aos refugiados 
e imigrantes que escolheram 
Rio Preto como moradia. ”, 
destacou Pedro.

Participaram do encontro, 
representantes das Secreta-
rias Saúde, Educação, Mulher, 
Trabalho, Assistência Social, 
CRAS, Albergue Noturno, 
Centro Pop, Conselho Tutelar, 
ACIRP, Defensoria Pública, 
Unirp e OAB.

Andressa ZAFALON

de efetivo exercício na atividade 
e legalmente regularizado, a 
indicação, através de requeri-
mento, de pessoa interessada 
para transferência da permissão 
foi aprovada.

Já o projeto de Lei Comple-
mentar que institui o teto da 
aposentadoria e pensões dos 
servidores públicos teve a vota-
ção adiada por uma sessão.

O Veto Total ao projeto do 
vereador Celso Peixão (MDB), 
que dispõe sobre a instalação de 
Câmeras de Monitoramento de 
Segurança em todos os prédios 
e espaços públicos municipais foi 
derrubado pelo Plenário e assim 
a lei deve ser promulgada.

Divulgação
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LOCKDOWN

Valor de multas às pessoas chega a R$ 1,9 milhão

Mais dez pessoas foram 
autuadas na noite de segunda 
feira e madrugada de terça du-
rante fiscalizações da Guarda 
Civil Municipal e da Vigilância 
Sanitária.

Ao todo foram 102 pesso-
as abordadas e dez não jus-
tificaram o motivo para estar 

nas ruas durante o toque de 
recolher. O valor total das au-
tuações durante a última noite 
é de R$ 62.960. Desde o dia 
17 de junho já foram aplicados 
mais de R$ 1,9 milhão em 
autuações.

As fiscalizações continu-
arão até o dia 1 de julho, é 
válido lembrar que todos os 
estabelecimentos comerciais 
deverão estar fechados a partir 
das 18h e é proibida a circu-
lação de pessoas das 19h às 
5h, segundo a GCM. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO Divulgação

Na última noite mais dez 
pessoas foram multadas 
por estarem nas ruas 
sem justificativa

Homem é baleado no pescoço 
quando saía com esposa de casa

Um homem de 36 anos foi 
hospitalizado na noite desta 
segunda-feira (28) após ser ba-
leado no pescoço por volta das 
22h15. A vítima estava saindo 
de sua casa, no bairro Vila São 
Pedro, quando o criminoso saiu 
de trás de um trailer e atirou.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, policiais militares 
foram acionados ao Hospital 
de Base para onde a vítima foi 
socorrida. Eles conversaram 
com a esposa da vítima, uma 
mulher de 29 anos, que pre-
senciou o crime.

Para os PMs ela disse que 
o casal teria passado a tarde 
em casa e por volta das 22h15 
eles estavam saindo de carro 
quando um homem de gorro 
e mascara saiu de trás de um 
trailer e efetuou disparos com 

uma arma de fogo, atingindo seu 
marido no pescoço.

A testemunha ainda acres-
centou que viu o desconhecido 
fugir andando e em seguida ela 
levou a vítima para o HB. Em 
nota o hospital informou que a 
vítima está sob acompanhamen-
to da equipe médica e no mo-
mento não há previsão de alta.

Após a declaração uma equi-
pe de perícia foi acionada para 
o local do crime, onde foi cons-
tatado que no prédio na esqui-
na há câmeras de segurança, 
porém não foi possível verificar 
as imagens.

Na Central de Flagrantes o 
caso foi registrado como tenta-
tiva de homicídio simples  e em 
seguida encaminhado para o 5º 
Distrito Policial.

O delegado da Divisão Es-
pecializada de Investigações 
criminais, Alceu Lima de Oliveira 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

ESTÁ INTERNADO

Guilherme BATISTA

Junior, também foi informado do 
ocorrido e disse que será instau-
rado inquérito policial para apu-
rar os fatos para a investigação 
esclarecer a autoria do crime, 

Delegado da Divisão Especializada de Investigações 
Criminais, Alceu Lima de Oliveira Junior, que vai investi-
gar o caso

SUSPEITOSABUSADOS

2ª VEZ
WILSON SCAVASSA, natural de Araça-

tuba/SP, faleceu aos 77 anos de idade. Era 
viúvo e deixou seus fi lhos Cristiane, Patricia 
e Marcelo. Foi sepultado dia 29/06/2021 às 
11:00, saindo seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o cemitério Jardim da Paz.

EPIFANIA ALVES DE LIMA, natural de 
Novo Aripuanã/AM, faleceu aos 92 anos de 
idade. Era solteira e deixou os fi lhos Raimun-
da, Romoalda, Maria de Nazaré, Maria José, 
Roberto, Antônia e José Horácio. Foi sepultada 
dia 29/06/2021 às 10:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Jardim da Paz.

SATURNINO BISPO DA CRUZ, natural de 
Camamu/BA, faleceu aos 87 anos de idade. 
Era casado com Isaura Maria Costa da Cruz 
e deixou seus fi lhos Virgulina Maria, Sinvaldo, 
Albertino, Maria de Lourdes, Gisélia, Anita, 
Gilcélia Márcia. Foi sepultado dia 29/06/2021 
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Jardim da Paz.

LUCIANO APARECIDO JULIO, natural de 
Cambara/PR, faleceu aos 41 anos de idade. 

  FALECIMENTOS

Assalto a manobrista de hotel no bairro 
Redentora termina com dois detidos

Com eles estava 
uma mochila e 

alguns pertences 
que a vítima que 
confirmou serem 

roubados

Um homem de 39 anos e 
outro de 49 anos foram deti-
dos por policiais militares na 
madrugada desta terça-feira 
(29) pela suspeita de roubo e 
receptação. Eles foram encon-
trados com objetos roubados 
de um manobrista de 35 anos 
que estava em um hotel no 
bairro Redentora.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais foram acionados 
para o local do crime onde a 
vítima informou que seus per-
tences pessoais e seu carro 
foram roubados. Assim por co-
nhecimento de que alguns dos 
objetos mencionados serem 
vendidos na zona do meretrício 
os policiais optaram por patru-
lhar o local.

Momentos depois dois ho-
mens com características se-
melhantes com a descrição 
da vítima foram avistados e 
abordados. Com eles, estava 

uma mochila e alguns per-
tences que estavam dentro 
dela e enviaram a vítima que 
confirmou serem os objetos 
roubados.

Questionado sobre o ocor-
rido o homem informou que 
encontrou a mochila por acaso 
e que não sabia nada sobre o 
carro sendo que em seguida 
ele indicou o local onde o veí-
culo estava estacionado.

Os dois homens foram 
levados para a Central de 
Flagrantes onde também se 
fez presente à vítima que não 
reconheceu os suspeitos como 

os autores do crime. Em sua 
defesa o homem mais velho 
disse não saber nada sobre o 
carro e os objetos e que estava 
no local por coincidência, já o 
segundo suspeito disse que 
regularmente anda pela zona 
do meretrício procurando por 
objetos escondidos no mato 
e que por isso achou a mo-
chila que posteriormente ele 
venderia.

Sobre o carro o homem in-
formou que ao ser questionado 
pelos policiais sobre um veículo 
ele acabou se lembrando de ter 
visto um carro estacionado e 
por isso indicou o local.

Pelo fato de que a vítima 
não reconheceu à dupla, eles 
foram liberados para poste-
riormente serem investigados 
pelo 4º Distrito Policial que 
recebeu o boletim de ocorrên-
cia registrado como roubo e 
receptação.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Homens são presos após furtar a mesma 
ótica duas vezes em poucas horas

Dois homens de 34 anos 
e de 37 anos foram presos na 
madrugada desta terça-feira 
(28) após furtarem uma ótica 
no bairro Boa Vista, por volta 
das 2h. Para os guardas civis 
municipais um dos acusados 
confessou que essa era a se-
gunda vez que a dupla furtava o 
estabelecimento, sendo que no 
domingo (27) eles subtraíram 
um celular e um notebook.

Os GCMs estavam em pa-
trulhamento quando próximo a 
Rua João Mesquita, embaixo do 
pontilhão da Avenida Bady Bas-
sitt, avistaram os dois homens 
carregando uma sacola grande 
vermelha e um tripé de ilumina-
ção. A dupla quando percebeu 
a presença da GCM abandonou 
os objetos e tentou fugir.

Na revista pessoal  foram 
encontrados R$ 71. Já na sa-
cola estavam diversos cosméti-
cos, óculos, sapatos e chinelos, 
um monitor de computador e 

um celular. Questionados, o 
homem de 34 anos confessou 
que eram produtos furtados de 
um estabelecimento próximo 
ao local.

Para os guardas o acusado 
acrescentou que no domingo 
(27) por volta das 23h os dois 
teriam invadido a loja e furtado 
um notebook e um celular que 
foram trocados por drogas, em 
seguida eles retornaram ao es-
tabelecimento por volta das 2h, 
da segunda-feira, para subtrair 
mais objetos.

A proprietária da loja foi 
comunicada e na loja percebeu 

que o local estava bagunçado 
e que parte do forro de gesso 
estava danificada.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes, onde a 
vítima também se fez presente 
e reconheceu os objetos fur-
tados. Os dois homens foram 
presos em flagrante e os pro-
dutos foram devolvidos para a 
proprietária. O caso foi regis-
trado como furto qualificado e 
posteriormente encaminhado 
para 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)
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Era solteiro e deixou seus fi lhos Bruna, Yasmin 
e Maycon. Foi sepultado dia 29/06/2021 às 
13:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

ARTHUR LAZARO FRANCISCO, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
73 anos de idade. Era casado com Vilma 
Francisco e deixou seus fi lhos Vania Cristina, 
Valeria Donizete e Vanilce. Foi sepultado dia 
29/06/2021 às 13:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério São João Batista.

 JOÃO QUADRADO, natural de Santa Adé-
lia/SP, faleceu aos 82 anos de idade. Era viúvo e 
deixou seus fi lhos João Roberto e Rosa Alice. 
Foi sepultado dia 29/06/2021 às 12:00, saindo 
seu féretro do velório Engenheiro Schmidt para 
o cemitério Engenheiro Schmidt.

