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Pedágio de Catiguá vai a R$ 17,60 com reajuste
JÁ ESTÁ MAIS CARO

DivulgaçãoTanabi empresta 
volante para time 
da primeira divisão 

do Brasileirão
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Renan CONTRERA

Pág. A3

DROGA
Polícia Rodovi-
ária apreendeu 

1,3 tonelada 
de maconha 

na madrugada 
de sexta-feira 
após motoris-
ta abandonar 

veículo com 
entorpecente 
num canavial 

depois de uma 
perseguição.
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Justiça anula 
fraudes de 

presidente afastado 
do Patriota
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Volante Natan, do Tanabi

Divulgação

Deputado confirma liberação de verba para 
compra de viatura e duas motos para GCM

RECURSO FEDERAL
Andressa ZAFALON

Mirassol viaja ao 
RS para enfrentar

 o São José
neste domingo
Buscando se recuperar da 

derrota por dois a um diante do 
Ituano na última rodada, o Mi-
rassol vai até o Rio Grande do 
Sul enfrentar o São José pela 
6ª rodada da Série C do Cam-
peonato Brasileiro. Pág.A6

A Artesp (Agência Regula-
dora de Transporte) autorizou 
o reajuste do pedágio para 
17 concessionárias do Estado 
de São Paulo, dentre elas a 
Triângulo do Sol que cuida de 
rodovias da região como a SP 
310. O aumento é de 8,05% 
e, com isso, o pedágio de Ca-
tiguá, cidade mais próxima a 
Rio Preto, passa de R$16,30 
para R$17,60. Catiguá é a 
segunda tarifa mais cara da 
área da concessionária Triân-
gulo do Sol, perdendo apenas 
para Araraquara.       Pág.A2

Rio Preto e 
cidades negam 

ter aplicado 
vacina vencida

Reportagem da Folha de 
S.Paulo apontou que em Rio 
Preto 16 pessoas teriam sido 
vacinadas com as doses venci-
das mas a Secretaria de Saúde, 
por nota, negou. “A Secretaria 
de Saúde verifica tais situações 
permanentemente porque po-
dem ocorrer erros de digitação, 
como é o caso em questão.” 
Outras cidades da região tam-
bém negaram ter aplicado 
doses vencidas.           Pág.A5

Dibea reinicia 
castração e 
quer atender 

1,2 mil animais
A Diretoria do Bem-Estar 

Animal (Dibea) inicia uma nova 
etapa da castração em massa a 
partir deste sábado (3). A esti-
mativa é de que 1,2 mil animais 
– entre cães e gatos – sejam 
castrados durante os seis dias 
de ação, que se encerrará em 
8 de julho. As castrações serão 
realizadas entre 8h e 16h, no 
Pet Park. A Clínica Veterinária 
Ricardo será responsável pelas 
cirurgias.    Pág.A5

Casos de dengue já passam de 15 mil 
este ano e cidade tem mais três mortes

Lei que obriga 
câmeras em prédios 

do município 
é promulgada

A Câmara de Rio Preto publi-
ca no Diário Oficial deste sábado 
(3) a promulgação da Lei de au-
toria do vereador Celso Luiz Pei-
xão que determina a instalação 
de câmeras de monitoramento 
24h por dias nos prédios e locais 
públicos municipais.     Pág.A3

Depois de ter acertado a 
transferência do zagueiro Vitor 
Hugo para o Cuiabá, o Tanabi 
fechou mais uma negociação 
com um clube da Série A do 
Brasileirão. Emprestou o volante 
Natan ao Bahia.          Pág.A6

Mirassol 
entra em 
campo 
contra o 
São José, 
no Rio 
Grande 
do Sul

Duas cidades 
flexibilizam, e outras 

quatro mantêm 
lockdown na região

CENTRO POP
Prefeito Edinho 

Araújo anunciou 
ontem a cons-

trução do Centro 
Pop, ampliando a 
rede de assistên-
cia social de Rio 
Preto. Obra teve 
projeto apresen-
tado em telão ao 

participantes 
do evento. 
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A VIDA MATERIAL 
TAMBÉM É 
ESPIRITUAL

Em meu livro Os mortos não 
morrem (2018), destaquei que, 
geralmente, pensa-se sobre a 
morada espiritual quando se está 
próximo do fenômeno da morte. 
Triste engano, pois a vida na 
matéria é continuidade no ciclo 
eterno da existência. 

Há de se observar, pelas cul-
turas afora, a preocupação em 
se compreender os mecanismos 
da vida, o que ocorre além dela 
e o que influencia diretamente no 
retorno de um Espírito ao plano 
material. Tudo está interligado. 
E fica claro que somos senhores 
do nosso destino, não podendo 
blasfemar contra os Céus pelas más escolhas que fazemos ou 
pelos erros em que incorremos.

Não culpe a Deus por suas más escolhas
Urge realçar que muita gente que toma decisões impetuosas 

e, por consequência, comete equívocos, depois, quer sempre 
pôr a culpa em Deus, cuja existência, em geral, paradoxalmente 
nega. O ser humano até agora não aprendeu a amar e, dessa 
forma, mata, suicida-se, envenena, acaba com tudo, não é so-
lidário, mas, sim, solitário, porque ainda se comporta egoistica-
mente. Depois, com imaturidade, responsabiliza o Pai Celestial, 
o Cristo, o Espírito Santo, o Evangelho, o Apocalipse e tudo o 
que estiver à sua frente, menos a si próprio. E vai-se dando mal 
por agir assim, inadvertidamente. É necessário, cada vez mais, 
conscientizarmo-nos de que a morte não extingue a vida e de 
que a nossa conduta impacta a saúde espiritual, política e social 
dos povos. A existência é eterna e contínua. As escolhas de 
hoje moldam os nossos destinos e os das gerações no amanhã. 

Daí ter, muito sabiamente, Alziro Zarur (1914-1979), saudoso 
fundador da LBV, encerrado o seu poema A voz do Apocalipse 
com as seguintes estrofes:

— (...) Sejamos todos um no Pai que tudo vê!
Um só rebanho existe, alerta, ao chamamento
Do Pastor Celestial, nosso Bem, nosso Norte!
Venham, porque terão na sua LBV,
Marchando sempre à luz do Novo Mandamento,
Segurança na vida e salvação na morte!...
(O destaque é meu.)

A Legião da Boa Vontade e a Religião de Deus, do Cristo e do 
Espírito Santo acolhem ecumenicamente — sem conflitos nem 
sectarismos — a todos os que desejam seguir pelas estradas do 
Amor Fraterno e da Justiça de Deus, percorrendo-as com passos 
firmes, seguros e solidários, jamais se envergonhando de seus 
atos, pois fundamentados estarão na Ordem Máxima do Cristo:

— Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser 
reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo Amor 
uns pelos outros. Não há maior Amor do que doar a própria vida 
pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que 
Eu vos mando. E Eu vos mando isto: amai-vos como Eu vos amei 
(Evangelho, segundo João, 13:34 e 35; e 15:13, 14 e 17).

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

ARTIGO Dólar acima de R$5   
O dólar voltou a subir e fechou acima 

de R$ 5 pela primeira vez em 10 dias. A 
bolsa de valores chegou a abrir em alta, 
mas reverteu o movimento e passou a cair 
ainda durante a manhã desta quinta-feira 
(1). O dólar comercial encerrou com alta 
de R$ 0,072 (+1,45%). Esse foi o terceiro 
dia seguido de alta do dólar e de queda na 
bolsa. Fatores internos e externos estão 
interferindo no mercado.

Produção industrial 
A produção industrial aumentou 

1,4% na passagem de abril para 
maio, após três meses consecutivos 
de queda. Nesse período, houve perda 
acumulada de 4,7%. Apesar do avan-
ço, o setor ainda se encontra 16,7% 
abaixo do nível recorde registrado em 
maio de 2011. Na comparação com 
maio do ano passado, a produção 
industrial cresceu 24%.

AstraZeneca
A Fiocruz projeta a produção de 70 

milhões de doses da vacina AstraZene-
ca até o final do ano. A meta é possível 
graças aos compromissos assumidos 
entre a instituição brasileira e o labo-
ratório britânico, em junho foi assinado 
um contrato para fabricação de 50 
milhões de doses, um novo acordo, 
firmado esta semana, permitirá a fa-
bricação de mais 20 milhões de doses.

NOTAS

BALCÃO
Semana fecha com 

399 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta sexta-feira 
(2) está oferecendo 399 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
vendedor (54), auxiliar de 
serviços operacionais (32), 
telemarketing de produtos 
agropecuários (30), ajudan-
te (24), atendente (8), entre 
outras.

Há também oportunida-
des de estágio. As vagas 
são para as seguintes áreas: 
atendimento (43), adminis-
trativo (3), engenharia (3), 
ciências contábeis (3), pe-
dagogia infantil (2), marke-
ting (1).

Os interessados em al-
guma das vagas podem 
se cadastrar no Balcão de 
Empregos através do site 
da Prefeitura www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos 

e se candidatar as vagas 
oferecidas enviando os cur-
rículos.

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

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO

Reajuste leva pedágio 
de Catiguá a R$ 17,60
A Artesp (Agência Regula-

dora de Transporte) autorizou 
o reajuste do pedágio para 
17 concessionárias do Estado 
de São Paulo, dentre elas a 
Triângulo do Sol que cuida de 
rodovias da região como SP 
310. O aumento é de 8,05% 
e com isso, o pedágio de Cati-
guá, cidade mais próxima a Rio 
Preto, passa de R$16,30 para 
R$17,60.

Catiguá é a segunda tarifa 
mais cara da área da concessio-
nária Triângulo do Sol, perdendo 
apenas para Araraquara que 
está com R$18,70. Em terceiro 
vem Jaboticabal (R$15,10), de-
pois Agulha (R$12,50), Dobra-
da (R$9,70), Taiuva (R$8,90) 
e Itápolis (R$8,40). O aumento 
está vigente desde quinta-feira 
(1) e este será o primeiro final 
de semana com o pedágio em 
alta.

São 17 concessionárias que 
pertencem às três primeiras 
etapas do Programa de Conces-
sões Rodoviárias do Estado de 
São Paulo. Segundo a Artesp, o 

reajuste foi baseado na corre-
ção da inflação pelo indicador 
econômico IPCA, entre junho de 
2020 e maio de 2021.

Em números absolutos, o 
maior aumento está sendo pra-
ticado nos pedágios principais 
das rodovias Anchieta e Imi-
grantes, que ligam a cidade de 
São Paulo à Baixada Santista. 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

JÁ ESTÁ VALENDO

Divulgação

Antes, a tarifa básica cobrada 
era de R$28,00 e agora sofreu 
um aumento de R$2,20 pas-
sando para R$30,20 o valor 
atual. Em percentual o reajuste 
foi de 7,86% que é inferior à 
inflação do período.

Por nota, a Artesp informou 
que as variações nos percentu-
ais acontecem por causa dos 

critérios de arredondamento 
das tarifas. “O cálculo das tari-
fas de pedágio é feito utilizan-
do-se o conceito de tarifa qui-
lométrica, ou seja, corresponde 
a um valor fixo por quilômetro 
multiplicado pelo trecho de 
cobertura da praça e que varia 
em função da categoria das ro-
dovias e dos tipos de veículos”.

Pedágio de Catiguá passa a custar R$ 17,60 com reajuste autorizado, que já está valendo

RESTRIÇÕES
Duas cidades afrouxam medidas e 

flexibilizam venda de bebida alcoólica

As cidades de Bálsamo 
e Bady Bassitt, que até esta 
quinta-feira (1) seguiam o lo-
ckdown noturno proposto pelo 
Comitê Gestor de Rio Preto, 
editaram novo decreto nesta 
sexta-feira (2) e passam a 
adotar a fase de transição do 
Plano SP, onde é permitida a 
venda de bebidas alcóolicas 
até às 21h todos os dias da 
semana.

O Prefeito de Bady Bassit, 
Luiz Antônio Tobardini, decre-
tou tais medidas até o dia 11 
de julho; e o Prefeito de Bál-
samo, Du Lourenço, editou o 
decreto para ser validado até 
15 de julho.

Ambas as cidades estão 
proibidas acontecer festas ou 
qualquer tipo de aglomeração. 
Nos estabelecimentos comer-
ciais devem respeitar os 40% 
da capacidade máxima permi-
tida e a entrada de somente 

uma pessoa por família ou 
por grupo. O toque de recolher 
permanece o determinado pelo 
Estado, das 21h às 5h.