JOSÉ AGNALDO DE LIMA, natural de 
Balsamo/SP, faleceu aos 53 anos de idade. Era 
casado com Adriana de Lima e deixou sua fi lha 
Mylena. Foi sepultado dia 29/06/2021 às 15:00 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz

Aposentada perde R$ 14 mil e joias
em golpe do bilhete premiado

Uma aposentada de 69 
anos procurou a Central de 
Flagrantes nesta segunda-feira 
(28) para relatar foi vítima de 
um golpe de bilhete premiado 
perdendo  R$14 mil e algumas 
joias em ouro. As acusadas são 
duas mulheres.

Segundo as informações 
fornecidas, a aposentada es-
tava caminhando pela Rua 
Silva Jardim quando foi parada 
por uma mulher que mostrou 
um bilhete premiado e dis-
se não saber o endereço do 
local onde deveria ir retirar o 

prêmio. Neste momento outra 
mulher se aproximou dizendo 
estar ligando para o banco que 
confirmou que o bilhete era 
realmente premiado no valor 
de R$ 8 milhões.

Assim a golpista premiada 
informou que recompensaria 
as duas pela ajuda, mas que 
elas deveriam entregar algo de 
valor como garantia, mesmo 
receosa por já ter sofrido um 
golpe semelhante à vítima foi 
até a sua casa e voltou com 
uma sacola com R$14 mil, 
uma aliança, uma pulseira e um 
relógio, todos de ouro.

Em seguida as três envolvi-

das partiram para o endereço 
de carro, sendo que em certo 
momento a mulher que dirigia 
estacionou em frente a um bar 
e pediu que a aposentada com-
prasse duas garrafas de água, 
e assim que ela voltou com o 
pedido às mulheres já tinham 
sumido com a sacola com os 
seus pertences.

Na central a aposentada 
disse querer representar judi-
cialmente contra as golpistas. 
O caso foi registrado como es-
telionato e encaminhado para o 
1º Distrito Policial.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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e a consequente apreensão da 
arma utilizada. 

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)

GRAVE

Explosão em fábrica 
desativada fere dois

O acidente aconteceu no 
início da tarde desta terça-fei-
ra (29) em uma fábrica desa-
tivada de peças de motos no 
bairro Cristo Rei, em Rio Preto.

De acordo com as infor-
mações da Polícia Militar 
(PM), a companhia de gás 
estava fazendo a retirada de 
dois cilindros desativados 
quando houve o vazamento 
que originou em uma grande 
explosão, ferindo gravemente 
dois funcionários da empresa 
contratada.

Ainda segundo a PM, os 
dois funcionários foram enca-
minhados para a Santa Casa 
com queimaduras graves por 
todo o corpo. Já a assessoria 
da Santa Casa informou que 

apenas uma vítima foi para o 
hospital.

“Só tem um na Santa 
Casa, é o Juan Ferreira de 
Souza, ele esta sendo aten-
dido ainda, já solicitamos 
transferência para Catanduva 
ou hospital mais próximo que 
atende queimados. Cerca 
de 56% do corpo da vítima 
foi queimado, várias partes 
do corpo, queimaduras de 
primeiro e segundo grau”, 
explica a assessoria.

A segunda vítima está 
internada no HB. “O paciente 
C.A.S. está sob acompanha-
mento da equipe médica do 
Hospital de Base. No momen-
to, sem previsão de alta”, es-
clareceu a assessoria do HB.

O local foi interditado para 
perícia.

Andressa ZAFALON

Divulgação

Explosão ocorreu quando técnicos removiam cilindros 
de gás na empresa desativada
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Quem nunca levou um susto? Pode parecer estranho e exage-
rado, mas um susto, dependendo da magnitude e da circunstância, 
pode até matar.

Desta forma, existiria prevenção para não se alterar física e 
emocionalmente após um susto? Será que o ser humano é capaz 
de se manter absolutamente frio e inerte diante de uma situação 
de pânico e de imprevisibilidade?

São tantas as dúvidas sobre esta questão do impacto de um 
susto em nossa saúde, que algumas considerações de ordem 
prática tornam-se passíveis de contextualização. 

Primeiramente caberia a questão: O que é de verdade um susto? 
Pode-se ressaltar que toda e qualquer situação ou contexto, no qual 
uma pessoa é surpreendida ou intimidada de forma súbita, gera 
um susto e uma subsequente e imediata reação instintiva - gritos, 
choro, fuga e entrega total.

Acompanhando estas possíveis reações instintivas, seguem as 
manifestações orgânicas, como transpiração, mãos frias, cólica 
abdominal e sensação de desfalecimento. Baseado nesta análise, 
já se nota que levar sustos não é tão inofensivo e subestimável 
quanto possa parecer.

Além disso, é inevitável acrescentar que o coração humano é 
um dos mais importantes alvos, no que se refere às manifestações 
orgânicas após um susto.

Antes de comentar um pouco sobre os fenômenos e consequ-
ências biológicas que um susto pode ocasionar, como também as 
possíveis formas de desequilíbrio físico e mental que podem ser 
vivenciados, gostaria de apresentar situações do cotidiano que 
refletem o que seria efetivamente um susto. 

Situação 1
Seu telefone toca na madrugada e, quando você atende, recebe 

a notícia do falecimento de um parente muito querido. Literalmente 
o susto é tão grande que parece que você “perde o chão”. Você 
não sabe o que fazer, se chora, se acredita naquilo, não sabe 
como proceder.

Situação 2 
Você presta um concurso e não sai muito confiante da prova. 

Quando o resultado é divulgado, se depara com o seu nome na lista 
dos aprovados. Que felicidade extrema! Mas que susto também, 
já que não era esperado.

Situação 3 
Você está dirigindo calmamente numa estrada, quando, subi-

tamente, é surpreendido por um animal cruzando a pista. Você é 
obrigado a desviar rapidamente e quase perde o controle da direção. 
Quantos sustos como este resultam em acidentes fatais?!

Situação 4 
Sua esposa comunica que está grávida e aquele sonho de ser 

pai está prestes a se concretizar. Entretanto, meses depois, vem 
uma confirmação que você não esperava: são trigêmeos! Quem 
disser que não sente um “frio” na barriga diante desta notícia deve 
estar mentindo.

Situação 5
No trânsito caótico das grandes cidades, é muito comum usar a 

buzina para sinalizar e alertar sobre algo. No entanto, podemos estar 
distraídos e aquele ruído de buzina pode gerar um tremendo susto. 

Situação 6
Sabe aquela brincadeira tradicional de vir por trás de alguém e 

gritar ou estourar um saco plástico? Não tem como não se assustar 
e até ficar descompensado - alterações de pressão, “batedeiras”, 
suor frio. Portanto, muito cuidado, pois nem todas as pessoas 
toleram bem este tipo de prática. 

Situação 7
Durante a Copa do Mundo de 2006, o humorista Bussunda 

jogava uma “pelada” quando, subitamente, começou a sentir uma 
forte dor de cabeça, ficou pálido, sentiu tontura e, em poucas 
horas, estava morto em decorrência de um infarto do coração. 
O susto certamente foi grande para todos que estavam com ele 
naquele momento.

Situação 8
O jogador de futebol dinamarquês Eriksen corre até a lateral do 

campo para dominar a bola e, sem motivo aparente, desaba no 
gramado, sem nenhum reflexo e com os sinais vitais muito frágeis. 
O susto das pessoas traduziu-se pelo desespero e perplexidade.

Situação 9
Novembro de 2016. O avião da Chapecoense segue para a 

Colômbia e, minutos antes da aterrisagem, tudo se apaga devido 
a uma pane seca. Conseguem imaginar o susto daquelas pessoas 
dentro do avião? Susto diante da iminência da morte. 

Situação 10
Seu maior desejo é emagrecer. Faz de tudo por este objetivo 

e não consegue. Seu organismo parece não te ajudar. Em certo 
momento, você nota que sua aparência começa a mudar e as 
roupas ficam largas. Não seria uma boa notícia? Nem sempre: 
você faz alguns exames e seu diagnóstico é câncer! Que sensação 
terrível de susto. 

Situação 11
Em época de frio, as pessoas deveriam se preocupar com o 

choque térmico e também com maior disciplina na alimentação 
e hidratação. Tudo isto para evitar doenças respiratórias, infecção 
pela Covid-19 e agravos cardiovasculares, como infarto do coração 
e AVC. No entanto, pessoas mais jovens abusam de atividades 
físicas ao ar livre, sem a devida proteção. Um grande susto pode 
estar a caminho: picos de pressão arterial, arritmias e até infarto 
são ocorrências que poderão surpreender estas pessoas.

Susto não é brincadeira... 
Muito cuidado com os sustos. De uma brincadeira simples até 

uma notícia inesperada, os sustos determinam mudanças em nosso 
organismo, alterações bioquímicas, hormonais e comportamentais.

Nenhum de nós está isento de uma reação orgânica intensa 
e desequilibrada, podendo cursar com complicações graves e 
irreversíveis, como no caso de um infarto do coração ou um AVC. 

Na dependência da personalidade da pessoa, o resultado do 
susto pode ser até pior e mais precoce. Pessoas com mais controle 
emocional podem suportar um pouco mais, mas, ainda assim, sen-
tem bastante o impacto de situações de perplexidade e intimidação.

No caso das pessoas de “pavio curto” ou muito sensíveis, uma 
simples brincadeira pode ocasionar diversos impactos físicos e 
emocionais. Quando a carga de sustos ou traumas é muito intensa 
ou até cumulativa ao longo da vida, as pessoas podem precisar de 
um rígido acompanhamento médico e de psicoterapia. 

Teria como se preparar melhor para enfrentar os sustos ao longo 
da vida? Eis a questão que exige um apoio multiprofissional desde 
a infância, desde a fase de formação da personalidade.

Sem falar que a fase da gestação, dependendo dos traumas 
físicos e emocionais que a mulher vivencia, pode ser determinante 
para uma maior ou menor reatividade da criança e do futuro adulto 
frente aos traumas e sustos que a vida impõe. 

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe no 
Instagram: @edmoagabriel.

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Você sabia que um susto 

pode até matar?
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A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 inclui a 
partir desta quarta-feira (30) 
a faixa etária de 42 anos. 
O público poderá receber a 
dose nas unidades de saúde 
não respiratórias e demais 
equipamentos públicos, das 
8h às 14h, e na Swift, que 
será reaberta, das 8h às 16h.

Para imunizar esta faixa 
etária, a Secretaria de Saúde 
recebeu nesta terça-feira (29) 
6,5 mil doses da vacina. A 
estimativa é de que cinco mil 
pessoas de 42 anos sejam va-
cinadas, já que outras 2,3 mil 
foram imunizadas em outras 
etapas da campanha.

Para receber a dose, é 
necessário apresentar do-
cumento de identidade com 

Swift reabre para vacinar 
pessoas de 42 anos hoje

foto e CPF e comprovante de 
residência de Rio Preto. Para 
reduzir o tempo de espera 
nas filas, é importante que 
se preencha antecipadamen-
te o cadastro do Vacina Já, 
disponível em www.vacinaja.
sp.gov.br.

Assim como na etapa de 
43 a 49 anos, o município 
escalonará a vacinação para a 
faixa etária de 42 a 40 anos, 
levando em conta a disponibi-
lidade de doses e a necessida-
de de reduzir aglomerações. A 
previsão é de que esta etapa 
seja concluída até 14 de julho.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, Rio Preto já apli-
cou 295.241 doses contra 
Covid-19, sendo 217.242 na 
primeira etapa e 74.768 na 
segunda. Outras 3.111 foram 
imunizadas com a dose única 
da vacina da Janssen.

Da REPORTAGEM     
redacao@dhoje.com.br

Swift abre hoje para vacinar pessoas de 42 anos

Guilherme BATISTA

RIO PRETOCAMPANHA

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto registrou nesta ter-
ça-feira (29) mais 285 casos 
de Covid-19 no município, 
sendo 200 diagnosticados 
por exame PCR, 11 por TR 
sorológico e 74 por TR an-
tígeno. No total são 86.633 
casos, com uma média móvel 
de 262 casos leves por dia e 
38 graves.

Também foram confirma-
dos mais oito óbitos, sendo 
dois no domingo (27), qua-
tro na segunda-feira (28) e 
dois nesta terça. Desde o 
início da pandemia já foram 
contabilizadas 2.463 mortes, 
com uma taxa de letalida-
de de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 
são 51.870 casos e 1.541 
óbitos.

Nas últimas 24 horas 
foram registradas 301 pes-
soas recuperadas da doença, 
totalizando 79.629 cura-
dos, o equivalente a 91,9% 
dos casos. A cidade soma 
296.344 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 
e 264.313 testes realizados. 
O coeficiente de incidência é 
de 18.631 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente o município 
registra 934 pacientes inter-
nados com síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), 
com 449 na UTI e 485 na 
enfermaria, sendo 511 re-
sidentes de Rio Preto e 423 
de outras cidades da região. 
Dentre os casos já confirma-
dos com Covid-19 são 691 
internações, com 382 na UTI 
e 309 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
em Rio Preto é de 89% e de 
88,4% na região.

Mais 285 
casos de 
Covid são 

confirmados
Vinicius LIMA 
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APM entrega duas toneladas
 de alimentos a entidades

Lançada na última semana 
de maio, a campanha DOA 
APM, da Associação Paulista 
de Medicina (APM) Regional 
de Rio Preto, arrecadou duas 
toneladas de alimentos, itens 
de higiene pessoal e produtos 
de limpeza, doados por mé-
dicos associados.  Diretores, 
acompanhados por crianças 
filhos dos médicos, visitaram 
o Instituto Lar de Fátima e a 
Pastoral do Povo em Situa-
ção de Rua para entregar os 
produtos, no último domingo.

“Foi uma grata surpresa 
esta primeira campanha. 
Muitas médicas e médicos 
associados e seus familiares 
mobilizaram-se para colabo-
rar. Neste momento crítico 
que nossa população vive, 

a APM sente-se no deve de 
também colaborar”, afirmou 
Leandro Freitas Colturato, 
presidente da Regional de 
Rio Preto.

O Instituto Lar de Fátima 
atende cerca de 3.500 pes-
soas, entre crianças, idosos e 
pessoas portadoras de defici-
ência. Associada à entidade, 
está a creche Noêmia Raduan 
e projeto social “Salto para 
o Futuro”, que acolhem 220 
crianças, e quatro núcleos na 
cidade, impactando sobre a 
vida de mais 750 crianças. 
Nestes núcleos, são ofereci-
das várias atividades gratui-
tas como capoeira, teatro, 
arte circense, informática e 
música.

O Instituto também desen-
volve o projeto “In Fight”, no 
qual 300 crianças e adoles-

centes aprendem jiu-jitsu, e o 
“Trilhando a Longevidade”, em 
que 1.500 idosos aprendem 
e fazem artesanatos, artes, 
teatro e praticam atividades 
físicas e corporais.

Ligada à Diocese de São 
José do Rio Preto, a Pastoral 
do Povo em Situação de Rua 
alimenta e resgata as pessoas 
em total vulnerabilidade social 
que vivem sob marquises, via-
dutos e em barracos. Além dos 
alimentos, distribui roupas, 
calçados e materiais de higie-
ne pessoal. Semanalmente, 
serve cerca de 300 refeições.

Além de dar carinho, con-
forto e orientação espiritual, 
os voluntários encaminham 
os dependentes químicos e 
alcoólicos para o AME, onde 
os psicólogos avaliam se de-
sejam sair da rua.

Da REPORTAGEM 
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INFLUENZA
Olímpia vacina 56% da meta contra gripe

Iniciada no dia 12 de abril, a 
Campanha Nacional de Vacina-
ção contra a Gripe tem previsão 
de ser concluída no dia 9 de 
julho. Segundo o Ministério da 
Saúde, a meta é imunizar ao 
menos 90% do público-alvo, 
mas em Olímpia a cobertura 
vacinal está em 56%, o que re-
presenta que 44% da população 
que tem direito à dose ainda 
não se imunizou.

Do total de 22.876 olim-
pienses do grupo prioritário, 
13.018 pessoas tomaram a 
dose, de acordo com o Painel 
Influenza 2021.

A primeira etapa da ação 
contemplou trabalhadores da 
saúde, gestantes, puérperas e 
crianças de seis meses a seis 
anos incompletos. Deste grupo, 

os profissionais de saúde são 
o que mais registram adesão, 
com 76% do público-alvo imu-
nizado (1.129 doses aplicadas), 
seguidos das puérperas com 
64,7% (55 doses aplicadas); 
das crianças com 63,9% (2.639 
doses aplicadas) e, por fim, das 
gestantes, que contam com 
57,2% de imunização (296 doses 
aplicadas).

Na segunda fase, foram in-
cluídas as pessoas com 60 anos 
ou mais e os professores da rede 
pública e privada, cuja cobertura 
vacinal é de 67,5% (6.933 doses 
aplicadas) e 83,2% (600 doses 
aplicadas), respectivamente.

Na terceira e última etapa, 
estão contempladas as pessoas 
com comorbidades e com defi-
ciência (física, auditiva, visual, 
intelectual e mental ou múltipla); 
caminhoneiros, trabalhadores 

portuários e de transporte coleti-
vo; profissionais das forças arma-
das, de segurança e salvamento 
e funcionários do sistema prisio-
nal; população privada de liber-
dade e jovens e adolescentes 
sob medidas socioeducativas.

Em Olímpia, desta etapa, a 
cidade registra a aplicação de 
1.345 doses de pessoas com 
comorbidades (31,7%), além de 
outras cerca de 20 doses entre 
caminhoneiros e profissionais 
das forças de segurança.

Todo o público-alvo, que ain-
da não se vacinou, pode procurar 
as Unidades Básicas de Saúde, 
de segunda a sexta, das 8h às 
16 horas, com exceção das UBS 
Valter Stuk (Cohab IV) e Walde-
mar Lopes Ferraz (Tropical II), 
que são exclusivas para a vacina-
ção de gestantes e crianças e o 
CRI, que é destinado aos idosos.

Para receber a dose, o mora-
dor deve apresentar a carteirinha 
de vacinação e documento com 
foto. Os profissionais inseridos 
na terceira etapa deverão apre-
sentar documento que compro-
vem o exercício laboral.

Em caso de dúvidas, o mo-
rador integrante do grupo prio-
ritário pode entrar em contato 
com a secretaria de Saúde pelo 
telefone (17) 3279-1400.

Da REPORTAGEM 
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CIRURGIÃO
O Dr. Ivan Rollemberg, cirurgião 
plástico de grande competência que 
lançou a técnica dos fios no rosto, 
tem feito grande sucesso em sua 
clínica paulistana, a HumanClinic, 
na Rua Diogo Jacome, 50- Vila 
Nova Conceição  e agora tem vindo 
a Rio Preto esporadicamente, para 
atender a consultas e cirurgias. Aos 
34 anos, Dr Ivan Rollemberg já é 
um craque consagrado por grandes 
estrelas do cenário artístico nacional. 

FRANGO ASSADO 
Já de olho no novo aeroporto que será construído na Rodovia 
Assis Chateaubriand a 30 km de Rio Preto e 20 km de Olímpia, a   
rede Frango Assado de restaurantes de estrada, que no ano que 
vem completa 70 anos e cuja primeira unidade foi inaugurada na 
Rodovia Anhanguera, em Louveira, prepara-se para estrear por 
aqui.Vai se instalar no Posto Monte Carlos, no km 180 daquela 
rodovia, ao lado da Agerip.

RÉSORT DE LUXO III 
O grande feito da Poliplas é resultado de um trabalho que começou 
em 2014. Na intenção de abrir novos mercados, a empresa adquiriu 
uma fábrica na Argentina, que passou a abastecer a América do 
Sul. Em 2016, após se certificar de que o produto tinha aderência 
no mercado internacional, a Poliplas incorporou outra empresa, 
dessa vez no México. A unidade atende o mercado local e países 
da América Central. Em 2017, a exportação representou cerca de 
10% do faturamento bruto da Poliplas, estimado em US$ 30 milhões 
(aproximadamente R$ 100 milhões).

     Domingo, os filhos Fred e 
Daniel Husseine e as norinhas 
Manú e Jamile, prepararam, 
um almoço para os íntimos de 
oliveira, em torno de Evanilda 
Amaral, que aniversariava no 
dia seguinte. 