Outras cidades - 
Mirassolândia permanece nos 
mesmos moldes, também 
seguindo o Plano SP até 15 
de julho. A Prefeita Célia Apa-
recida Matos publicou o de-
creto nesta sexta, mantendo 
a cidade como estava antes, 
inclusive os restaurantes e 

similares que poderão conti-
nuar através de delivery após 
às 21h.

Tânia Yugar, Prefeita de 
Nova Granada, também edi-
tou o decreto prorrogando 
a validade para até 15 de 
julho, mas manteve o muni-
cípio no Plano SP com toque 
de recolher a partir das 21h. 
Mercearias e similares po-
derão funcionar de segunda 
a sábado até Pas 21h e aos 
domingos até às 14h.

Andressa ZAFALON 

NOTURNO

Quatro municípios estendem lockdown e 
acompanham Rio Preto mantendo lei seca

Apenas quatro cidades da re-
gião de Rio Preto prorrogaram o 
lockdown noturno com a inclusão 
ou manutenção da lei seca aos 
finais de semana.

A cidade de Cedral prorrogou 
até 11 de julho e determina 
que todos os estabelecimentos 
fechem às 19h, com exceção 
apenas do setor da saúde. O 
comércio de bebidas na cidade 
ficou proibido após as 19h e aos 
sábados e domingos proibição da 
venda de bebida alcoólica o dia 
todo. A proibição da circulação 
de pessoas ficou determinada 
das 20h às 5h.

Restaurantes, lanchonetes, 
piuzzarias, sorveterias e açaite-
rias poderão funcionar após o ho-

rário das 19h até às 00h, única e 
exclusivamente pelo sistema de-
livery, estando vedado o sistema 
drive-thru e retirada. Além disso, 
o decreto ainda especifica que 
haverá multas em CPF, com valor 
mínimo de R$300,00 para quem 
descumprir as regras. As multas 
em estabelecimentos continuam 
em vigência também.

Em Ipiguá, o Prefeito Efraim 
Lopes editou o novo decreto 
também prorrogando até 11 de 
julho permitindo as atividades 
presenciais das 6h às 20h, 
após esse horário inicia o toque 
de recolher. O delivery poderá 
funcionar 24h, no entanto, após 
o início do toque de recolher 
está proibida venda de bebidas 
alcoólicas, inclusive aos sábados 
e domingos o dia todo.

Andressa ZAFALON Assim também ficou a cida-
de de Guapiaçu, prorrogando 
o decreto até dia 11 de julho 
e permitindo o funcionamento 
dos estabelecimentos apenas 
até às 19h. O setor do ramo de 
alimentos poderão, após às 19h, 
fazer delivery, no entanto, sem a 
venda de bebida alcoólica que 
também está proibida aos finais 
de semana.

Em Jaci o cenário é o mesmo 
de Guapiaçu. Decreto válido até 
dia 11 de julho, com proibição da 
venda de bebida alcoólica após 
às 19h e aos finais de semana 
e o toque de recolher a partir 
das 20h.

Em todas as cidades a proi-
bição de circulação não vale 
para trabalhadores e pessoas 
em busca de atendimento de 

saúde, assim como os serviços 
essenciais e imprescindíveis de 
saúde humana, social e vete-
rinária, farmácias e transporte 
individual também não estão 
proibidos.

O que de fato está proibido, 
além da venda de bebida alcoó-
lica já citada acima, são festas, 
eventos, reuniões ou aglomera-
ções; a entrada de mais de uma 
pessoa da família ou do grupo 
no estabelecimento comercial e 
ultrapassar o limite de 40% da 
capacidade permitida.

Nas quatro cidades, os des-
cumprimentos das normas pre-
vistas no decreto sujeitarão 
os infratores à aplicação de 
sanções previstas nas normas 
posturais, sanitárias e demais 
normas municipais em vigor.
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Prefeito participa de 
encontro do Lide Noroeste

O prefeito Edinho Araújo 
participou nesta sexta-feira, 2 
de julho, do terceiro encontro 
de Saúde e Bem-Estar LIDE 
Noroeste Paulista. O evento 
foi realizado de forma on-line e 
abordou o avanço da vacinação 
e a retomada da economia.

Mediado pelo presidente 
do LIDE Marcos Scaldelai, e 
contou com a participação do 
secretário estadual de Saúde 
Jean Gorinchteyn, do psiquiatra 
e psicanalista do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da USP, Dr. Mário Louzã, 
do diretor executivo do Instituto 
Butantan Rui Curi, além de 
empresários e representantes 
de serviços de saúde de Rio 
Preto e região.

O prefeito agradeceu a 
presença dos participantes e 
afirmou que o Estado tem dado 
um exemplo de determinação 
ao município no enfrentamento 

da covid. “Ontem encerramos 
um ciclo de 15 dias de lock-
down noturno e hoje estamos 
iniciando mais 10 dias com 
flexibilização de uma hora. Es-
tamos muito atentos e sempre 
colocamos como primeiros 
princípios a vida e a ciência”.

Da REDAÇÃO

DEBATES

Deputado confirma 
verba para GCM comprar 

duas motos e viatura
O Deputado Federal Coro-

nel Tadeu confirmou na tarde 
desta sexta-feira (2) durante 
visita ao Albergue Noturno 
em Rio Preto,  o pagamento 
de uma emenda parlamentar 
impositiva dele à Guarda Civil 
Municipal (GCM) no valor de 
R$ 150 mil. 

Segundo o Deputado, esse 
recurso será usado para a 
compra de uma viatura quatro 
rodas modelo Renault Duster e 
duas motos. “Essa emenda foi 
aprovada na LOA (Lei Orçamen-
tária Anual) do ano passado e 
a GCM foi beneficiada agora. 
O dinheiro já está na conta”, 
ressaltou o Coronel.

O setor de comunicação da 
GCM confirmou a destinação 
do recurso na tarde desta sex-
ta-feira (2).

As emendas parlamentares 
são colocadas na LOA, depois 
segue para votação e quando 
aprovada a verba vem no ano 
seguinte da aprovação. “Sou 
obrigado a colocar R$15 mi-
lhões em emendas impositivas 
e procuro sempre beneficiar 
entidades que executam um 
trabalho de excelência, como 
a GCM”.

Coronel Tadeu ainda com-
plementa dizendo que uma 

emenda no valor de R$400 mil, 
também votada em 2020, está 
para ser liberada para o Hospital 
de Base (HB).

Promessa -  Coronel 
Tadeu também anunciou re-
curso para o Albergue Noturno 
verba para instalação de um 
projeto de energia solar. O 
pedido partiu do presidente da 
entidade, o advogado Marcelo 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Edinho anuncia centro para urbanizar 
área onde ficam moradores de rua

O prefeito de Rio Preto Edi-
nho Araújo comunicou ontem 
a construção do Centro Pop, 
com anexo para o Albergue 
Noturno e uma Cooperativa de 
Coleta Seletiva.

O complexo será constru-
ído em ponto estratégico no 
viaduto Jordão Reis, que atual-
mente concentra pessoas em 
situação de rua que fazem a 
coleta de material reciclado na 
região. Na cerimônia, também 
foi apresentada a planta da 
estrutura que será construída 
para o atendimento à popula-
ção em situação de rua.

O projeto elaborado pela 
secretaria de Obras de Rio 
Preto foi apresentado pelo 
secretário Israel Cestari. “O 
Centro Pop ficará instalado 
em um espaço de 2.800 m², 
com o total de 550m² de área 

construída. Já o Albergue No-
turno será construído em um 
ambiente de 2.700 m² e, pos-
teriormente, iremos abrigar a 
Cooperativa em uma estrutura 

no acolhimento aos moradores 
em situação de rua”, comentou 
Cestari.

A titular da Assistência So-
cial, Helena Marangoni, desta-
cou os pontos inovadores no 
novo projeto. “Além dos ser-
viços já ofertados pelo Centro 
POP, também serão disponibili-
zados espaços para acomoda-
ção de carrinhos de reciclagem 
e para os animais de estimação 
do público atendido, para que 
não tenham nenhum tipo de 
impedimento para usufruir dos 
serviços”.

Com base no primeiro tri-
mestre deste ano, de janeiro a 
março, Rio Preto registrou uma 
média mensal de 839 pessoas 
nas ruas, sendo 343 usuários 
que passam pelos serviços 
ofertados pelo município mas 
não permanecem na cidade, 
e 496 usuários que utilizam a 
rua como sustento e moradia.

Da REDAÇÃO

ampla com 1.600 m². O pro-
jeto é resultado de uma união 
entre várias pastas e também 
do setor privado para dar dig-
nidade e uma nova concepção 

Divulgação SMCS

ASSISTÊNCIA

FEDERAL

Edinho apresentou projeto e confirmou a construção do 
Centro Pop em Rio Preto para atender população caren-
te e moradores de rua

Zolo.
“Pedimos para o Deputado 

a implantação do sistema de 
energia solar no atual prédio do 
Albergue, a fim de nos ajudar na 
despesa mensal gasta com a 
CPFL que gira em torno de R$5 
a R$7 mil”, explica o presidente 
da entidade.

Em conversa com o DHoje, 
o deputado prometeu que vai 
incluir o recurso na LOA (Lei 

Deputado Federal Coronel Tadeu anunciou recurso para o Albergue Noturno de Rio 
Preto durante encontro na tarde desta sexta-feira (2)

Orçamentária Anual) deste ano 
para que essa verba chegue ato 
o Albergue em 2022. “Em outu-
bro nós começamos a elaborar 
a LOA, até lá, a entidade vai me 
passar o projeto com os custos. 
Além disso, eu também sugeri 
que eles façam uma lavanderia 
industrial capaz de atender a 
demanda deles e maior para 
atender outras demandas e 
fazer disso uma renda”.

Andressa ZAFALON

Fraudes anuladas
Decisão do desembargador Rômulo de Araújo Mendes, do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal, anulou alteração ilícita 
feita pelo presidente nacional do Patriota, Adilsom Barroso, 
que tentou dar um golpe para se tornar soberano do partido. 
O desembargador reconheceu que a convenção promovida no 
dia 31 de maio foi fraudulenta, porque Barroso destituiu quatro 
delegados e criou de forma monocrática dois cargos para ter 
a maioria na direção do partido. Mendes restabeleceu o que 
ficou decido na convenção de 2018, quando houve a fusão 
do PRP com o Patriota (extinto PEN). Por causa das fraudes, o 
vice-presidente Ovasco Resende convocou convenção promovida 
em 24 de junho, que afastou Barroso por 90 dias. Após assumir 
interinamente a presidência, Ovasco entrou na Justiça, cuja 
decisão favorável saiu na última quinta-feira. O delegado Ulisses 
Ramalho (foto) disse que ficou anuladas as “decisões errôneas” 
de Barroso e que o grupo vai continuar defendendo o partido 
para atuar dentro da legalidade e da transparência. “O Ovasco 
tem mais condição de ser presidente do que ele (Barroso), que 
quis tomar o partido na mão grande”, finalizou.

Espertalhão
Diante da decisão do de-

sembargador Rômulo de Araú-
jo Mendes, é pouco provável 
que Adilson Barroso voltará a 
comandar a direção nacional 
do Patriota. Como restabele-
ceu a decisão da convenção 
primordial de 2018, Barroso 
não tem maioria no diretório 
para reassumir a presidência. 
Além disso, as maracutaias 
cometidas pelo espertalhão ti-
ram a confiança dos membros 
que vão decidir o seu futuro na 
próxima convenção nacional.

Tucano volta voar
Após ficar um longo período se escondendo por causa de 

envolvimento com corrupção, o deputado Aécio Neves (PSDB-
-MG, foto), aos poucos, volta a ‘voar’ e ganha espaço na mídia. 
A pedido dele, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional da Câmara vai ouvir, na próxima quarta-feira, o dire-
tor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre 
Ramagem, sobre as atividades de inteligência no Brasil. A Abin 
é responsável por fornecer ao presidente da República análises 
estratégicas, oportunas e confiáveis, necessárias ao processo de 
decisão. Aliás, até esquema de corrupção, como a que assola 
a área da saúde, deveria ser identificado pelos agentes. Um 
ex-araponga disse que o governo não investe em intercâmbio 
para aprimorar os agentes, como fazia à época do SNI. Segundo 
ele, o extinto SNI era considerado um dos serviços secreto mais 
eficiente do mundo.

Imbróglio
A CPI da Covid não promo-

veu sessão ontem para colher 
depoimentos, a fim de escla-
recer o esquema de corrupção 
no Ministério da Saúde, na 
aquisição de vacinas contra a 
covid-19. O assunto na mídia, 
no entanto, foi o depoimento 
desastroso do representante 
da empresa Davati Luiz Paulo 
Dominguetti, na quinta-feira, 
que apresentou um áudio sem 
pé nem cabeça. Foco na pró-
xima semana será o imbróglio 
da vacina indiana Covaxin.