     Maria Flávia Vetorasso 
de Souza e Tomás de Sá 
Perocco, que se casam dia 
6 de setembro, vão passar a 
lua de mel em Dubai e Ilhas 
Maldivas.

      Está para nascer a 
garotinha Nina Luz, filha de 
Luiz Sérgio Franzotti e Nicole 
Ticianelli Bianchini Franzotti. 
Vem a ser a primeira netinha 
de Luiz Carlos e Josimeire 
Ticianelli Bianchini. Netinha 
também do industrial José 
Luiz Franzotti e da prefeita de 
Potirendaba, Gislaine Franzotti.

      Vice-campeã da Liga das 
Nações no vôlei feminino onde 
se destacou e foi uma das 
principais estrelas em campo, 
Carol Gattaz pela primeira 
vez, vai representar Rio Preto 
nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio de 23 de julho a 8 de 
agosto, integrando a Seleção 
Brasileira.

     O prédio onde existia 
o emblemático Zero Grau, 
na esquina da Andaló com 
Saldanha Marinho, foi alugado. 
Fala-se que será plantado 
ali,um novo restaurante. É 
aguardar e conferir.

      Quem não acredita que a 
China esteja chegando, veja 
o nome do novo presidente 
do Rotary Club Alvorada: Tsa 
Tsung Fu. Mas por enquanto, 
os jantares festivos, quando 
voltarem, não terão hashis no 
lugar de talheres.

CONECTE-SE AO 
CORPO 

Diga quanto tempo passa 
no celular ou computador 
q u e  a  u l t r a s s o n o g r a f i a 
musculoesquelética lhe dirá 
os tipos de lesões articulares 
terá. O exame é indicado 
para o diagnóstico de dores 
crônicas e agudas, nos ombros, 
cotovelos, punho, joelho e coxa. 
Na Togni Medicina Nuclear e 
Ultrassonografia, ele é realizado 
pela doutora Renata Marretto 
Gardesani, que também é 
médica assistente de Músculo 
Esquelético no Hospital Padre 
Albino, de Catanduva. Renata 
é formada pela Universidade 
de Uberaba e tem residência e 
especialização em Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem. 
Possui Fellowship em Músculo 
Esquelético pelo Grupo Fleury.

RÉSORT DE LUXO IV 
Os selos e certificações internacionais Da Poliplas, foram concedidos 
pela Green Building Council, pela organização alemã TUV Rheinland 
que certifica que os produtos que não agridem o meio ambiente 
e nem o ser humano. Hoje, automatizada, a empresa possui 200 
funcionários. Sem a automação seriam necessários 500. O resort 
que será erigido em Zacarias, será de tirar o chapéu. 

O MITO I 
Se estivéssemos vivendo nos Anos 60 e 70, certamente a partida 
de Alda Nasser Beolchi- viúva do agropecuarista Licurgo Beolchi-
teria provocado mais ruído do que a procura pelo bandido Lazaro 
Barbosa, que durante quase um mês mobilizou as atenções da mídia 
nacional e estrangeira.Alda foi sem dúvida,uma das nossas grandes 
“dames” com sua enorme e marcante personalidade, um raio de 
glamour que iluminou o high society por duas décadas, período 
em que ela, guiada pela paixão e vontade de ajudar a Apae, regeu 
com batuta firme e precisa,as festas inesquecíveis em benefício 
daquela entidade presidida pelo saudoso médico e ex-deputado 
federal Nelson de Carvalho Seixas.

O MITO IV  
Comparada com os dias de hoje, Rio Preto era naquela época, um 
dedal de tão pequena e Alda cintilava  no panteão da alta sociedade 
rio-pretense, com sua postura sempre altiva, seu aplomb, sua 
seletividade, elementos importantes na construção de seu mito. 
Alda era um nome respeitado no exclusivo palco dos aristocratas do 
dinheiro, do poder e dos sobrenomes,que todos os anos lhe abriam 
as portas para receber seus pedidos de doações para a festa em 
benefício das crianças excepcionais que ela tanto ajudava.   

BENEFIT 
Fiduma e Jeca participaram 
na última sexta-feira,de uma 
grande live beneficente ao lado 
da dupla Gian e Giovani.Com 
apresentação de Marcos Paiva, 
o evento arrecadou doações 
para a Associação Criança Feliz 
de Sorocaba, que presta suporte 
para jovens e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade e 
transtornos de aprendizagem. 

O MITO III 
Quando comecei minha carreira como colunista, no final dos 
Anos 60, a cidade tinha alguns mitos sociais, entre os quais, ela, 
um “oráculo do luxo”, distribuindo saberes e refinamentos, não 
só para quem fosse à festa- através do décor suntuoso ou do 
cardápio irretocável do jantar -mas também para as suas colegas 
voluntárias na montagem desses eventos que eram o foco anual de 
nossa melhor sociedade. Alda acumulava expertise e transmitia a 
cada uma das patronesses, mulheres de nossa melhor sociedade, 
cada detalhe da ornamentação e do cardápio do evento que se 
antecipava.

RÉSORT DE LUXO I
O próspero industrial José Ricardo Checa, cuja empresa Poliplas, 
produz em Rio Preto, adesivos selantes feitos à base de silicone, 
comprou uma enorme área nas imediações do condomínio náutico 
Marina Bonita, à beira do rio Tietê, em Zacarias, a 100 km de 
Rio Preto. Checa, segundo se comenta, vai construir ali, com R$ 
50 milhões, um resort igual ao Nannai Resort & Spa de Porto de 
Galinhas, em Pernambuco.

RÉSORT DE LUXO II 
Criados na Espanha para deixar veículos mais leves,os adesivos 
selantes que ele fabrica,são usados na indústria automotiva e na 
construção civil em substituição a parafusos, soldas e chumbadores. 
Há dois meses, a Poliplas, exportou quase 20 mil unidades para 
a Espanha.

O MITO VI  
Por várias vezes, fui jurado dos concursos de Miss Rio Preto 
que se plantavam com tanta beleza nos salões do Automóvel 
Clube. E ser jurado dessa festa era um motivo de glória como 
se estivéssemos sendo entrevistados por Jimmy Fallon em seu 
Tonight Show, por EllenDeGeneres ou por Stephen Colbert em seu 
The Late Show. Aquelas noites eram para Rio Preto- reservadas 
as devidas proporções, claro- uma Noite do Oscar, onde desfilar 
pelo seu tapete vermelho era o supremo desejo e quem tinha 
condições de adquirir os caros convites, procurava não perder 
uma vírgula, um respiro, uma entonação, porque tudo o que ali 
acontecia e do jeito que ela orquestrava com sua batuta, era 
diferente, interessante e seria motivo de comentários durante 
muito tempo. Sabe aqueles casamentos reais com os quais o 
Reino Unido deslumbra o mundo pela tevê? Então parecia um 
acontecimento como aqueles. A cidade in-te-ira- até o mais 
comum dos mortais -ficava sequiosa para estar presente, pelo 
luxuoso jantar, pelo desfile esmerado de trajes dos convidados, 
pela beleza da organização. 

O MITO II  
Mulher elegante, Alda merece um tributo grandioso. Cada um 
de nós carrega na memória, inesquecíveis momentos oferecidos 
por suas festas irretocáveis e impactantes que escreveram um 
capítulo dourado da história social de Rio Preto. Essas noitadas se 
alimentavam da beleza e do glamour, que ela plantou por todos os 
caminhos em que passou. Alda Nasser Beolchi era fonte inesgotável 
de aprendizado, quer através das informações aos colunistas sociais, 
das suas entrevistas ou das atenções aos amigos.

O MITO V    
As glórias não lhe caíram no colo,ela teve mérito e tenacidade para 
chegar lá. Porque é nos detalhes sutis que as pessoas se distinguem 
das outras e são alçadas ao pedestal de nossas admirações. Pois 
foi através desse comportamento, que as nossas cabeças coroadas 
faziam-lhe a devida reverência. Seus eventos filantrópicos foram um 
bem imaterial da história de nossa alta sociedade. Tenaz, trazia o 
que era up-to-date para a então pequena Rio Preto e inflexível na 
busca da beleza e do glamour,fazia os eventos da Apae, eternamente 
capotantes.

O MITO VIII 

Conselho de Alda sobre jantares, sobre cardápio, não tinham 
erro. Podia ser de uma simples esfiha aos blinis com caviar, 
de uma terrine de foie-gras a um cuscuz baiano ou mesmo um 
charutinho de folha de uva (Yaprak).Tudo vinha emoldurado 
pelo glamour. Naquela época o high não tinha quem falasse de 
boca cheia, não deixava a língua portuguesa desamparada, não 
se errava o plural,a concordância, a crase; não se pegava nos 
talheres como um trabalhador rural. Não se praticava a ortoepia, 
não tinha seje, nem esteje. E aqui faço minha reverência a essa 
grande dama da elegância, que teve também como companhia 
no mesmo patamar de excelência, nomes como: Beny Verdi  
Haddad, Rosy Verdi, Maria Ignez Escobar Verdi, Marzia de 
Angelis Curti, Edy Ribeiro, Nízia Guimarães, Nilsen Estrela, Maria 
Helena Curti, Neide Véscovi, Maria Vetorasso e as saudosas 
Arlete Haddad, Yolanda Bassitt,Consulesa Libia Abelaira, Margot 
Estrela Maia,Tereza Desidério Junqueira, Tespina Raduan e Cida 
Vetorasso, entre algumas outras. Eramos felizes, sans doúte!

O MITO VII  
Alda era um mito!Viveu uma vida que muitos mortais mesmo 
com dinheiro nunca chegarão ao patamar dela. Uma mulher que 
sabia se impor diante dos demais e cuja presença jamais passava 
desapercebida, até num supermercado. Hoje em dia qualquer um 
pode viver em sociedade, basta ter dinheiro. Porém antigamente 
precisava além de dinheiro, ter cultura e educação para viver a vida 
que ela viveu. Descendente de libaneses, Alda impôs através do luxo 
gastronômico que herdou, banquetes inesquecíveis. Não apenas 
as da Apae, mas as festas do casamento de suas filhas, noivados, 
aniversários. A família era seu interesse principal. 

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

ALTAR  

Heitor de Souza Júnior e Maria 
Carolina Vetorasso Mendes e 
Wagner Ferreira e Maria Rita de 
Sá Perocco, convidam para o 
casamento de seus filhos Maria 
Flávia e Tomás, a realizar-
se às 15h30 do dia 6 de 
setembro de 2021 na Pousada 
Praia dos Carneiros – Cidade 
de Tamandaré- Pernambuco. 
Após a cerimônia os noivos 
recepcionarão seus convidados 
no mesmo local. Merci.

A-6

* 

* 

* 

* 

  NAMORADOS 

Vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia e Luciana 
Martin Garcia 

LOVE IS IN THE AIR VIII 
Encerro com a edição de hoje, a série de homenagens ao Mês dos 
Namorados, que iniciei na primeira coluna de junho, focalizando 
casais do high que se destacam pela relação pontuada por um 
vigor sentimental fora do comum. Quando vemos o mundo derreter 
aos nossos pés, como nesses tempos melancólicos de pandemia, 
a solidariedade, a amizade, o comprometimento, a parceria, a 
sinergia, são os degraus mais próximos do renascimento, para 
quando tudo passar. Como protagonista do cotidiano desses casais 
emblemáticos, atrás de cujos rostos adivinham-se longas vidas e 
muitas histórias, o amor se desabrocha. O relacionamento iniciado 
com um engajamento emocional desde a nubilidade, quando 
o futuro se fazia enorme e a paixão se instalava fulgurante na 
alma, devorando-a com avidez, acabou ultrapassando a barreira 
do tempo. Afinado com as prioridades de crescerem juntos e 
conciliar a vida familiar incorporando as semelhanças e diferenças, 
respeitando o jeito de ser de cada um, numa época em que as 
diferenças são cada vez mais acentuadas, tornam cada indivíduo 
um ser único. Cada um merece respeito para sermos do jeito 
que somos. No xadrez das relações pessoais, sois rei. Afinal, ALL 
LOVE MATTERS.

A sempre ele-
gante Alda 

Nasser Beolchi, 
um divisor 
de águas 

no high 
rio-pretense

  NAMORADOS 

Diretor presidente da Tv Tem, Stefano Hawilla e 
Isabella Fiorentino

* 

  NAMORADOS 

Ex-chanceler e ex-senador Aloysio Nunes Ferreira 
Filho e Gisele Sayeg

* 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FARO ATIVO COM PROD LIMP HIG PES 
COSMET VETER ACES
EMPENHO 11442/21
CONTRATADA: MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 11821/21
CONTRATADA: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODU-
TOS ODONTOLOGICOS LTDA
EMPENHO 11443/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: THN NUTRIÇÃO E SAUDE EIRELE
EMPENHOS 3843/21, 13933/20 E 18357/20
Notifi co o representante legal da contratada, para substituir 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a quantidade descrita dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 10770/21
CONTRATADA: THN NUTRIÇÃO E SAUDE EIRELE
EMPENHO 10763/21
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON-
TOLOGICOS E MATERIAIS
EMPENHO 10982/21          
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
EMPENHO 9017/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 

entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 8470/21
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI 
– ME
EMPENHO 9012/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a 
cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao descumpri-
mento contratual, multa de 20% do valor referente ao atraso 
das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total 
dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 8780/21
Considerando a entrega total do empenho supramencionado, 
DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada 
de MULTA de 20% do valor referente ao atraso das obriga-
ções contratuais. SMS ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual por parte da empresa, referente ao pregão supra-
citado, que culminou na rescisão do contrato. Considerando 
que foi garantido à contratada o direito ao contraditório e a 
ampla defesa e não houve manifestação, DECIDO: MANTER 
NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por não 
existir fatos novos que possam ensejar a modifi cação da de-
cisão anterior, e por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
SMS ALDENIS BORIM.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 87/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA

Objeto: Aquisição de 15.000 ampolas (0,25ml) de heparina 
sódica injetável, que serão utilizadas no enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”, no muni-
cípio. Fund. ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 78/21
Contratada: Claudenir Sebastião Conte e Lucila Teresa Pa-
pacosta Conte
Objeto: Locação de imóvel sito a Rua Cila, 3366, Redentora, 
destinado a Unidade Escolar de Ensino Infantil (E M Celeste 
Maria Gouveia). Fund. ART. 24, X DA LF 8666/93. SME – 
Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 342/20 Contrato: PRE/0134/20
Contratada: Luis A. Bovolon Filhos & Cia Ltda Me
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93  fi ca suprimido 
aproximadamente 0,3086% do valor inicial do contrato supra-
mencionado. SMS
EXTRATO 
7º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 02/20 Contrato: TOP/0012/20
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 1,76% e fi ca suprimido aproximada-
mente 1,76%, ambos do valor inicial do contrato supramen-
cionado. SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 258/18 Contrato: PRE/0096/18
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços 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. SMA – Adilson Vedroni; SMF – José Martinho W. R. 
Neto; SMTTS – Amaury Hernandes
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade nº 11/18 Contrato: INL/0009/18
Contratada: Serviço Federal de Processamento de Dados - 
SERPRO
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. SMF – José Martinho W. R. Neto
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 46/20 Contrato: DIL/0022/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMH – Manoel J. Gonçalves
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade nº 04/20 Contrato: INL/0005/20
Contratada: Consorcio Riopretrans
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. SMS
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 227/19 Contrato: PRE/0248/19
Contratada: Oximed Tecnologia em Esterilização 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. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa De Licitação Nº 87/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
Objeto: Aquisição de 15.000 ampolas (0,25ml) de heparina 
sódica injetável, que serão utilizadas no enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”, no muni-
cípio-  Empenho nº 12331/2021 – R$136.200,00 – Entrega 
Imediata. 

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0515/21
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padroni-
zados REMUME - Valor Unitário – Item 16 - R$8,230- SMS- 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2021
ATA Nº 0516/21
CONTRATADA: VISUAL SANTOS & CAIRES LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de adesivo e placas de sinalização 
- Valores Unitários – Item 06 - R$10,00;- Item 07 - R$17,39;- 
Item 08 - R$32,00;- Item 09 - R$41,99;- Item 10 - R$18,99;- 
Item 11 - R$8,99;- Item 12 - R$41,99 - SMS- Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2021
ATA Nº 0517/21
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA ME
OBJETO: Fornecimento de pão com manteiga para pacien-
tes internados em unidades respiratórias e de observação 
COVID 19 - Valores Unitários – Item 01 - R$1,88;- Item 02 - 
R$1,88 - SMS- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2021
ATA Nº 0518/21
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Fornecimento de software - Valores Unitários – 
Item 01 - R$888,99;- Item 02 - R$888,99 - SMS- Prazo de 
vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

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° 301/2021, processo 12.348/2021, objetivando a aquisição 
de veículos para o Depto de Transporte Escolar. Secreta-
ria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 16/07/2021, 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° 
262/2021, processo 12.121/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de medicamentos veterinários de uso 
contínuo no Centro de Controle de Zoonose. Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 16/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
207/2021 – PROCESSO Nº 11.774/2021
Objeto: contratação de empresa em consultoria e assessoria 
para acreditação do laboratório de patologia clínica. Secre-
taria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 01/07/2021 
às 09:30hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes – 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° 
283/2021, processo 12.198/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de material hospitalar em atendimento 
a demanda da rede pública. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15/07/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 295/2021, processo 12.297/2021, objetivando o regis-
tro de preços para aquisição de gêneros alimentícios em 
atendimento as unidades escolares da rede municipal de 
ensino e demais órgãos. Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 19/07/2021, 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° 
254/2021, processo 12.099/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de botina de segurança (EPIs) para 
os agentes comunitários de saúde e agentes de combate as 
endemias. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 19/07/2021, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
180/2021 – PROCESSO Nº 11.573/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de seringas para 
a Secretaria Municipal de Saúde no combate ao COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
02/07/2021 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio – Pregoeira

 

 

 
 
 
 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 

EMURB 
EXTRATO DO 2º REEQUILÍBRIO DO CONTRATO Nº: 016/2020 

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB. 
CONTRATADA: POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA. 
OBJETO: Aquisição de combustível para consumo em veículos 
automotores e máquinas de uso da EMURB, conforme especificações 
dos produtos no anexo I – Termo de Referência do Edital. 
VALOR DO REEQUILÍBRIO:  

Item 
Produto 

Valor 
Reequilibrado 

1 Etanol Comum R$ 4,05 
2 Gasolina 

Comum 
R$ 5,25 

3 Diesel Comum R$ 4,30 
DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 016/2019, Pregão Presencial nº 
006/2020, Processo nº 014/2020; Lei 13.303 de 30 Junho de 2016; Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006. 

São José do Rio Preto-SP, 28 de junho de 2021. 

 
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO 

DIRETOR PRESIDENTE 

LEI Nº 13.743
DE 28 DE JUNHO DE 2021.

Institui o Programa de Pagamento Incentivado junto ao 
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE 
para o exercício de 2021, conforme estabelece, e dá outras 
providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Pagamento Incentiva-
do – PPI, junto ao Serviço Municipal Autônomo de Água e 