Campanha
O Corpo de Bombeiros 

informou que as queimadas 
aumentaram este ano em 
relação ao mesmo período de 
2020, no município. Foram 
377 contra 338 ocorrências 
registradas. Um número absur-
do que o poder público precisa 
combater. Além de provocar 
danos ambientais à flora e 
fauna, a fumaça provoca ainda 
doenças respiratórias à popu-
lação. O ideal seria campanha 
de conscientização e punir os 
infratores com multas pesadas.

Vulcão
A bancada da religiosa 

continua insatisfeita com o 
governo Edinho Araújo (MDB) 
por não ter comunicado sobre 
a prorrogação do lockdown 
noturno até 11 de julho, a fim 
de frear a covid-19. Corre no 
bastidor que a bancada rece-
beu informação de que não 
haveria prorrogação. O grupo 
recebe pressão de líderes reli-
giosos porque têm que termi-
nar as reuniões às 19h. Como 
homem de fé, o prefeito vai 
jogar água benta no ‘vulcão’.

Suplente
Ao cumprir acordo firmado 

para permitir que o primeiro 
suplente Elso Drigo Filho 
assumisse a cadeira de ve-
reador por um mês, o PSOL 
reconhece a importância que 
os integrantes da chapa de 
candidatos a vereador têm 
para fazer cadeira na Câmara. 
Afinal, se não fosse a votação 
de Drigo o partido não atingiria 
o quociente eleitoral para ele-
ger João Paulo Rillo. O psolista 
sugeriu que outros partidos 
façam o mesmo. A conferir!

Sedentos
Diante das denúncias de 

esquema de corrupção na 
aquisição de vacinas contra a 
covid-19, é um indício de que 
o governo federal não acertou 
na escolha de oficiais da hie-
rarquia das Forças Armadas 
para ocuparem cargos no 
Ministério da Saúde. Segundo 
relatos de depoentes à CPI da 
Covid – se as denúncias forem 
comprovadas – fardados estão 
sedentos para pegar propina. 
É uma prova de que farda não 
significa honestidade.façam o mesmo. A conferir! significa honestidade.

Coronel Tadeu também prometeu recursos para projeto de energia solar do Albergue Noturno

Lei que obriga câmeras 
em prédios municipais 

é promulgada

A Câmara de Rio Preto 
publica no Diário Oficial deste 
sábado (3) a promulgação da 
Lei nº13.745 de autoria do 
vereador Celso Luiz Peixão que 
determina a instalação de câ-
meras de monitoramento 24h 
por dias nos prédios e locais 
públicos.

Na justificativa o autor sa-
lienta que o objetivo principal 
da proposta é levar uma se-
gurança maior a população 
e outro ponto é combater e 
coibir o tráfico de drogas na 
cidade. Estes equipamentos 
serão instalados também em 
locais de grande circulação de 
pessoas com praças, pistas de 
caminhada, áreas de lazer e 
quadras poliesportivas munici-
pais, por exemplo.

Os equipamentos (câme-
ras) deverão ter recurso de 

gravação e armazenamento, 
com imagens de qualidade que 
poderão ser usados quando 
necessário para possível iden-
tificação de pessoas quem 
venham cometer atos ilegais.

O Projeto chegou a ser 
vetado pelo Executivo, mas o 
veto foi derrubado pelos verea-
dores, fazendo então a Câmara 
promulgar a Lei.

Andressa ZAFALON 

Prefeito participa de 
encontro com outras 
autoridades

Divulgação SMCS
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PRE apreende 1,3 tonelada de maconha 
após perseguição e carro abandonado

Durante a ação de fiscali-
zação no combate ao tráfico 
de drogas na madruga desta 
sexta-feira (2), a Polícia Militar 
Rodoviária apreendeu aproxi-
madamente 1,3 tonelada de 
drogas que estavam em um 
carro.

De acordo com as infor-
mações da PM, a fiscalização 
estava ocorrendo na Base 
Operacional em Rio Preto, 
sendo que em certo momento 
os policias observaram um 
carro modelo SW4 transitando 
em alta velocidade sentido 
Catanduva.

Foi realizado um acompa-
nhamento de veículo e devido à 
velocidade os policiais solicita-
ram o apoio da Base Operacio-

nal de Catanduva que fez sinais 
de parada obrigatória, porém o 
condutor não obedeceu e fugiu 
para em seguida abandonar o 
carro em um canavial em Santa 
Adélia.

Em vistoria pelo veículo 
foram encontrados 1.328 ta-
bletes de maconha, pesando 
1.372 kg, e uma maleta de 
pistola contendo dois carre-
gadores sem munições e um 
silenciador. Equipes policiais 
ainda estão em diligência no 
intuito de localizar o condutor 
do carro. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br
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PRE apreende 1,3 
tonelada após per-
seguição e carro 
abandonado

VIOLÊNCIA

Nesta quinta-feira (1) a 
Central de Flagrantes de Rio 
Preto registrou duas ocor-
rências de roubo envolvendo 
armas de fogo. Nos dois casos 
a Polícia Militar foi acionada.

Uma mulher de 40 anos 
procurou a central nesta quin-
ta-feira para informar que na 
quarta-feira (30) às 19h ela 
teve seu carro e sua bolsa rou-
bados, no Residencial Macedo 
Teles I, por um homem que 
estava armado.

Em seu depoimento a víti-
ma disse estar chegando a sua 
residência quando foi abordada 
por um homem, que aparenta 
ter 1,80 metro, armado com 
uma pistola preta. Ele amea-
çou a mulher, entrou no veículo 
da vítima e fugiu, em seguida 
ela acionou a PM que registrou 
o carro no sistema de alerta.

Para os policias a mulher 
disse que seu carro é modelo 
Gol e que dentro do veículo es-
tava sua bolsa com pertences 
pessoais como celular e CNH.

Já às 19h30 da quinta 
feira, um homem de 35 anos 
teve sua moto roubada por 
dois homens que estavam em 
outra moto no bairro Jardim 
Alice. Ele procurou a Central de 
Flagrantes onde informou que 
estava dirigindo pela Avenida 
José Rodrigues Lisboa quando 
foi abordado pelos criminosos.

O homem sentado na ga-
rupa estava armado com um 
revolver. Os dois casos foram 
registrados como roubo e en-
caminhados para o 6º Distrito 
Policial que realizará as inves-
tigações.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Rio Preto tem 
dois roubos a 
mão armada 
em um dia

Da REDAÇÃO 

DIRCEU LEANDRO DA SILVA, natural 
de Barretos/SP, faleceu aos 84 anos de 
idade. Era divorciado e deixou seus fi lhos 
Moises, Cleusa, Marli, Marcio, Valeria, 
Mauricio. Foi sepultado no dia 02/07/2021 
às 10:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS

FISCALIZAÇÃO

Carro avança pare, provoca acidente 
e motorista foge sem prestar socorro

O condutor 
que provocou o 
acidente fugiu 

antes da chegada 
da polícia

Na manhã desta quinta-fei-
ra (1) policias militares foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de acidente de 
trânsito com vítima na Avenida 
Aparecida de Souza Vetorasso 
às 8h. Um homem de 35 anos 
teve ferimentos no rosto após 
um carro modelo Uno colidir 
com a lateral do seu veículo 
provocando a colisão com 
uma árvore. O condutor que 
provocou o acidente fugiu 
antes da chegada da polícia.

Os policiais foram infor-
mados pela vítima de que o 
homem estava dirigindo na 
avenida próximo ao cruza-
mento com a Rua Jaime dos 

Santos Pereira quando o con-
dutor do outro carro avançou 
em uma parada obrigatória e 
acabou colidindo com a lateral 
do veículo modelo KA.

Para os policias, populares 
que estavam no local no mo-
mento do acidente disseram 
que o condutor do Uno parou 

no local, olhou rapidamente a 
vítima e em seguida saiu sem 
prestar socorro. Uma viatura 
do SAMU foi acionada e levou 
a vítima para o UPA Norte.

Na Central de Flagrantes 
o boletim de ocorrência foi 
registrado como lesão corporal 
culposa na direção de veículo 
e fuga de local de acidente e 
em seguida foi encaminhado 
para o 6º Distrito Policial.

O jornal DHoje entrou 
em contato com a Secreta-
ria Municipal de Saúde que 
informou que o paciente foi 
atendido conforme protocolo 
institucional, foram realizados 
exames, medicado e liberado 
de alta. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

UM FERIDO

Blitzes abordam mais 89 
pessoas e multam cinco

Cinco foram 
autuadas pelo 

valor mínimo de 
R$6.296

A Guarda Civil Munici-
pal, Vigilância Sanitária e 
a Polícia Militar autuaram 
cinco pessoas por estarem 
circulando sem justificativa 
na noite de quinta-feira e 
madrugada desta sexta.

Ao todo foram 89 pesso-
as abordadas e , cinco foram 
autuadas pelo valor mínimo 
de R$6.296, o que somado 
equivale a R$31.480. A 
partir desta sexta-feira (2) 
a Prefeitura de Rio Preto 

alterou horários do lockdown 
noturno  e o toque de reco-
lher começa às 20h - não 
mais às 19h.

A venda de bebidas alco-
ólicas continua proibida das 
19h às 6h durante a sema-
na e 24h durante o final de 
semana.

De acordo com o repre-
sentante da GCM, Roger 
Assis, as fiscalizações con-
tinuam com o novo horário 
tanto as blitzes como os en-
cerramentos de festas clan-
destinas e estabelecimentos 
abertos em horário proibidos.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Blitzes abordam mais 89 pessoas e multam cinco
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AGRESSÃO CASA CAIU
Idoso vai colocar lixo e leva 
facada de morador de rua

Após uma briga com um 
desconhecido na rua de seu 
apartamento, no bairro Vila 
Redentora, um idoso de 69 
anos procurou o Hospital Be-
neficência Portuguesa com um 
ferimento no peito.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, policias milita-
res foram acionados na manhã 
desta terça-feira (2) para aten-
der uma ocorrência de uma 
pessoa esfaqueada que deu 
entrada no hospital. Em con-
tato com a vítima e seus fami-
liares, eles foram informados 
de que o idoso teria ingerido 
uma garrafa de vinho e quando 
saiu para colocar o lixo acabou 
se envolvendo uma briga com 
uma pessoa que ele acredita 
ser um morador de rua.

A vítima acrescentou não 
se recordar bem do ocorrido 
sendo que após a briga ele 

voltou para o seu apartamento 
e assim que notou o ferimento 
em seu peito tentou entrar em 
contato com a Polícia Militar, 
porém sem sucesso, e por isso 
resolveu se dirigir até o hospi-
tal onde recebeu atendimento 
médico.

No hospital os policias 
constataram que a vítima 
estava com um ferimento 
superficial no peito, alguns 
arranhões pelo corpo e uma 
lesão no nariz que aparenta 

ser resultado de um soco. 
Após o atendimento médico 
o idoso e seus familiares fo-
ram levados para a Central 
de Flagrantes onde informou 
poder reconhecer o agressor e 
acrescentou as características 
físicas da pessoa.

O boletim de ocorrência foi 
registrado como lesão corporal 
para posteriormente ser enca-
minhado ao 1º Distrito Policial, 
que investigará os fatos. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM

Foragido do CPP de Rio Preto é  
preso em ponto de venda de drogas

Foram 
apreendidos 38 
pacotes ziploc 
com cocaína e 
20 eppendorfs 
com a mesma 

substância

Um jovem de 24 anos fo-
ragido do Centro de Progres-
são Penitenciária foi preso 
na última quinta-feira (1) às 
14h. Em sua residência no 
bairro Solo Sagrado foram 
encontradas 58 porções de 
entorpecentes.

Segundo as informações 
fornecidas, os policias es-
tavam em patrulhamento 
próximo a um local conhecido 
como ponto de vendas de 
drogas quando abordaram 
uma senhora que estava 
caminhando com o acusa-
do, foram realizadas revistas 
pessoais e nada de ilícito foi 
encontrado.

Em seguida os PMs fize-
ram uma busca pela resi-
dência e na casa da mulher 
nada de ilícito foi encontrado, 
porém ao questionarem o 

jovem sobre a presença de 
drogas no quarto que fica 
no fundo da casa o acusado 
acabou indicando a parte de 
baixo da pia da cozinha como 
esconderijo. Foram apreen-
didos 38 pacotes ziploc com 
cocaína e 20 eppendorfs com 
a mesma substância.