Esgoto – SeMAE, pelo período fi xado no artigo 2º desta Lei, 
relativo a quaisquer débitos junto ao SeMAE, vencidos ou 
parcelados, até 31 de dezembro de 2020, ajuizados ou não.
Art. 2º Os acordos celebrados dentro do PPI previsto nesta 
lei poderão ser fi rmados entre 01 de julho de 2021 e 31 de 
agosto de 2021, nas seguintes formas e condições:
I – Pagamento à vista, com desconto de 100% (cem por cen-
to) dos juros e multa de mora, para débitos que não estejam 
submetidos a parcelamentos ativos;
II – Pagamento à vista, com desconto de 30% (trinta por cen-
to) sobre o saldo remanescente para débitos consolidados 
desde que estejam em dia com suas prestações.
III – em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecu-
tivas, com redução de 70% (setenta por cento) dos juros e 
multa de mora dos débitos, com parcela mínima não inferior 
a R$ 100,00 (cem reais), para débitos que não estejam sub-
metidos a parcelamentos ativos.
IV - Em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e con-
secutivas, com redução de 50% (cinquenta por cento) dos 
juros e multa de mora dos débitos, com parcela mínima não 
inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), para débitos que não 
estejam submetidos a parcelamentos ativos.
V - Em até 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, 
com redução de 30% (trinta por cento) dos juros e multa 
de mora dos débitos, com parcela mínima não inferior a R$ 
1.000,00 (hum mil reais), para débitos que não estejam sub-
metidos a parcelamentos ativos.
§ 1º As parcelas de que tratam os incisos III, IV e V deste 
artigo serão atualizadas anualmente pelo IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo) ou outro índice ofi cial que 
venha a substituí-lo, em caso de sua extinção. 
§2º Em caso de recolhimento das parcelas previstas nos 
incisos III, IV e V deste artigo com atraso, o valor da parcela 
atrasada terá acréscimo de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).
§ 3º Para os efeitos desta Lei, não podem ser feitos reparce-
lamentos.
Art. 3º O usuário devedor que aderir ao Programa de Paga-
mento Incentivado - PPI será excluído, diante da ocorrência 
de qualquer das seguintes hipóteses:
I – não pagamento da parcela única à vista ou de primeira 
parcela de acordo fi rmado nos termos desta lei no prazo 
convencionado;
II – inadimplência das parcelas previstas exceto a primeira 
daquelas do acordo de que trata os incisos III, IV e V do arti-
go 2º desta Lei por período superior a 60 (sessenta) dias;
Parágrafo único. Nos casos de exclusão, prosseguir-se-á na 
cobrança do débito com a reincorporação da redução conce-
dida na sua integralidade e o valor já pago será apropriado 
no saldo devedor.
Art. 4º Aplica-se aos débitos de que trata esta Lei, subsidia-
riamente, a Lei Municipal n.º 9.596, de 06 de abril de 2006, 
no que for compatível. 
Art. 5º Fica suspenso o corte de água na cidade de São José 
do Rio Preto -SP, no ano de 2021, no período de vigência de 
adesão ao presente parcelamento, conforme expresso no 
Art. 2º.
Parágrafo único. A suspensão a que se refere o art. 5º será 
aplicada aos contribuintes que possuem débitos mensais no 
valor limite de R$ 120,00 (cento e vinte reais);
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 28 de junho 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 22/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
18/2018 – PROC. nº 25/2018
Contratada: ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM-
BIENTE LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual com 
aplicação de reajuste referente à contratação de laboratório 
especializado em coleta e análises de água, sendo essa 
proveniente de manancial superfi cial, manancial subterrâ-
neo e para consumo humano, visando o monitoramento das 
condições da Represa Municipal de São José do Rio Preto, 
das condições do manancial subterrâneo, aquíferos Bauru e 
Guarani.
Data da assinatura: 29.06.2021  Valor total: R$ 661.228,04.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 018/2021 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 55/2020 – PROCESSO SeMAE nº 77/2020. 
Contratada: HEXIS CIENTÍFICA LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 30.07.2021. Data da 
autorização: 28.06.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 59/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
84/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura 

de móveis e equipamentos de escritório para as unidades do 
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2020
Contratada: L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 115/2021 recebida em 
23.06.2021. Valor de R$ 2.560,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 1, 4 e 9.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 65/2020 
TOMADA DE PREÇOS 09/2020 – PROC. nº 72/2020
Contratada: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
Objeto: Readequação quantitativa e qualitativa com acrésci-
mo de valor e prorrogação do prazo de execução - Realoca-
ção de Adutoras em ferro fundido para mudança de traçado 
das redes Urano e Diniz e instalação de estrutura metálica 
para suporte e manutenção, incluindo fornecimento de todos 
os materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos neces-
sários à execução dos serviços.
Valor do acréscimo:R$69.706,59  Valor total: R$669.121,81    
Prazo: 30 dias Assinatura: 29.06.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
41/2021 – PROCESSO SICOM 3169/2021
Objeto: Aquisição de peças e equipamentos de informática.
Sessão pública realizada on line no dia 15.06.2021 com con-
tinuação nos dias 21.06.2021 e 23.06.2021, sendo adjudi-
cado o objeto às vencedoras BELA BELI STORE LTDA para 
o itens 1, 3, 4, 5, 10, 11 e 12, BULTEC TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO LTDA para o item 6, SISTÉCNICA COMÉR-
CIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA para o item 2, 
7, 8 e 9. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
41/2021 – PROCESSO SICOM 3169/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 25.06.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
43/2021 – PROCESSO SICOM 3182/2021
Objeto: Aquisição de bombas dosadoras de hipoclorito para 
a ETE Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 18.06.2021, sen-
do adjudicado o objeto à vencedora WATSON MARLOW 
BREDEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOMBAS LTDA. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
43/2021 – PROCESSO SICOM 3182/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 28.06.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
46/2021 – PROCESSO SICOM 3186/2021
Objeto: Contratação de posto para fornecimento de combus-
tíveis líquidos por um período de 12 meses para abasteci-
mento dos veículos da frota do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 24.06.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora AUTO POSTO BEIRA DO 
RIO RIO PRETO LTDA para os itens 1, 2, 3, 4 e 5. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
46/2020 – PROCESSO SICOM 3186/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 28.06.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA nº 052 de 29/06/2021. Nomeia a 
Comissão de Dívida Ativa no SeMAE e dá outras providên-
cias. RESOLVE: Art. 1.º - Nomear a Comissão de Dívida 
Ativa tendo por objetivo a apuração, verifi cação e constata-
ção sobre quais débitos inscritos ou não em Dívida Ativa do 
SeMAE preenchem as condições alternativas de que trata 
o artigo 5.º, da Lei Complementar Municipal n.º 656/21; Art. 
2.º - A Comissão de que trata o artigo 1.º, será composta 
pelos servidores efetivos e estáveis: I - GIULIANO CLEBER 
COLTRO; II  -  ROSIANE LUIZA AMOROZO; III - NADIR 
DORNELLES; III - ELLEN CRISTHINE DE CASTRO; IV - 
TATIANA BARCELOS ROQUE PEREIRA; V - VIVIAM LAINE 
CONSTANTINO BEGIORA. Art. 3.º - A Comissão irá se 
reunir, no mínimo, uma vez no mês, lavrando-se a respectiva 
ATA na qual deverá constar todas as discussões e considera-
ções trazidas pelos seus Membros, além dos procedimentos 
adotados, independentemente da constatação ou não de 
débitos que possam ser cancelados, nos termos da legisla-
ção vigente. Parágrafo único - Os trabalhos realizados pela 
Comissão serão presididos pelo analista contábil e chefe da 
dívida ativa, GIULIANO CLEBER COLTRO, e secretariados 
pela Supervisora Fiscal, ELLEN CRISTHINE DE CASTRO. 
Art. 4º - Verifi cada a existência de débitos que preencham 
os requisitos de que trata o artigo 5.º, da Lei Complementar 
Municipal n.º 656/21, a Comissão, por meio de um expedien-
te administrativo próprio, encaminhará ao Superintendente a 
relação deles, especifi cando seu enquadramento legal, bem 
como os respectivos valores e vencimentos, a fi m de funda-
mentar o ato. § 1.º - Devolvido o expediente com autorização 
dada pelo Superintendente, os débitos serão cancelados 
pelo Setor de Dívida Ativa, e um relatório contendo os cance-
lamentos realizados nos termos dos incisos II e III, do artigo 
5.º, da Lei Complementar n.º 656/2021, será disponibilizado 
no portal da transparência. § 2.º - Excluem-se da análise da 
Comissão e da Superintendência, os cancelamentos relacio-
nados a: I - Duplicidade cadastral; II - Ligação inexistente; III 
- Recurso Administrativo; IV - Correção de lançamento. §3º 
Os débitos constantes do parágrafo anterior serão analisa-
dos e eventualmente, revistos ou cancelados pela Gerência 
competente em procedimento próprio. Art. 5.º - A Comissão 
de que trata o artigo 2.º, visando o gerenciamento da Dívida 
Ativa do SeMAE e o aprimoramento dos procedimentos ad-
ministrativos existentes, além da criação de outros imprescin-
díveis, também fi ca responsável pela elaboração de rotinas e 
propositura de normatizações, cujas sugestões deverão ser 
encaminhadas às Gerências responsáveis e discutidas em 
conjunto com os Membros desta Comissão. Art. 6.º - Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

S. J. Rio Preto, 29.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  
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São José do Rio Preto, quarta-feira
30 de junho de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
11/2017.
Processo Administrativo nº 017/2017-Dispensa de Chama-
mento Público.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram, o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e a Associação e Ofi cina de Caridade Santa Rita de 
Cássia, para prorrogação da vigência do Termo e ajuste dos 
valores decorrentes da aplicação de correção monetária e 
ainda uma revisão do Plano de Trabalho anexo do Termo de 
Colaboração, considerando o aperfeiçoamento do serviço e 
o melhor atendimento aos usuários. 
OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do Termo de Colabo-
ração a execução do Serviço de Acolhimento Institucional 
para Pessoas Idosas, que objetiva proporcionar proteção 
integral e cuidados provisórios e, excepcionalmente de longa 
permanência para idosos que não dispõem de condições 
para permanecer com a família, com vivência de situações 
de violência e negligência, em situação de rua, com víncu-
los familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito da Rede 
de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência 
Social do Município, conforme Plano de Trabalho que integra 
o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: R$ 2.240.095,48 (dois milhões, duzen-
tos e quarenta mil, noventa e cinco reais e quarenta e oito 
centavos), sendo R$ 1.868.694,52 (um milhão, oitocentos 
e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e 
cinquenta e dois centavos) com recurso de origem municipal 
e R$ 371.400,96 (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos 
reais e noventa e seis centavos)  com recurso de origem 
estadual, conforme previsto nos Cronogramas de Desembol-
so e Planos de Aplicação, constantes do Plano de Trabalho 
aprovado, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de julho de 2.021 até 31 de 
outubro de 2.022.
DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2021.  
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS nº 
31.943 - Secretária M. de Assistência Social
Rita Oczkowski - Presidente da Associação e Ofi cina de 
Caridade Santa Rita de Cássia

Escala de Atendimento Funerário – JULHO 2021 
Em cumprimento ao Artigo 2º da Portaria Conjunta 01/2020 das 
Secretarias Municipais de Administração, Assistência Social e 
Saúde, a Secretaria de Assistência Social publica a:  

Escala de Atendimento Funerário – JULHO 2021 
Dia Semana Concessionária 

1 
Quinta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
2 Sexta Prever Serviços Póstumos LTDA 

3 
Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

4 
Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
5 Segunda Prever Serviços Póstumos LTDA 

6 
Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

7 
Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
8 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA 

9 
Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

10 
Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
11 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA 

12 
Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

13 
Terça Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
14 Quarta Prever Serviços Póstumos LTDA 

15 
Quinta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

16 
Sexta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
17 Sábado Prever Serviços Póstumos LTDA 

18 
Domingo Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

19 
Segunda Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
20 Terça Prever Serviços Póstumos LTDA 

21 
Quarta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

22 
Quinta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
23 Sexta Prever Serviços Póstumos LTDA  

24 
Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

25 
Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
26 Segunda Prever Serviços Póstumos LTDA  

27 
Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

28 
Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
29 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA 

30 
Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

31 
Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
Concessionárias do Serviço Funerário: 
1) SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO LTDA. – 
ME 
Avenida: Bady Bassitt n.º 3552 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3224-8080 
2) FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA. - 
ME 
Rua: Fritz Jacobs n.º 1129 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3121-8007 
3) PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. 
Rua: General Glicério nº 3524 - Centro 
Telefone: (17) 3233-5499 
Rua: Bernardino de Campos nº 3760 - Centro 
Telefone: (17) 3233-7233 

Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo

PORTARIA Nº 01/2021, de 15/06/2021, RESOLVE: - Desig-
nar, nos termos da Instrução Normativa UCI nº 002/2021, 
os servidores Danielle C. R. Cavalcante Sanches matrí-
cula 13.727, como Gestora do Contrato e Maristela Fran-
co Romão, matrícula 57178, como Fiscal do Contrato Nº 
DIL/0026/2020 celebrado com a empresa Empro Tecnologia 
e Informação, CNPJ Nº 01.312.003/0001-23,  SMAURB;
PORTARIA Nº 02/2021, de 15/06/2021, RESOLVE: Desig-
nar, nos termos da Instrução Normativa UCI nº 002/2021,  
os servidores, Danielle C. R. Cavalcante Sanches matrícula 
13.727, Gestora do Contrato e, Maristela Franco Romão, ma-
trícula 57178 como como Fiscal do Contrato Nº DIL/0025/17 
celebrado com o Sr. Luiz Américo Cavalini e Sra. Anésia 
Gomes Cavalini, SMAURB
PORTARIA Nº 03/2021, de 15/06/2021, RESOLVE: Desig-
nar, nos termos da Instrução Normativa UCI nº 002/2021,  
os servidores Ana Carolina Guizelini matrícula 70522, como 
Gestora do Contrato e, Samuel V. Vieira, matrícula 70429, 
como Fiscal do Contrato Nº PRE/0093/18, celebrado com a 
empresa Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli, CNPJ 
Nº 26.724.813/0001-18 , SMAURB.
PORTARIA Nº 04/2021, de 15/06/2021, RESOLVE: Designar, 
nos termos da Instrução Normativa UCI nº 002/2021,  os 
servidores,  Douglas Siqueira Guedes, matrícula 6553 como 
Gestor do Contrato e, Lourival Morais, matrícula 14290,  
Renan Trevizam, matrícula 65486, Breno Soler Longo, ma-
trícula 66886, João Vitor Chaves da Silva, matrícula 67089,  
e Rafael Manieri Cardoso Gomes, matrícula 65490,  como 
Fiscais do Contrato Nº COC/0016/18, celebrado com a em-
presa Constroeste Construtora e Participações Ltda, CNPJ 
Nº 06.291.846/0001-04 , SMAURB.
PORTARIA Nº 05/2021, DE 15/06/2021, RESOLVE: Desig-
nar, nos termos da Instrução Normativa UCI nº 002/2021,  os 
servidores,  Douglas Siqueira Guedes, matrícula 6553 como 
Gestor do Contrato e, Lourival Morais, matrícula 14290,  
Renan Trevizam, matrícula 65486, Breno Soler Longo, ma-
trícula 66886, João Vitor Chaves da Silva, matrícula 67089,  
e Rafael Manieri Cardoso Gomes, matrícula 65490,  como 
Fiscais do Contrato Nº Dil/0022/21, celebrado com a empre-
sa Constroeste Construtora e Participações Ltda, CNPJ Nº 
06.291.846/0001-04, SMAURB;
PORTARIA Nº 06/2021, DE 15/06/2021, RESOLVE: Desig-
nar, nos termos da Instrução Normativa UCI nº 002/2021,  o 
servidor BERNHARD VON SCHIMONSKY, matrícula 50.316, 
como Gestor do Contrato DPL/0022/21, celebrado com a 
empresa Biotecnologia Aplicada de Rio Preto Ltda ME, CNPJ 
Nº 23.527.554/0001-47, SMAURB.
PORTARIA Nº 07/2021, RESOLVE: Designar, nos termos 
da Instrução Normativa UCI nº 002/2021,  o servidor BER-
NHARD VON SCHIMONSKY, matrícula 50.316, como 
Gestor do Contrato DPL/0022/21, celebrado com a empre-
sa Biotecnologia Aplicada de Rio Preto Ltda ME, CNPJ Nº 
23.527.554/0001-47, SMAURB.
PORTARIA Nº 08/2021, RESOLVE: Designar, nos termos 
da Instrução Normativa UCI nº 002/2021,  os servidores 
Danielle C. R. Cavalcante Sanches matrícula 13.727, como 
Gestora do Contrato e Carolina A. Ohland, matrícula 63.138, 
como Fiscal do Contrato Nº DPL/0018/2021 celebrado com 
a empresa Carlos Alexandre Trigilio Gomes Me, CNPJ Nº 
23.380.825/0001-84, SMAURB;
PORTARIA Nº 09/2021, DE 15/06/2021, RESOLVE: Desig-
nar, nos termos da Instrução Normativa UCI nº 002/2021,  
os servidores Danielle C. R. Cavalcante Sanches matrícula 
13.727, como Gestora do Contrato e Carolina A. Ohland, ma-
trícula 63.138, como Fiscal do Contrato Nº DPL/0019/2021 
celebrado com a empresa Carlos Alexandre Trigilio Gomes 
Me, CNPJ Nº 23.380.825/0001-84, SMAURB.
PORTARIA Nº 10/2021, DE 25/06/2021, Designar, , nos ter-
mos da Instrução Normativa UCI nº 002/2021,  os servidores,  
Douglas Siqueira Guedes, matrícula 6553 como Gestor do 
Contrato e, Lourival Morais,matrícula 14290,  Renan Trevi-
zam, matrícula 65486, Breno Soler Longo, matrícula 66886, 
João Vitor Chaves da Silva, matrícula 67089,  e Rafael 
Manieri Cardoso Gomes, matrícula 65490,  como Fiscais 
do Contrato Nº COC/0014/21, celebrado com a empresa 
Constroeste Construtora e Participações Ltda, CNPJ Nº 
06.291.846/0001-04, SMAURB .

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento 
de Tributos Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados para a devida regularização cadastral de forma 
eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro 
Fiscal, no prazo de 30 dias contados da data da publicação 
desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do Decreto Municipal 
n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização 
cadastral através do sistema eletrônico, o contribuinte terá sua 
inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal 
n°16.888/2013, o que, posteriormente, poderá ensejar processo 
de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos 
incisos I a III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá 
verificar, no link abaixo, o cumprimento dos Requisitos e Pré-
Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de Posturas 
do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos 
junto à Secretaria competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de 
desatualização nos dados da inscrição mobiliária, o contribuinte 
abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando o link 
que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no 
site da prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - 
Empresa fácil"; 

Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

AECIO CAETANO REGIS 03020423856 3675360 
ALPHA GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA 3768810 
ANDERSON BUSO PINTO 01090787138 3224940 
CLINICA TERAPEUTICA FEDERALI LTDA 3266690 
EDEMIR RUIZ BOVI 69817375820 3803920 
ELIAS JERSON DE OLIVEIRA FILHO 
33212871881 3711340 

JANILSON NASCIMENTO DE AQUINO 
02920055470 3734470 

LHM RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MAQUINAS EIRELI 3416110 

LUIZ AUGUSTO MARQUES DE MATOS 
35457122816 3708480 

NOEMIA ROSA GARCIA 1356120 
RANGU'S RIO PRETO REFEIÇÕES LTDA ME 3124000 
RODRIGO CAMILO GARCIA ME 3465720 

São José do Rio Preto, 29 de junho de 2021. 
  
  

Marco Aurélio Belentani de Carvalho 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 23/2021 – SME 
 
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando atender as necessidades de 
substituições no Ensino Fundamental nos Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos 
da Rede Municipal de Ensino, convoca  01 (um) Professor de Educação Básica II abaixo classificados no 
Processo Seletivo SME nº 02/2019 para contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 

O professor abaixo relacionado deverá comparecer no dia 01 de julho de 2021 às 9 horas na Secretaria 
Municipal da Educação (Rua General Glicério, nº 3947 - Redentora). O convocado que não comparecer na 
data, hora e local supracitados terá um prazo de tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta, 
para comparecer na Secretaria Municipal da Educação. O não comparecimento do convocado no prazo 
estabelecido será considerado como desistência.     
 Para entrega da documentação para contratação, o convocado terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
contados a partir da publicação desta, devendo, para tanto, apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. 
Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro).  
 Este professor deverá ter disponibilidade de horário em 03 (três) períodos: manhã, tarde e noite.  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 

Class. Nome 
31º JOSE EDUARDO GONCALVES SBROGGIO PEREIRA 

  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – EDITAL SME Nº 02/2019  
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a autenticidade)  
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
4) Comprovante de Endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os dados pessoais, os Contratos de 
Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de 
todas as Carteiras de Trabalho).  
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil portando a Carteira de 
Trabalho; solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos 
que serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número de inscrição); 
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;  
8) Certificado de reservista (cópia); 
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e 
caso conste pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo 
“orientação”, até a entrega da documentação. 
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 
anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia); 
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo -  
Certificado, Certidão ou Diploma de Conclusão de Curso (cópia); 
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal de Contas 
(www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para verificação de acúmulos. 