O acusado confessou que 
comprou as drogas em Mi-
rassol e que há um mês está 
revendendo cada porção por 
R$20. Ele foi levado para a 

Central de Flagrantes onde 
em pesquisa foi constatado 
de que o jovem é procurado 
pela polícia como fugitivo do 
CPP local.

Ele foi levado para a car-
ceragem da DEIC onde segue 
à disposição da justiça. O 
boletim de ocorrência foi 
registrado como drogas sem 
autorização e captura de 
procurado, para em seguida 
ser encaminhado para o a 
Delegacia Seccional. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM
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Consequências metabólicas 
que a pandemia traz a 

população mundial. É preciso 
aprender a remodelar o dia a 
dia pela própria sobrevivência 

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

A Pandemia de Covid-19 está sendo um gatilho no aparecimento 
ou piora de diversas doenças associadas as disfunções metabólicas.

Os estilos de vida impostos pelo covid 19 , tiveram de ser total-
mente mudados e os diversos fatores constituídos pelas mudanças 
de hábitos e associados a regras para atravessar a pandemia são 
campos férteis para um declínio na saúde com suas implicações 
metabólicas. 

Entre tantas patologias que apareceram e estão pré dispostas 
pela pandemia seja por contaminação ou não pelo Coronavirus, 
podemos citar os fatores que contribuíram para o aumento de 
doenças: 

1. Obesiddede 
2. Sedentarismo 
3. Disrupcao da rotina 
4. Mudanças nos padrões alimentares 
5. Saúde mental 
6. Estresse 
7. Aumento do tempo de exposição as telas .
8. Distúrbios do sono 
9. Interrupção de acompanhamento de doenças crônicas
10. Fechamento das escolas 
11. Deficiência de vitamina D. 

1. Obesidade: O acúmulo de gordura corporal, especialmente 
em território visceral, associado à redução da massa magra (obe-
sidade sarcopênica), contribui para o agravamento da resistência 
à insulina e condições relacionadas, pode haver ainda descontrole 
agudo de doenças crônicas como a hipertensão arterial e o diabetes, 
considerados fatores de risco para evolução mais grave da Covid-19, 
assim como acontece com a própria obesidade.

2. Sedentarismo: Segundo a Organização Mundial da Saúde, 
aproximadamente 3,2 milhões de mortes por ano são atribuídas a 
esse comportamento prejudicial ao estilo de vida, e, infelizmente, 
todos os dados indicam que a pandemia do sedentarismo persistirá 
por muito tempo depois que nos recuperarmos da pandemia de 
Covid-19.     As Diretrizes de Atividade Física dos EUA de 2018 re-
conhecem que o aumento no movimento físico, mesmo que abaixo 
das metas recomendadas, traz benefícios significativos à saúde. 
Um estudo recente sugere que dar pelo menos de 4 mil passos por 
dia, em qualquer ritmo (o que pode ser feiro em casa), melhora 
significativamente a saúde em longo prazo. A população deve ser 
aconselhada a “sentar-se menos e mover-se mais”.

3. Disrupção da rotina: Manter um estilo de vida é favorável 
para qualquer etapa da vida e para a saúde em dia também. 

4. Mudanças nos padrões alimentares durante a pandemia 
podem ser desencadeadas pelo medo e pela ansiedade que mui-
tas pessoas em todo o mundo estão experimentando. Condições 
de estresse, angústia e distúrbios emocionais podem se associar 
a padrões alimentares não saudáveis e à má qualidade da dieta. 
Distúrbios alimentares podem ser deflagrados, ou se agravar.

5. Saúde mental: Estudos relatam que pacientes afetados 
pela Covid-19 (ou com suspeita da infecção) podem sofrer reações 
emocionais significativas, como medo, tédio, solidão, ansiedade, 
insônia ou raiva. Essas condições favorecem a evolução para dis-
túrbios depressivos e ansiedade (incluindo ataques de pânico e 
estresse pós-traumático), além de surtos psicóticos ou paranoicos, 
com potencial de levar até ao suicídio.

6. Estresse: O estresse agudo pode levar a diferentes manifes-
tações, como variações na pressão arterial, dor, sintomas gastroin-
testinais e distúrbios mentais, como ataques de pânico e psicose.

7. Aumento do tempo de exposição de telas: Um estudo 
observacional longitudinal realizado em Verona, Itália, avaliou uma 
amostra de 41 crianças e adolescentes com obesidade. A análise 
dos dados mostrou que o tempo gasto em atividades esportivas 
diminuiu em 2,30 ± 4,60 horas/semana (p = 0,003), e o tempo 
de sono aumentou 0,65 ± 1,29 horas/dia (p = 0,003). O tempo 
de tela aumentou em 4,85 ± 2,40 horas / dia (p <0,001).

8. Distúrbio do sono: A inclina está relacionada a uma série 
de problemas de saúde como diabetes, doenças cardiovasculares e 
hipertensão arterial. A insônia aumenta ainda o risco de depressão 
e diminui a resposta ao tratamento da doença. Tanto a duração do 
sono mais curta quanto mais longa, bem como a insônia, estão 
associados ao ganho de peso e à obesidade central.

9. Interrupção de acompanhamento de doenças crônicas: 
Postergar os procedimentos clínicos e cirúrgicos pode resultar em 
atrasos no diagnóstico e tratamento, e, finalmente, à morte por 
doenças crônicas e evitáveis pela falta de atendimento.

10. Fechamento das escolas: O ambiente escolar fornece 
estrutura e rotina em torno das refeições, atividades físicas e ho-
rários de sono, os três principais determinantes do estilo de vida 
implicados no risco de obesidade.

11. Deficiência de vitamina D: Na falta da vitamina as maiores 
consequências estão na saúde musculoesquelética, com aumento 
do risco de fraturas caso a condição não seja detectada e tratada 
adequadamente. A suplementação diária ou semanal de vitamina 
D pode oferecer proteção contra infecções respiratórias agudas, 
porém apenas entre indivíduos que apresentam deficiência grave 
da vitamina D. 

Conclusão: E preciso aprender a superar essas faltas e falhas da 
pandemia aprendendo novos meios de suprir cada um desses itens! 
Reaprender a viver com pandemia, para evitar agravar patologias 
existentes ou ainda adquirir patologias. Sendo que estas podem 
ser muitas vezes lentas, porem, letais tanto quanto a covid-19. 
É necessário reaprender a viver, adquirindo e inventando formas 
alternativas para manter a nossa saúde seja emocional, física e 
metabólica de forma geral. 

Fontes: Daniele Zanal 
Mestrado no Serviço de Endocrinologia e Metabologia pelo 

Departamento de Clínica Médica do HC/UFPR 
• McHill AW et al. Role of sleep and circadian disruption on 

energy expenditure and in metabolic predisposition to human obesity 
and metabolic disease. Obes Rev. 2017 Feb;18 Suppl 1:15-24. 
doi: 10.1111/obr.12503.

* Cai G-H et al. Insomnia symptoms and sleep duration 
* Martineau AR et al. Vitamin D supplementation to prevent 

acute respiratory tract infections.

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

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude

COVID

Rio Preto e cidades negam 
ter aplicado vacina vencida

Uma reportagem realizada 
pelo jornal Folha de S.Paulo 
apontou, com base nos dados 
do Ministério da Saúde, que 
pelo menos 26 mil brasileiros 
teriam recebido doses vencidas 
da vacina AstraZeneca até o dia 
19/06 em 1.532 municípios. O 
levantamento inclui dez muni-
cípios da região de Rio Preto.

Especificamente em Rio 
Preto, o levantamento aponta 
que 16 pessoas teriam sido va-
cinadas com as doses vencidas 
na cidade, sendo cinco na UBS 
Eldorado, três na UBS Jaguaré, 
dois na UBSF Vila Toninho, dois 
na UBSF Cidade Jardim, um na 
UBSF Gonzaga Campos, um na 
UBSF Jardim Americano, um no 
Ambulatório de Doenças Crô-
nicas Transmissíveis e um no 
Centro de Saúde Escola Estoril.

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto, por nota, negou que 
tenha ocorrido imunização com 
doses vencidas na cidade. “Não 
houve uso de lote vencido em 
São José do Rio Preto. A Se-
cretaria de Saúde verifica tais 
situações permanentemente 
porque podem ocorrer erros de 
digitação, como é o caso em 

questão. Os lotes são pré-con-
figurados e aparecem para se-
leção do digitador mesmo após 
vencidos. Por erro humano, os 
digitadores podem eventual-
mente selecionar o lote errado 
e incluí-lo no sistema. Reforça-
mos que nenhuma pessoa foi 
vacinada com doses vencidas 
na cidade”, diz a nota.

Na sequência, aparece Mi-
rassol, onde supostamente dez 
pessoas foram vacinadas com 
doses vencidas. O Departamen-
to de Saúde também negou o 
ocorrido por nota.

“A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
informa que as vacinas com os 
lotes 4120z001 e 4130z004 
da vacina Covishield (AstraZe-
neca/Fiocruz) foram ofertadas 
e aplicadas à população em 
tempo oportuno, dentro do pra-
zo de validade. De acordo com 
o DMS, o lote 4120z001 foi 
recebido em 26/02 e tinha data 
de validade até 29/03. Todas as 
doses foram administradas no 
período de 01/03 a 05/03. Já o 
lote 4130z004 foi recebido em 
26/01 e tinha data de validade 
até 13/04. Todas as doses 
desse lote foram administradas 
no período de 27/01 a 08/02. 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

POLÊMICA

Cabe destacar que as pessoas 
vacinadas podem confirmar 
essas informações em seus 
próprios cartões de vacina”, diz 
a nota.

Outras cidades da região que 
aparecem no levantamento são 
Tanabi (5), Urupês (4), Olímpia 
(3), Guapiaçu (1), Ipiguá (1), 

Rio Preto nega ter aplicado doses vencidas da vacina

Ubarana (1), Nova Granada 
(1) e Monte Aprazível (1). Esta 
última também se manifestou 
nas redes sociais informando 
que as doses foram aplicadas 
em 11/03 e que a data de ven-
cimento era de 29/03, sendo 
que nenhum munícipe recebeu 
doses vencidas.

Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta sex-
ta-feira (2) mais 352 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
269 diagnosticados por exame 
PCR, 28 por TR sorológico e 55 
por TR antígeno. No total são 
87.422 casos, com uma média 
móvel de 256 casos leves por 
dia e 40 casos graves.

Também foram confirmados 
mais três óbitos, sendo dois 
na quarta-feira (30) e um na 
quinta-feira (1). Desde o início 
da pandemia a cidade conta-
biliza 2.478 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 52.659 casos e 
1.556 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 163 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, to-
talizando 80.186 curados, o 
equivalente a 91,7% dos casos. 
O município soma 297.952 
notificações de sintomas gripais 
e 265.824 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
18.874 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente, Rio Preto pos-
sui 918 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 454 na 
UTI e 464 na enfermaria, sendo 
505 residentes de Rio Preto e 
413 de outros municípios da 
região. Dentre os casos confir-
mados com Covid-19 são 745 
internações, com 410 na UTI e 
335 na enfermaria. A taxa de 
ocupação em leitos de UTI na 
região é de 86,5%.

Mais 552 casos 
são confirmados 

nesta sexta
Vinicius LIMA  

4.772 DOSES

40 ANOS

Estado identifica registros que 
podem indicar doses vencidas

A Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo emitiu 
uma nova nota oficial na tarde 
desta sexta-feira (2), às 16h, 
dessa vez informando que 
identificou 4.772 registros em 
315 municípios de possíveis 
aplicações da vacina AstraZe-
neca após a data de validade. 
Na primeira nota, enviada 
às 14h07, o Estado apenas 
orientava os municípios a verifi-
carem as datas de validade das 
doses antes de aplicar.

“Por meio da plataforma 
VaciVida, sistema online que 
permite o monitoramento dos 
vacinados, a Secretaria de 
Estado identificou 4.772 re-
gistros em 315 municípios que 
sugerem aplicações dos imuni-
zantes da AstraZeneca após o 

vencimento. A pasta está infor-
mando as prefeituras, que são 
as responsáveis pela aplicação 
das vacinas, para realizar busca 
ativa desta população. Cada 
prefeitura pode consultar os da-
dos da sua cidade no VaciVida e 
identificar o munícipe que even-
tualmente tenha recebido uma 
vacina vencida. Caso seja uma 
situação de erro de digitação do 
lote ou de data de aplicação, os 
municípios também podem rea-
lizar a correção na plataforma”, 
diz um trecho da nota.

A Saúde também orientou 
os municípios sobre como pro-
ceder em caso de aplicação de 
vacinas vencidas. “Se constata-
da a aplicação de uma vacina 
fora da validade, o caso deve 
ser avaliado individualmente 
para definição da conduta apro-
priada definida pelo PNI (Progra-

ma Nacional de Imunizações). 
Quem tiver dúvida com relação 
a validade do imunizante da 
Astrazeneca que recebeu deve 
procurar a unidade de saúde em 
que foi vacinada. Além disso, se 
o cidadão identificar uma data 
ou lote divergente da carteiri-
nha em papel em relação ao 
digital, deve procurar o serviço 
municipal para emissão de um 
novo documento impresso”, diz 
a nota.

A Secretaria ainda reforçou 
para que os municípios verifi-
quem a data de validade antes 
do uso do frasco da vacina, 
inclusive com documentos téc-
nicos com todas as condutas 
necessárias. As prefeituras de 
Rio Preto, Mirassol e Monte 
Aprazível negaram que tenha 
ocorrido vacinação fora do prazo 
de validade.

Vinicius LIMA 

HOJE

Dibea reinicia castração em massa

A Diretoria do Bem-Estar 
Animal (Dibea) inicia uma nova 
etapa da castração em massa 
a partir deste sábado (3). A 
estimativa é de que 1,2 mil 
animais – entre cães e gatos 
– sejam castrados durante os 
seis dias de ação, que se en-
cerrará em 8 de julho.

As castrações serão re-
alizadas entre 8h e 16h, no 
Pet Park. A Clínica Veterinária 
Ricardo será responsável pe-
las cirurgias e pelo processo 
pós-operatório. Já o Centro de 
Controle de Zoonoses realizará 

exames para diagnóstico de 
leishmaniose em todos os 
animais. A clínica venceu pro-
cesso licitatório em novembro 
de 2019.

Para esta etapa, a Dibea 
abriu um cadastro no mês de 
junho para interessados em 
castrar seus animais. Os mu-
nícipes que compareceram ao 
local, saíram com a data e ho-
rário da castração agendados.

A Dibea iniciou a castração 
em massa no ano passado, 
quando 3.720 animais entre 
cães e gatos foram castrados. 
Este será o quinto mutirão co-
ordenado pela Diretoria.

Da REPORTAGEM
Divulgação

Mirassol faz "repescagem" de vacinas hoje

Considerando a recusa 
de alguns munícipes a deter-
minadas marcas de vacinas 
contra a Covid-19, a Prefei-
tura de Mirassol, por meio 
do Departamento Municipal 
de Saúde, informou que vai 
realizar a “Repescagem das 
Idades”, uma espécie de Dia 
D, para pessoas acima de 40 
anos que ainda não foram 
receber a primeira dose do 
imunizante.

O atendimento vai aconte-
cer neste sábado (3) das 8h 
às 12h, no Centro de Saúde, 
também conhecido como 

Postão. A imunização será 
realizada com a vacina que 
estiver disponível no dia.

A vacinação será feita 
apenas para os moradores 
de Mirassol e por isso a im-
portância de um documento 
com foto e a apresentação do 
comprovante de residência. O 
atendimento será no sistema 
pedestre.

Da REPORTAGEM

Mirassol faz repesca-
gem de vacinação da 
primeira dose neste 
sábado

Divulgação
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Rio Preto ultrapassa 
15 mil casos no ano
A Secretaria de Saúde di-

vulgou nesta sexta-feira (2) o 
boletim mensal de casos de 
dengue em Rio Preto neste 
ano. O município confirmou 
mais três óbitos pela doença, 
superando as quatro mortes 
registradas em 2020. No total, 
são sete óbitos contabilizados 
em 2021, sendo um em mar-
ço, cinco em abril e um em 
maio.

Neste mês de junho foram 
confirmados mais 5.548 casos 
da doença, sendo 66 só neste 
sexto mês do ano e o restante 
de casos em investigação dos 
meses anteriores. Com isso, 
Rio Preto chegou a marca de 
15.583 casos, uma média de 
um caso a cada cerca de 16 
minutos, mais do que o dobro 
que o ano de 2020 intei-
ro, quando foram registrados 
7.252 casos. Vale ressaltar 
que outros 4.347 casos refe-
rentes aos meses de maio e 
junho seguem em investiga-
ção, aguardando confirmação 
e 6.911 já foram descartados.

Os alertas da Saúde conti-
nuam sendo para que a popu-

lação evite deixar água parada. 
“Cerca de 80% dos mosquitos 
estão dentro das casas. Es-
tamos alertando a população 
para que verifiquem possíveis 
focos, principalmente dentro 
de ralos, que é o principal local 
onde os agentes encontram as 
larvas. Atrás da geladeira, vasos 
de plantas e calhas também é 
importante sempre estar dando 
uma olhada”, comentou o ge-
rente da Vigilância Ambiental, 
Luiz Feboli Filho.

Os bairros com maiores in-
cidências de casos de dengue 
são: Jardim Americano (1.332), 
Parque Industrial (1.104), São 
Francisco (1.092), São Deocle-
ciano (1.080) e Centro (933). 
Já os bairros com menores 
índices são: Talhado (111), 
Cidadania (115), Gonzaga de 
Campos (146), Nova Esperança 
(181) e Renascer (184).

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

DENGUE

Divulgação

Rio Preto ultrapassa 
15 mil casos de den-
gue no ano e regis-
tra mais três mortes

Região espera queda 
de casos com estiagem

O inverno teve início no 
hemisfério sul na última segun-
da-feira (21) e com ele também 
chega o período de estiagem. 
Com isso a falta de chuvas pode 
se tornar um fator determinante 
para acarretar a queda de casos 
de dengue em municípios da 
região de Rio Preto.

Em Mirassol os casos de 
dengue aumentaram em 120% 
em comparação com 2020. 
Foram 187 casos neste ano, 
contra 85 no ano passado 
(levando em conta apenas o 
período de janeiro a junho). 
Segundo o Departamento de 
Saúde do município, todos os 
casos, tanto em 2020 quanto 
em 2021, foram sem gravidade 
e nenhum óbito foi registrado.

“Apesar do aumento em rela-
ção ao ano passado, considera-
mos o índice ainda baixo. Temos 
a expectativa de que ocorra 
uma redução agora no segundo 
semestre. Porém, a população 
não pode se descuidar, pois a 
dengue é uma doença de transi-
ção. Uma quadra com criadouro 
tem potencial de infectar outras 
dez ao redor. É primordial que os 
moradores continuem fazendo 
sua parte, verificando ralos e 
vasos com plantas para não dei-
xar água parada”, comentou o 
diretor do departamento, Frank 
Hulder de Oliveira.

Em Potirendaba foram regis-
trados 1.596 casos suspeitos 
de dengue, sendo que nenhum 
óbito foi registrado. “As medidas 
de combate à dengue foram 
realizadas através de intensi-
ficação de visitas casa a casa 

pelos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combate 
a Endemias, sendo realizado 
três arrastões contra a dengue, 
com eliminação de criadouros, 
seguidos pelo fumacê em to-
dos os bairros do Município. As 
equipes da saúde continuam 
com a intensificação das visitas 
e medidas de controle dos cria-
douros, durante a semana e aos 
sábados”, informou a Prefeitura 
por nota.

Em Nova Granada foram re-
gistrados 155 casos neste ano, 
um crescimento de 14,8% em 
comparação com 2020. Já a 
Prefeitura de Guapiaçu informou 
que contabilizou um caso grave 
em 2021 e um óbito em maio. 
Em Urupês foram registrados 
14 casos, sendo que nenhum 
foi grave.

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia, por meio da Vigilância 
Epidemiológica, contabilizou 59 
casos positivos, sendo 22,9% 
maior do que em 2020. Apenas 
um caso foi considerado grave, 
com o paciente indo a óbito.

“Os nossos índices estão 
dentro do esperado, geralmen-
te acabam sendo maiores no 
começo do ano. A tendência 
é diminuir no inverno. Sempre 
que temos um caso, nossos 
agentes fazem buscas ativas 
naquele bairro. Esse ano não 
já retiramos mais de 800 ca-
minhões com entulho, que 
acabam tendo potencial de foco. 
Pedimos atenção da população 
com plantas de folhas grandes, 
que acabam juntando água, e 
os reservatórios das geladeiras”, 
comentou a secretaria de saúde 
Maria Cláudia Marcondes.

Vinicius LIMA

FUTEBOL
Mirassol entra em campo 

amanhã no Rio Grande do Sul

Buscando se recuperar da 
derrota por dois a um diante 
do Ituano na última rodada, o 
Mirassol vai até o Rio Grande 
do Sul enfrentar o São José 
pela 6ª rodada da Série C 
do Campeonato Brasileiro. O 
Leão, na quinta posição, tenta 
retornar ao G4. Já os gaúchos 
ocupam a lanterna do grupo B 
e tentam reagir para fugir da 
zona de rebaixamento.

O técnico Eduardo Baptista 
afirmou que trabalhou durante 
a semana para que a equipe 
tenha uma melhor definição 
das jogadas. “A gente tem 
conseguido criar algumas si-
tuações e nós precisamos ter-
minar as jogadas. Muitas vezes 
quando a jogada desenha, a 
gente tem feito as escolhas er-
radas e trabalhamos muito em 
cima disso para transformar a 
posse de bola em chances de 
gol”, comentou.

Segundo Baptista, o fato 

do São José estar na última 
posição não representa nenhu-
ma vantagem para o Mirassol. 
“Apesar de estar em último é 
um time muito forte, que joga 
junto há bastante tempo, tem 
um gramado atípico onde a 
bola fica mais viva. É um jogo 
de muita atenção e contato, 
temos que encarar com se-
riedade para conseguir os três 
pontos”, afirmou.

Sem nenhum desfalque 
por cartão, a única baixa é o 
lateral direito Vinicius que está 
lesionado. O atacante Fabrício 

Daniel e o meia Eduardo se 
recuperaram de lesão na roda-
da passada e devem seguir à 
disposição de Baptista.

Vinicius LIMA

Tanabi empresta volante Natan para o Bahia

Depois de ter acertado a 
transferência do zagueiro Vitor 
Hugo para o Cuiabá, o Tanabi 
fechou mais uma negociação 
com um clube da Série A do 
Brasileirão. Dessa vez com 
o Bahia, no qual o Índio da 
Noroeste firmou o empréstimo 
do volante Natan Teixeira, de 
19 anos.

O jogador fez parte da cate-
goria de base do Tanabi, sendo 
destaque na temporada 2020-
2021, principalmente na Copa 
São Paulo de Futebol Junior. 
No clube nordestino, Natan vai 
integrar a equipe do sub-20.

“Está sendo uma ótima 
experiência, de muito apren-
dizado e que eu possa fazer 
uma ótima temporada A mi-
nha passagem pelo Tanabi foi 
muito importante para mim, 
onde tive oportunidade e foi 
um clube que me ajudou mui-
to, sou muito grato por tudo”, 
relatou Natan.

Por conta da pandemia 
e de questões financeiras, o 

Tanabi optou por não disputa 
a Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista neste ano. 
Ao invés disso, o Índio da 
Noroeste jogará o Paulistão 
sub-20 como preparação 

para a Copa SP de 2022. A 
equipe está no grupo 1 com 
América, Monte Azul, Fernan-
dópolis, Mirassol e Olímpia 
e a competição começa em 
05/08.

Vinicius LIMA

SÃO JOSÉ X MIRASSOL
SÉRIE C DO CAMPEONATO 
BRASILEIRO
DIA: 04/07
HORÁRIO: 11H
LOCAL: ESTÁDIO FRANCISCO 
NOVELLETTO NETO – PORTO 
ALEGRE (RS)
TRANSMISSÃO: TV NSPORTS

Ficha técnica

Leo ROVERONI

Renan CONTRERA

Tanabi empresta volante Natan para o Bahia

CULTURA
Inscrições para Oficinas começam na 

segunda-feira com vagas limitadas

As inscrições 
começam na 

próxima segunda, 
5/7 e as vagas 
são limitadas

O Programa Oficinas Cul-
turais, da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Governo de São Paulo, 
gerenciado pela Poiesis Or-
ganização Social de Cultura 
e com apoio local da Secre-
taria de Cultura de Rio Preto, 
está com inscrições abertas 
para diversos cursos na área 
cultural, previstos para o mês 
de agosto. As inscrições co-
meçam na próxima segunda, 
5/7 e as vagas são limitadas. 

A partir da necessida-
de de isolamento social 
causado pela pandemia de 
covid-19, desde o ano pas-
sado, o programa passou a 
realizar atividades on-line, ao 
vivo (via plataformas virtuais) 
e gravadas. Em 2021, a 
proposta é manter ativida-
des a distância até que se 
apresentem condições para 
a retomada de atividades 

presenciais. O foco será no 
fortalecimento das redes 
regionais e estadual.