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

15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de Educação Física (cópia); 
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida qualificação pessoal (Nome, RG, 
CPF e endereço) e declarando sob as penas da lei:  

16.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a Constituição Federal. Em caso positivo, 
juntar documentação comprobatória; 
 16.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou Municipal, em consequência de 
Processo Administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público); 
16.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa da última Declaração de Imposto de 
Renda; 
16.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, trazer comprovante; 
16.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos; 
16.6) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público Municipal ou de escolas 
conveniadas com o Município de São José do Rio Preto, por justa causa; 

 

 

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

O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito somente mediante 
agendamento na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-
1337.  
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 23/2021 – SME     Publicado em 30/06/2021      Término 20/07/2021                                     

          
São José do Rio Preto, 29 de junho de 2021. 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal da Educação 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
São José do Rio Preto, 30 de Junho de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva - Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ADENILSON MOREIRA DOS SANTOS 01759/21 AIF-S-E 000151 
ADNAM WATANABE RAMALHO 01715/21 AIF-V-S 000100 
ADRIANO SAMPAIO FERNANDES 01697/21 AIF-V-S 000068 
AMANDA BARCELOS DE OLIVEIRA 01761/21 AIF-S-A 000170 
AMBROSIO JESUINO DE ARRUDA 01685/21 AIF-V-S 000056 
APARECIDO DOS REIS ROMEIRO DA SILVA 01713/21 AIF-V-S 000098 
APARICIO FERREIRA SUPRIANO 01717/21 AIF-V-S 000089 
AUGUSTO CERVO NEVES 01748/21 AIF-S-E 000148 
BENEDITO BRITO 01696/21 AIF-V-S 000069 
CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS 01762/21 AIF-S-E 000149 
CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES BATISTA 01701/21 AIF-V-S 000073 
DANIEL NOGUEIRA DE ALCANTARA 01746/21 AIF-A-N 000335 
DANIEL PEREIRA DE SOUSA 01672/21 AIF-V-S 000044 
DEONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 01693/21 AIF-V-S 000064 
DIANA DOS SANTOS ARRAIS SOUZA 01744/21 AIF-V-S 000117 
DORIVAN TOMAZ DA SILVA 01709/21 AIF-V-S 000105 
EDMILSON GOMES LOURENÇO 01691/21 AIF-V-S 000062 
ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA SANTOS 01716/21 AIF-V-S 000088 
FABIANA APARECIDA SOUZA NASCIMENTO 01688/21 AIF-V-S 000059 
INAILDO REIS SOUSA 01681/21 AIF-S-A 000166 
ISABEL APARECIDA SCUDERO 01699/021 AIF-V-S 000071 
JAQUELINE SOUZA DOS REIS SANTOS 01684/21 AIF-S-A 000169 
JEFERSON RODRIGUES VIEIRA 01752/21 AIF-S-E 000144 
JENIFER SOUZA DOS REIS SANTOS 01683/21 AIF-S-A 000168 
JUSSARA STEFANY DOS SANTOS AMARAL 01764/21 AIF-S-E 000141 
LEONARDO DO AMARAL PANCIRIRA 01682/21 AIF-S-A 000167 
LUCAS EDUARDO RODRIGUES DA PAZ 01682/21 AIF-V-S 000057 
LUCIANO DOS REIS PAIXÃO 01694/21 AIF-V-S 000065 
LUIZ CARLOS DE SOUZA 01702/21 AIF-V-S 000074 
MARGARIDA FLORENCIA DE OLIVEIRA 01708/21 AIF-V-S 000104 
MARIA RITA D ECASSIA FERREIRA PRESTES 01706/21 AIF-V-S 000102 
MARLI PERPETUO DOS SANTOS SARTI 01711/21 AIF-V-S 000072 
MATHEUS LOPES SANTANA 01745/21 AIF-A-N 000334 
MOISES BATISTA DA SILVA 01680/21 AIF-S-A 000165 
RAFAEL  LUIZ DA SILVA 01747/21 AIF-S-E 000148 
RENATA RAMALHO PEREIRA 01707/21 AIF-V-S 000103 
RITA DE CASSIA ALVES DIAS 01692/21 AIF-V-S 000063 
RITA DE CASSIA DA SILVA CERQUEIRA 01698/21 AIF-V-S 000070 
ROSIENE FERNANDA BORGES 01712/21 AIF-V-S 000097 
SALGADOS DA NEGA RIO PRETO LTDA ME 01766/21 AIF-A-N 000333 
SANDRA MOREIRA DA SILVA 01687/21 AIF-V-S 000058 
SHEILA CRISTINA CERVO 01750/21 AIF-S-E 000147 
SIDNEY RODRIGUES SOUSA 01765/21 AIF-P-F 000157 
SUELI MARIA BESSAN CANO 01743/21 AIF-V-S 000116 
TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA 01742/21 AIF-V-S 000115 
VERCALMEN GOMES 01689/21 AIF-V-S 000060 
WAGNER DE SOUZA 01711/21 AIF-V-S 000096 
WALTUIDES DA SILVA 01690/21 AIF-V-S 000061 
WILLIAM NEVES 01749/21 AIF-S-E 000146 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
30 de junho de 2021

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para constru-
ção da Esplanada as margens da Represa Lavínio Lucchesi.
Resultado fi nal do julgamento das propostas referente a  TO-
MADA DE PREÇOS Nº 02/2021, PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N° 42/2021, adjudico o objeto a empresa ROSALES 
GOMES CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 
29.699.377/0001-62, localizada na Rua Otávio I. Pardossi, nº 
26, Domingos L. Vasconcelos, na cidade de Tanabi– SP, CEP 
15170-000, que venceu a licitação no menor valor global de R$ 
R$113.750,54 (cento e treze mil, setecentos e cinquenta reais e 
cinquenta e quatro centavos), perfazendo o valor global des-
ta licitação em R$113.750,54 (cento e treze mil, setecentos e 
cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) e HOMOLOGO o 
procedimento.
Monte Aprazível, 29 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
Moacir Cavalero Junior – Membro da COMUL
(Decreto 82/2021)
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 34/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 54/2021
OBJETO: Aquisição de assentos desportivos destinados ao 
Ginásio de Esportes "Daniel Laguna Hidalgo".
Data da realização da Sessão Pública: 16/07/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93.
Monte Aprazível, 28 de junho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 35/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 55/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 24/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instala-
ção de forro de PVC nos próprios públicos.
Data da realização da Sessão Pública: 20/07/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93.
Monte Aprazível, 29 de junho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. ADRIANO RODRIGUES DE AQUINO e BEATRIZ ALVES 
CARVALHO, sendo ele fi lho de ELIAS DE AQUINO e de EDNA 
CRISTINA RODRIGUES FLORES DE AQUINO e ela fi lha de 
FRANCISCO ANTONIO RUFINO DE CARVALHO e de MARCIA 
PERPETUA ALVES CARVALHO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 29/06/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  - 
Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que apresentaram ao Ofi cial do Registro Civil das Pes-
soas Naturais de Cedral, deste Estado os documentos exigidos no 
Código Civil Brasileiro para habilitação de casamento:
FLÁVIO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS   e
LENISE PAULA MARCATO
FLÁVIO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, médico, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 31 de dezembro de 1991, fi lho de MAURO SERGIO DE OLIVEI-
RA SANTOS e de MIRIAM DE OLIVEIRA SANTOS. 
LENISE PAULA MARCATO, de nacionalidade brasileira, arquite-
ta, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de 
dezembro de 1992, fi lha de PAULO DE TARSO MARCATO e de 
EDIMARCIA FERNANDES MARCATO. 
Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
 São José do Rio Preto, 29 de Junho de 2021.
 David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS- 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- Rua Tiradentes nº 3355, Centro 

- Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

EVANDRO DE CASTRO PILÔNI e GISLAINE APARECIDA 
MIGUEL BRAGA. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
divorciado, nascido em Nova Granada, SP, no dia 05 de janeiro de 
1969, fi lho de ALTINO PILONI e de EVANIR  DE CASTRO PILONI. 
Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, divorciada, nascida 
em Catanduva, SP, no dia 03 de agosto de 1976, fi lha de WILTON 
ROCHA BRAGA e de MARIA APARECIDA MIGUEL BRAGA. 
MATHEUS FRANCO MUSA AMARAL e RAÍSSA ALONSO DUTRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de janeiro de 1994, fi lho de 
NIVALDO AMARAL e de MARIA INÊS FRANCO MUSA AMARAL. 
Ela, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de janeiro de 1996, fi lha de 
SÉRGIO BRANDINI DUTRA JÚNIOR e de IVANA AMARAL ALON-
SO DUTRA.
PEDRO VICTOR GRECCO e FRANCIELE MONIQUE BARBOZA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, representante comercial, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de janeiro de 
1991, fi lho de PEDRO GRECCO e de MARCIA CRISTINA MAR-
QUES DE JESUS GRECCO. Ela, de nacionalidade brasileira, autô-
noma, solteira, nascida em Mirassol, SP, no dia 18 de setembro de 
1987, fi lha de IDENOR MARQUES BARBOZA e de ROSA MARIA 
SARAIVA BARBOZA.
YURI CAINAN BARBOSA PERES e SARA INACIO DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de setembro de 1998, fi lho de 
RODRIGO CHAVES PERES e de IARA CRISTINA PERES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 18 de setembro de 1994, fi lha de JOSÉ 
PEREIRA DA SILVA e de MARIA MADALENA INACIO DA SILVA. 
RODINEY BRITO CRUZ e ELISÂNGELA DOS SANTOS E 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, 
solteiro, nascido em Palmas de Monte Alto, BA, no dia 25 de maio 
de 1996, fi lho de FRANCISCO DE JESUS CRUZ e de MARLENE 
DE JESUS BRITO. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, sol-
teira, nascida em Palmas de Monte Alto, BA, no dia 12 de agosto 
de 2000, fi lha de MANOEL LOPES DOS SANTOS e de ADENICE 
FERNANDES DOS SANTOS. 
JOÃO FRANCISCO VANTI CASSILHAS e CIDIMAR JOSÉ DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, arquiteto, solteiro, nascido 
em Olímpia, SP, no dia 30 de dezembro de 1957, fi lho de IZIDORO 
CASSILHAS e de LUIZA VANTI CASSILHAS. Ele, de nacionalidade 
brasileira, promotor de vendas, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 05 de junho de 1968, fi lho de WILSON DE 
SOUZA e de MARIA DA GRAÇA FERNANDES SOUZA. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 29 de junho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