Interior - A programa-
ção no interior, litoral e região 
metropolitana de São Paulo 
é realizada em parceria com 
municípios interessados, a 
fim de qualificar, fomentar 
e descentralizar a produção 
cultural. Todas as atividades 
são gratuitas à população e 
têm como horizonte o prazer 
da experiência, o convite à 
descoberta e o fascínio da 

criação.
São realizadas oficinas 

e workshops para público a 
partir de 16 anos, nas se-
guintes áreas e linguagens 
artísticas: Artes Visuais, Au-
diovisual, Circo, Comunica-
ção e Novas Mídias, Cultura 
Tradicional, Hip Hop, Dança, 
Fotografia, Gestão Cultural e 
Economia Criativa, História 
em Quadrinhos, Literatura, 
Música, Patrimônio, Perfor-
mance e Teatro. 

Portal - Para parti-
cipar, acesse o portal Mais 
Cultura e inscreva-se nas 
atividades, atualmente reali-
zadas on-line. Também estão 
disponíveis no YouTube das 
Oficinas Culturais (youtube.
com/OficinasCulturaisdoEs-
tadodeSaoPaulo), os conteú-
dos formativos sobre diversas 
linguagens artísticas para 
acessar, sem a necessidade 
de inscrição.

Da REPORTAGEM

SAIBA MAIS
OFICINA: CORPO E EX-

PRESSÃO - A EMOÇÃO NA 
CENA 

Coordenação Juliana Me-
deiros

turma A - 2, 4 e 6 de agos-
to - 14h às 16h

turma B - 3, 5 e 10 de 
agosto - 14h às 16h

30 vagas por turma
Inscrições: 5 a 20 de julho
Seleção: Análise de ficha 

de inscrição 
Plataforma: Zoom
Público Alvo: Jovens e 

adultos iniciantes nas artes 
cênicas a partir de 16 anos.

Link do formulário: https://
forms.gle/yFtGzPAvDDG7JLrP6

OFICINA: CLUBE DE LEI-
TURA - UM OLHAR A PARTIR 
DO FUTEBOL 

Coordenação: Emerson 
Prata e Luiz Torres

Datas e horários: 2, 4, 9, 
11, 16, 18, 23 e 25 de agosto 
- 18h às 20h

50 vagas 
Inscrições: 5 a 20 de julho 
Seleção: Análise de ficha 

de inscrição 
Plataforma: Zoom
Público Alvo: Estudantes, 

professores, artistas e inte-
ressados em geral a partir de 

16 anos.
Link do formulário: https://

forms.gle/xGrHF5QE1wUycCd47
 
OFICINA DE CRIAÇÃO PO-

ÉTICA: LIBERDADE E LIMITE 
NA POESIA

Coordenação: Marina Wisnik
Datas e horários:  turma 

A - 2, 4, 9, 11 de agosto - 18 
às 20h

turma B - 16, 18, 23 e 25 
de agosto - 18h às 20h

50 vagas por turma
Inscrições: 5 a 20 de julho
Seleção: Análise de ficha de 

inscrição 
Plataforma: Zoom
Público Alvo: A partir dos 16 

anos, estudantes, professores, 
artistas e os interessados em 
geral.

Link do formulário: https://
forms.gle/LovZ88Bq6quJRoCv7

 
QUERO SER ARTISTA VISU-

AL. E AGORA? 
Coordenação: Diana Vaz 
Datas: turma A - 3, 5, 10 e 

12 de agosto - 14h às 16h
turma B -  5, 6, 12 e 13 de 

agosto - 10h às 12h
30 vagas por turma
Inscrições: 5 a 21 de julho
Seleção: Análise de ficha de 

inscrição 
Plataforma: Zoom
Público Alvo: A partir dos 16 

anos, estudantes, professores, 
artistas e

interessados em geral.
Link do formulário: https://

forms.gle/6QK7hfmYX6raVEmi6

OFICINA DE PODCASTS 
COM FERRAMENTAS GRA-
TUITAS

Coordenação: Thiago Kaczu-
roski

Datas e horários: turma A: 
9, 10 e 11 de agosto, das 10h 
às 12h

turma B: 16, 17 e 18 de 
agosto, das 10h às 12h

turma C: 23, 24 e 25 de 
agosto, das 10h às 12h

Inscrições: 5 a 27 de julho
30 vagas por turma
Seleção: Análise de ficha de 

inscrição 
Plataforma: Zoom
Público Alvo: Jovens e adul-

tos que se interessem por essa 
mídia.

No caso do participante só 
ter celular, indicaremos antes 
do módulo Gravação apps 
compatíveis.

Link do formulário: https://
forms.gle/cfBCvUzb72JNzyEa8
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

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

1. ANTONIO CARLOS DA SILVA MOUCO e JENNI-
FER CRISTINA MALDONADO LICEIA, sendo ELE fi lho 
de NEI FRANCISCO MOUCO e de VALDIRENE TEIXEIRA 
DA SILVA e ELA fi lha de JOAQUIM DE JESUS LICEIA e de 
CRISTIANE MALDONADO;

2. GUILHERME HENRIQUE JOSÉ PEREIRA LEAL 
e LAIS AMANDA XAVIER, sendo ELE fi lho de AUGUSTO 
PEREIRA LEAL e de SUELI APARECIDA SCAION LEAL e 
ELA fi lha de ATAMIRO FRANCISCO XAVIER e de ANTONIA 
DO NASCIMENTO MORAIS;

3. OSMAR JOAQUIM RODRIGUES e NEUCI ELIAS 
DE PAULA, sendo ELE fi lho de APARECIDO RODRIGUES 
e de MARIA VIEIRA RODRIGUES e ELA fi lha de RITA DE 
PAULA DA SILVA;
; brasileiros, residente

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

LUCIANO GALHARDO DE SOUZA FILHO e VANYELLI THAUANY GARUTTI. Ele, brasileiro, 
natural de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, nascido aos vinte (20) de novembro de um mil novecentos e 
noventa e oito (1998), com vinte  e dois (22) anos de idade, empresário, solteiro, filho de LUCIANO 
GALHARDO DE SOUZA e de dona ÉLIDA CRISTINA GOMES FERNANDES. Ela, brasileira, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  seis (06) de julho de um mil novecentos e noventa e oito 
(1998), com vinte  e dois (22) anos de idade, empresária, solteira, filha de VANIR JOSÉ GARUTTI FILHO e de 
dona VIVIAN APARECIDA RODRIGUES.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, primeiro (01) de julho de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 36/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 56/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 25/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento a título 
de locação de veículos, para eventual uso da municipalida-
de.
Data da realização da Sessão Pública: 21/07/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93.
Monte Aprazível, 02 de julho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Decreto n.º 3.401, de 02 de julho de 2021. 
“Dispõe sobre prorrogação e alteração do Decreto n.º 

3.399, de 17 de junho de 2021, dá outras providências”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Mu-
nicípio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, e;
Considerando o recente desenvolvimento da pandemia 
do novo Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria 188/
GM/MS, que declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo vírus;
Considerando o aumento no número de casos e notifi cados 
no Município de Cedral – São Paulo;
Considerando a prorrogação do Decreto n.º 18.942, de 16 
de junho de 2021, da cidade de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, bem como demais cidades da região 
que aderiram às medidas restritivas para enfrentamento da 
pandemia COVID-19; 
Considerando a possibilidade do êxodo de moradores do 
Município de São José do Rio Preto e entorno para o Mu-
nicípio de Cedral no período em que as medidas restritivas 
adotadas no Decreto supracitado estiverem vigentes, bem 
como no período em que as bebidas alcoólicas não pude-
rem ser comercializadas;
Considerando que o Município de Cedral depende dos leitos 
de UTI de São José do Rio Preto e que, com a determi-
nação do Decreto acima, os Municípios limítrofes poderão 
sofrer grandes impactos em saúde pública, em especial o 
aumento de casos de COVID-19; resolve baixar o seguinte: 
DECRETO:
Art. 1.º - Fica instituída a prorrogação do Decreto n.º 3.399, 
de 17 de junho de 2021 até as 23h59 do dia 11 de julho de 
2021;
Art. 2º- Fica alterado o Art. 8.º do Decreto n.º 3.399, de 
17 de março de 2021, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias, açaite-
rias, etc., poderão funcionar após o horário das 19h00min 
até às 24h00min, única e exclusivamente pelo serviço deli-
very, estando vedado o sistema drive thru e retirada (“take 
away”); 
Art. 3.º - Ficam inalteradas as demais disposições do Decre-
to n.º 3.399, de 17 de junho de 2021. 
Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. 
 Prefeitura Municipal de Cedral, 02 de julho de 2021; 
91.º ano de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e Publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2021

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial 
n.º 14/2021, que tem por objeto a contratação de instituição 
bancária para operar os serviços de processamento e ge-
renciamento de crédito provenientes da folha de pagamento 
dos servidores da Prefeitura Municipal de Cedral – Estado 
de São Paulo. O recebimento dos envelopes e documentos 
de credenciamento será até as 10h00 do dia 16 de julho de 
2021, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Antonio 
dos Santos Galante, n.º 429, Centro, Cedral/SP. O Edital de 
inteiro teor está à disposição dos interessados no site da 
Prefeitura Municipal de Cedral (cedral.sp.gov.br). Outras in-
formações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@cedral.
sp.gov.br. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 02 de julho de 2021; 91.º ano 
de Emancipação Político-Administrativa.  
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
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QUEM CARREGA O PRÓPRIO BALDE, DÁ VALOR A CADA PINGO 
D´ÁGUA. Sorria, beba muita água e seja feliz!JOSÉ EDUARDO Tarraf 

será muito cumprimentado 
pela sua legião de amigos e 
familiares neste domingo, dia 
4, quando assume idade nova.

LEILA MARIA HOMSI Ker-
bauy, atual presidente do 
Rotary Club de São José do 
Rio Preto – Alvorada convida 
para a transmissão do cargo 
de Presidente e Posse do Con-
selho Diretor do ano de 2021 
– 2022, que será presidido 
pelo empresário Tsai Tsuong 
Fu, no dia 05 de julho, na pró-
xima segunda-feira, a partir 
das 19h30.  Cerimônia virtual 
através do aplicativo Zoom. 

NA PRÓXIMA segunda-fei-
ra, Lânia Alves Delsin, mãe 
do Ofalmologista Dr. Rafael 
Delsin, comemora mais um 
aniversário “in familiy”.

A PARTIR DE HOJE, as 
lojas do Riopreto Shopping 
vão aderir a já tradicional li-
quidação “Imperdíveis”, com 
descontos e condições muito 
especiais em um período cur-
to de promoção para coleção 
alto verão/primavera e outono/
inverno. Vale à pena conferir!  

MACIEZ À PELE. A BIO-
AGE Rio Preto lançou a Bio-
-Mask Colágeno – Firma e 
rejuvenesce.  É uma máscara 
fi rmadora composta por colá-
geno hidrolisado, que hidrata 
e proporciona maciez à pele.  
Associado à ação do Collalift 
18, ajuda a estimular o proces-
so de produção de colágeno 
em todas as camadas da der-
me. Vale a pena conferir! Mais 
detalhes: (17) 3233-4888.

AO COMPLETAR uma dé-
cada de existência, o Escola 
Nota 10, programa desen-
volvido e mantido pela MRV, 
plataforma de soluções habi-
tacionais, comemora ter con-
seguido transformar a vida de 
mais de 4.500 pessoas, entre 
colaboradores e vizinhança 
das obras da empresa por 
meio da educação em cantei-
ros de obras.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Vírus MALEDETO! Ha mais de ano temos perdido amigos 

e amigas por conta do CORONA. Dr. José Carlos Brambatti 
,o mais recente, deixa um vazio no INCOR, onde foi um dos 
fundadores. Um cara do bem. Haja coração! Réu confesso. Não 
aguento mais esse distanciamento e isolamento, determinantes 
para o meu baixo astral já enraizado e difícil de ser superado. 
Eu era feliz e não sabia! Regime aberto. Até o delegado de 
polícia Dr. Renato Pupo, foi forçado a prisão temporária em 
Regime semi aberto, quer dizer: livre, mas com restrições. 
Na briga com o VÍRUS Corona, o também vereador, aproveitou 
o isolamento para fazer exercícios acadêmicos e não perder o 
pique. Quanto estiver de volta ao cargo, Pupo recebera apupos 
dos mais chegados. Direito do consumidor. Jean Dornelas, 
Diretor do PROCON, perdeu a ação no enfrentamento com o 
Corona vírus e, depois de um susto “brabo”, aos poucos vai 
retomando seu paladar, sua energia, sua alegria, pós hospedar 
o inimigo numero um do comércio de secos e molhados. O 
advogado do povo, levou um susto quando sua saturação caiu 
para menos de 90%, no auge do tratamento e, felizmente, não 
precisou do respirador mecânico para voltar ao normal. Jean 
está afastado de sua normalidade diária ha praticamente 3 
semanas. Atitude solidária. Não da pra ficar calado diante da 
atitude do prefeito Edinho Araújo e do Secretário de Esporte 
Fábio Marcondes. A vida dos solitários que vagueiam pelas 
ruas em tempo de pandemia, geada e fome, quando bem cui-
dada pelo poder publico, que oferece comida, banho, mantas 
e colchões para minimizar a dor, merece aplausos. Homem 
público que vê isso tem que ser exaltado. Obrigado senhores. 
Encontro de lideranças. Na reunião de diretoria, na próxi-
ma segunda feira, o presidente Kelvin Kaiser vai receber os 
membros do Conselho Consultivo e seus colaboradores, para 
a apresentação do Planejamento Estratégico da entidade para 
os próximos anos. Pique no lugar. A turma que caminha no 
entorno dos 3 lagos da represa fez greve esta semana e sumiu 
de lá. Também pudera, acostumados a suar em temperatura 
acima de 40 graus, a maioria não saiu de casa para enfrentar 
um frio de quase 100 por cento a menos. Quem cuida da saúde 
não tem nada de louco e nem de bobo. Acredite se quiser. O 
esforço conjunto entre a vacinação acelerada, que já ultrapas-
sou as 100 milhões de doses, e atuação dos profissionais de 
saúde fez a média de mortes por covid no Brasil desabar e 
praticamente decretar o fim da segunda onda, quiçá o início do 
fim da pandemia. Deus que nos ouça! Fechados e sufocados. 
Os donos de restaurantes e barzinho noturnos deram um “fecha” 
ontem num bom período do dia lá pelos lados do terminal de 
ônibus. Chega uma hora que esperar mais não da mais. É aí 
que nasce o protesto. Ponto e basta!

Padrão de qualidade
É o empresário Rafael Hawilla que conta para nossa coluna mais 
uma novidade da Hdauff. Aproveitando as mudanças no estilo da 
governança corporativa da empresa, a Hdauff decidiu fazer uma 
remodelação na sua marca, que pode ser vista no novo site da 
empresa www.hdauff.com.br e nas redes sociais. Lembrando que 
a Hdauff assina empreendimentos inovadores em nossa cidade. 
O Quinta do Golfe e o Georgina Business Park, que agora está em 
fase de expansão com o Georgina Residencial e o Hilton Hotel. 
É, sem dúvida, uma marca de expressão em Rio Preto e região. 
Cláudia Lacerda, acaba de renovar seu contrato de assessoria 
empresarial com HDauff.

E-commerce
Com o propósito de reconhecer as lojas on-
line que se destacaram no mercado ao longo 
do ano, o Prêmio Ebit | Nielsen Melhores do 
E-commerce, uma das principais premiações 
do segmento, realiza uma votação através da 
internet. Quem está concorrendo este ano 
pela primeira vez, é a rio-pretense Lojas Lívia, 
indicada na categoria Cosméticos e Perfumaria, 
uma das dez existentes na 18ª edição do prêmio.

henriforne@gmail.com

Maratona Doria
O governador de São Paulo, 
João Doria deve começar sua 
maratona pelo país, para tornar-
se mais conhecido, em 10 de 
julho, por Goiás e Mato Grosso. 
Quer passar por cinco regiões 
até outubro. A campanha terá 
um plano de comunicação 
digital direcionado aos filiados 
do PSDB, importante para 
as prévias tucanas em 21 
de novembro. Enquanto isso, 
Rodrigo Garcia governa o 
Estado. 

Espetáculo
O Grupo Sobrevento (São Paulo) apresenta o 
espetáculo “Noite” neste sábado, às 20h, e 
domingo, dia 04, a partir das 19 horas, ao vivo 
e online. As sessões são gratuitas e acontecem 
no Facebook da Cia. Cênica e serão seguidas 
de debates sobre o espetáculo e o intercâmbio 
realizado com artistas e moradores de Rio 
Preto. Criada a partir do Teatro de Objetos - 
linguagem que o grupo pesquisa desde 2010 
- a peça nasceu a partir de depoimentos de 
vizinhos do Sobrevento e das suas histórias, 
todas relacionadas a objetos guardados, 
secretos, carregados de afetos, ou ainda do 
sentimento pela ausência/perda deles.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Em Rio Preto
O empresário Matheus Apollo dos Santos 
Branco, inaugura mais uma loja exclusiva, agora 
no Riopreto Shopping, somando o já completo 
tenant mix do centro de compras. Trata-se 
da Splash Bebidas Urbanas, que chega com 
um cardápio diverso de cafés, cappuccinos, 
frapês, chocolates cremosos e muitas outras 
delícias que pretende abrilhantar os olhos dos 
clientes. A marca foi inaugurada em 2019 e já 
possui unidades em Ribeirão Preto, Araraquara, 
Presidente Prudente, Campinas, Brasília e nos 
Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

Em agosto
O Coco Bambu, um dos restaurantes mais aguardados na região, 
já tem data de inauguração no Shopping Iguatemi  Rio Preto. 
Será no dia 2 de agosto. Com variado cardápio especializado 
em frutos do mar, a casa tem como característica a junção de 
opções que agrada a todos os públicos. O investimento na nova 
unidade – a de número 50 da rede que segue expandindo no 
Brasil – chega a R$ 10 milhões. O restaurante deve gerar cerca 
de 200 empregos diretos e indiretos. O empresário Ronan Aguiar, 
sócio-diretor do Coco Bambu,  avisa que  o restaurante possui 
ambiente sofisticado, aconchegante e preço justo.

C/ Luizinho BUENO 

O engenheiro civil Fernando Cabrera 
Dolensi e sua amada Jocasta Sellaro 

em badalado casamento do advogado 
Gabriel Delbem Bellon e Karla Tomáz 
Faria, psicóloga, no luxuoso Club Med 
Lake Paradise, em Mogi das Cruzes, 
no último sábado. Fotografados por 

Luizinho Bueno

Andréa Borges e o 
engenheiro José Maria 
Borges, sempre de bem 

com a vida, em pose 
especial clicados por 

Jorge Maluf 

No dia do casamento, Geysa Borges Ferreira 
Martins e Osvaldo Martins, recepcionaram 

amigos e familiares com um caprichado 
almoço festivo. Foto Jorge Mauf
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Conselho Municipal Afro de São José do Rio Preto 
REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 
Artigo 1º - O Conselho Municipal Afro de São José do Rio 
Preto, previsto na Lei Municipal nº. 18190/2018 constitui 
órgão de instância colegiada, consultiva, representativa, de 
natureza permanente, vinculado à Secretaria dos Direitos 
para Mulher, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia. 
Artigo 2º - O Conselho Municipal Afro de São José do Rio 
Preto tem por fi nalidade propor, em âmbito municipal, políti-
cas de promoção da igualdade racial com ênfase na popula-
ção negra e outros segmentos étnicos da população brasi-
leira, com o objetivo de combater o racismo, o preconceito e 
a discriminação racial e de reduzir as desigualdades raciais, 
inclusive no aspecto econômico e fi nanceiro, social, político 
e cultural, ampliando o processo de controle social sobre as 
referidas políticas. 
CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS 
Artigo 3° - Compete ao Conselho Municipal Afro: 
I. Desenvolver estudos, debates e pesquisas relativos à 
problemática da comunidade negra; II. Desenvolver projetos 
próprios que promovem a participação da comunidade negra 
em todos os níveis de atividades; 
III. Sugerir ao Poder Executivo, a elaboração de medidas 
que visam assegurar os direitos da comunidade negra e a 
evitar disposições discriminatórias; 
IV. Apresentar sugestões para a elaboração do planeja-
mento plurianual do Governo Municipal, o estabelecimento 
de diretrizes orçamentárias e a alocação de recursos no 
Orçamento Anual do Município, visando subsidiar decisões 
governamentais relativas à implementação de ações de 
promoção da igualdade racial; 
V. Acompanhar, analisar e apresentar sugestões em relação 
ao desenvolvimento de programas e ações governamen-
tais com vistas a implementação de ações de promoção da 
igualdade racial; 
VI. Articular-se com órgãos e entidades públicas ou priva-
das, especialmente aqueles que tenham como objetivo a 
promoção, o desenvolvimento e a implementação de ações 
de igualdade racial, objetivando ampliar a cooperação mútua 
e estabelecer estratégias comuns para a implementação da 
política de igualdade racial e o fortalecimento do processo 
de controle social;
VII. Propor diretrizes que visam à defesa dos direitos da 
comunidade negra, a eliminação das discriminações e desi-
gualdades que a atingem, bem como a sua plena inserção 
na vida socioeconômica e política cultural; 
VIII. Estudar problemas e receber sugestões da sociedade, 
relacionados à matéria de sua competência; 
IX. Elaborar seu regimento interno e decidir sobre as altera-
ções propostas por seus membros;
X. Zelar pelos direitos culturais da população negra, espe-
cialmente pela preservação da memória e das tradições 
africanas e afro brasileiras, bem como dos demais segmen-
tos étnicos constitutivos da formação histórica e social do 
povo brasileiro; 
XI. Zelar, acompanhar e propor medidas de defesa de 
direitos de indivíduos e grupos étnico-raciais afetados por 
discriminação racial e demais formas de intolerância; 
XII. Propor a atualização da legislação relacionada com as 
atividades de promoção da igualdade racial; 

CAPÍTULO III 
ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO 
Artigo 4° - Conselho Municipal Afro tem a seguinte organiza-
ção: 
I. Plenário 
II. Comissões e Grupos de Trabalho; 
III. Secretaria Executiva; 
IV. Mesa Diretora 
SEÇÃO I - PLENÁRIO 
Artigo 5° - O Plenário do Conselho Municipal Afro é a instân-
cia de deliberação máxima, plena e conclusiva, confi gurado 
por Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, de acordo com 
requisitos de funcionamento estabelecidos neste Regimento. 
Subseção I - Composição 
Artigo 6° - A representação dos órgãos e entidades inclui 01 
(um) titular e até 02 (dois) suplentes. Parágrafo Único – Na 
presença do titular o suplente terá direito somente a voz e 
na sua ausência terá direito a voz e voto. 
Artigo 7° - Os membros do Conselho Municipal Afro terão 
mandato de 02 (dois) anos. §1° - São hipóteses de perda do 
mandato de Conselheiro Municipal:
I. A ausência injustifi cada a 03 (três) reuniões ordinárias ou 

extraordinárias consecutivas no período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de sua posse; 
II. A ausência injustifi cada a 05 (cinco) reuniões ordinárias ou 
extraordinárias intercaladas no período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de sua posse; 
III. Pelo pedido expresso de renúncia, assumindo seu 
suplente até o término do mandato; IV. Por cassação da 
representatividade em razão de processo administrativo dis-
ciplinar por infração ética conforme apurado pela Comissão 
devida, e votado e ratifi cado pelo Plenário. 
§2° - A perda do mandato, no caso do parágrafo anterior, 
será declarada pelo Plenário do Conselho Municipal Afro, 
por decisão de 2/3 (dois terços) de seus membros, e as 
providências necessárias à sua substituição na forma da 
legislação vigente serão providenciadas pelo Presidente do 
Conselho. 
§ 3° - As justifi cativas de ausências deverão ser apresen-
tadas por escrito ou por e-mail à Secretaria do Conselho 
Municipal Afro até 24 (vinte e quatro) horas após a reunião. 
§4º - As funções de Conselheiro titular e suplente não serão 
remuneradas, sendo o seu exercício considerado como ser-
viço público relevante, voluntário e em cumprimento de seus 
deveres sociais; §5º - O Conselho Municipal Afro e toda sua 
estrutura terão as despesas custeadas dentro dos limites do 
art. 7º da Lei Municipal nº. 8.567/02. 

Subseção II - Funcionamento 
Artigo 8º - O Conselho Municipal Afro reunir-se-á em 11 
(onze) reuniões ordinárias por ano, em datas e horários 
previamente defi nidos. 
§ 1° - As reuniões serão iniciadas com a presença mínima 
da metade mais um dos seus membros. §2º - Após o cum-
primento do §1º a Presidência fará a apuração da presença 
dos Conselheiros(as) por segmento e representação: 
I. Na ausência do Conselheiro titular, o seu suplente – se 
presente – assumirá a reunião com o assento em mesa até 
seu término, com direito a voz e voto. 
II. Após o suplente tomar assento na reunião, mesmo com a 
chegada posterior do titular, aquele não será substituído. 
III. Se em qualquer momento da reunião houver a vacância 
de determinado segmento ou representação do Conselheiro, 
presente em Plenário, que não estiver à mesa, será chama-
do a tomar assento. 
§3º - Cada Conselheiro à mesa terá direito a um voto por 
deliberação. 
§4º - A qualquer momento poderá ser solicitada verifi cação 
de quórum e, não o havendo, a reunião será encerrada. 
§5º - Em havendo o encerramento da reunião por ausência 
de quórum, as matérias e pontos de pauta não apreciados 
serão incluídos na próxima reunião.
§6º - Não será considerada ausência do Conselheiro, titular 
ou suplente, se fi zer-se presente até o encerramento da 
reunião; 
§7º - As atas elaboradas a cada reunião serão lidas e apro-
vadas na reunião subsequente. 
Artigo 9º – O Conselho Municipal Afro reunir-se-á, em reuni-
ões extraordinárias, por convocação: I. do(a) Presidente; 
II. por requerimento da maioria simples de seus titulares. 
§1º - Em reuniões extraordinárias somente poderão ser 
discutidas e votadas pautas e matérias específi cas, relevan-
tes, urgentes e pré-determinadas, sem a possibilidade de 
inclusão de matéria ou pauta não antes prevista.
§2º - Havendo requerimento de reunião extraordinária esta 
realizar-se-á em data e horário determinados pela Presidên-
cia, por meio da Secretaria Executiva, mediante convocação 
mínima de 03 (três) dias úteis. 
Artigo 10 – As reuniões do Conselho Municipal Afro serão 
presididas pelo(a) Presidente e, na sua ausência, pelo Vice–
Presidente do Conselho Municipal Afro. 
Parágrafo Único – Na ausência simultânea do Presidente e 
do Vice–Presidente do Conselho Municipal Afro, as reuni-
ões do Conselho serão presididas por um dos Conselheiros 
presentes, eleito pelo plenário na própria reunião. 
Artigo 11 – O Presidente do Conselho Municipal Afro terá 
direito a voto nominal e de qualidade, bem como, a prerroga-
tiva de decidir ad referendum, acerca de assuntos em casos 
de extrema urgência e que não sejam possíveis aguardar a 
realização de reunião ordinária ou extraordinária. 
§1º - Na realização de reunião ordinária ou extraordinária, 
após o ad referendum, o Plenário poderá: I. Ratifi car a deci-
são do Presidente; 
II. Votar contrariamente, revogando a decisão; 
§2º – Visando manter paridade na representação, o suplente 
do Conselheiro(a) eleito Presidente do Conselho Municipal 
Afro, assumirá inteiramente como titular com direito a voz e 
voto. 
Artigo 12 – A reunião realizar-se-á mediante:

I. Expediente constando de informes da Mesa Diretora e dos 
Conselheiros ou demais entidades representativas e com 
relevantes serviços à área da igualdade racial, mediante 
requerimento à Presidência; 
II. Ordem do dia constando dos temas ou pontos de pauta 
previamente defi nidos e preparados; III. Deliberações; 
IV. Sugestões de pauta para a reunião seguinte; 
V. Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião. 
§ 1° - Os informes não comportam discussão e votação, 
somente esclarecimentos breves. I. Os Conselheiros que 
desejarem apresentar informes deverão inscrever-se na 
Secretaria Executiva ou junto à mesa diretora até o início da 
Reunião. 
II. Será admitido no máximo 05 (cinco) informes por reunião, 
e a cada Conselheiro inscrito para apresentação do seu 
informe, disporá de até 02 (dois) minutos, improrrogáveis. 
III. Em caso de polêmica ou necessidade de esclarecimen-
tos, o assunto poderá constar na ordem do dia da reunião 
ou será pautado para a próxima reunião ordinária, sempre a 
pedido de Conselheiro e a critério do Plenário. 
§ 2°- A defi nição da ordem do dia partirá da Mesa Diretora a 
partir dos produtos das Comissões, dos Grupos de Trabalho, 
das indicações dos Conselheiros ao fi nal de cada Reunião 
Ordinária, de sugestões apresentadas pelos mesmos e dos 
pedidos enviados pela Secretaria Municipal dos Direitos para 
Mulher, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia que deverão 
ser protocolados na Secretaria Executiva do Conselho até 
08 (oito) dias corridos antes da data da reunião ordinária. 
§ 3° - O autor da proposta do assunto da pauta terá até 10 
(dez) minutos para apresentá-lo. Ao término da apresenta-
ção serão abertas inscrições para manifestação ou escla-
recimentos. Cada inscrito terá até 03 (três) minutos para 
manifestação ou questionamentos por ponto de pauta, salvo 
autorização do Presidente para nova manifestação. Ao autor 
da proposta do ponto de pauta será concedido até 01 (um) 
minuto para o esclarecimento solicitado. 
§ 4°- Finalizada a etapa anterior o ponto de pauta poderá 
ser aprovado como apresentado na sua integralidade ou 
com alterações mediante emendas aditivas, supressivas ou 
substitutivas; ou, adiado para a próxima reunião. 
§ 5º - Cabe à Secretaria Executiva do Conselho Municipal 
Afro a preparação de cada tema da pauta da ordem do dia, 
com documentos e informações disponíveis, inclusive desta-
ques aos pontos recomendados para deliberação, a serem 
encaminhados pelo menos 05 (cinco) dias corridos antes da 
reunião, sem o que, salvo a critério do Plenário, não poderá 
ser votado. 
§ 6º - Poderá o Conselheiro apresentar proposta de assunto 
de pauta urgente e relevante em reunião, que será colocado 
em discussão e votação para sua apreciação na mesma 
reunião.
§ 7º - Não será objeto de discussão e votação matéria ou 
tema que não consta da pauta, salvo o parágrafo anterior, 
quando a matéria recém incluída entrará após a conclusão 
dos assuntos pautados previamente para a reunião. 
§8º – Mediante requerimento de qualquer Conselheiro e com 
aprovação do Plenário poderá haver a inversão da ordem 
dos pontos de pauta ou seu adiamento. 
§ 9º – O adiamento de ponto de pauta poderá ser sugerido 
por Conselheiro ou pelo Presidente e aprovado pelo Plená-
rio, sendo vedado um segundo adiamento da matéria. 
§10 – Poderá ser pedida a exclusão de ponto de pauta, des-
de que aprovada mediante deliberação do Plenário. 
Artigo 13 – As deliberações do Conselho Municipal Afro, ob-
servado o quorum estabelecido, serão tomadas pela maioria 
simples de seus membros, mediante: 
I. Resoluções encaminhadas pelo Presidente do Conselho 
Municipal Afro para publicação; II. Recomendações sobre 
tema ou assunto específi co que não é habitualmente de sua 
responsabilidade direta, mas é relevante e/ou necessário, 
dirigida a ator ou atores institucionais de quem se espera ou 
se pede determinada conduta ou providência. 
III. Moções que expressem o juízo do Conselho, sobre fatos 
ou situações, com o propósito de manifestar reconhecimen-
to, apoio, repúdio ou crítica. 
§1° - Os Termos de Deliberações, que representam as de-
cisões tomadas pelo Plenário, serão identifi cados pelo seu 
tipo e numeradas correlativamente. 
§2° - As Resoluções e as Moções do Conselho Municipal 
Afro serão publicadas no Diário Ofi cial do Município (D.O.M) 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após sua aprovação 
pelo Plenário. 
Artigo 14 – As Reuniões do Conselho Municipal Afro, obser-
vada a legislação vigente, terão as seguintes rotinas para 
ordenamento de seus trabalhos: 
I. As matérias pautadas, após o processo de exame prévio 
preparatório serão apresentadas, por escrito, destacando-se 
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os pontos essenciais, seguindo-se a discussão e, quando for 
o caso, a deliberação; 
II. A questão de ordem é direito exclusivamente atinente ao 
cumprimento dos dispositivos regimentais e legais, cabendo 
ao Presidente da mesa avaliar a pertinência de acatá-la ou 
não, ouvindo-se o Plenário em caso de confl ito com o reque-
rente; 
III. As votações devem ser apuradas pela contagem de votos 
a favor, contra e abstenções, mediante manifestação expres-
sa de cada Conselheiro, sendo deliberada pelo plenário a 
possibilidade de votação secreta e excluída a possibilidade 
de voto por procuração.
IV. A recontagem dos votos deve, obrigatoriamente, ser reali-
zada quando a mesa julgar necessário ou quando solicitada 
por um ou mais Conselheiros; 
V. O processo de votação será nominal ou por aclamação; 
VI. Na votação, terá preferência o substitutivo e se rejeitado, 
será votada a proposta original; VII. Nenhuma emenda pode-
rá ser apresentada depois de iniciada a votação; 
VIII. A eleição do Presidente e Vice-Presidente ocorrerá na 
primeira reunião ordinária após a posse, em votação secreta, 
sendo vedada por procuração; 
Artigo 15 – As reuniões do Plenário devem ser gravadas e 
das Atas devem constar: 
I. Relação nominal dos Conselheiros presentes; 
II. Resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o 
nome do Conselheiro e o respectivo assunto; 
III. Relação dos temas abordados na ordem do dia com indi-
cação dos responsáveis pela apresentação; IV. As delibera-
ções tomadas, registrando número de votos contra, a favor 
e abstenções, incluindo votação nominal e declaração de 
votos, quando solicitadas. 
§1° - O teor integral das matérias tratadas nas reuniões do 
Conselho estará disponível na Secretaria Executiva para 
gravação e/ou em cópia dos documentos. 
§2° - As emendas e correções à ata serão feitas durante sua 
apresentação e leitura não sendo possível alterações poste-
riores que não sejam erros gramaticais ou ortográfi cos. 
Artigo 16 – O Plenário do Conselho Municipal Afro pode fa-
zer-se representar perante instâncias e fóruns da sociedade 
e do governo através de um ou mais Conselheiros designa-
dos pelo mesmo com delegação específi ca. 
SEÇÃO II - COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO 
Artigo 17 – No âmbito de competência do Conselho Muni-
cipal Afro terão atuação as Comissões Permanentes e os 
Grupos de Trabalho criados e estabelecidos pelo Plenário: 
I. Comissões Permanentes – As Comissões Permanentes 
têm por fi nalidade representar o Plenário perante temas, 
assuntos, problemas e questões em áreas específi cas e 
técnicas, sendo compostas por 04 (quatro) Conselheiros 
titulares ou suplentes, indicados pelo Plenário; 
II. Grupos de Trabalho – Os Grupos de Trabalho, instituídos 
pelo Plenário do Conselho, têm a fi nalidade de fornecer sub-
sídios de ordem técnica, administrativa, econômico–fi nan-
ceira e jurídica com prazo determinado de funcionamento, 
devendo ser compostos por no mínimo 02 (dois) conselhei-
ros, além de outros membros não conselheiros.

Artigo 18 – Todas as Comissões e Grupos de Trabalho 
criados pelo Plenário serão coordenadas por um membro 
conselheiro designado na sua primeira reunião, que presidi-
rá os trabalhos e reuniões, sendo substituído por outro nas 
suas ausências. 
§1° - As Comissões e Grupos de Trabalho terão a coorde-
nação conjunta da Presidência, a Secretaria Executiva e a 
Assessoria Jurídica. 
§2° - Será substituído o membro de qualquer Comissão ou 
Grupo de Trabalho que faltar, sem justifi cativa apresentada 
por escrito até 24 horas após a reunião, a 02 (duas) reuniões 
consecutivas ou 04 (quatro) intercaladas no período de um 
ano. Ocorrendo isso, a Secretaria Executiva comunicará ao 
Plenário para providenciar a sua substituição. 
§3º - Os conselheiros coordenadores das Comissões Per-
manentes deverão apresentar trimestralmente, em reunião 
ordinária, relatório sobre os trabalhos desenvolvidos pela 
comissão nesse período. 
Artigo 19 – A constituição e funcionamento de cada Comis-
são e Grupo de Trabalho serão estabelecidos em delibera-
ção específi ca e deverão estar embasados na explicitação 
de suas fi nalidades, objetivos, produtos, prazos e demais 
aspectos que identifi quem claramente a sua natureza que 
será publicada no Diário Ofi cial do Município. 
Parágrafo Único – os locais das reuniões das Comissões e 
Grupos de Trabalho serão escolhidos segundo critérios de 
economicidade e praticidade. 
Artigo 20 – Aos Coordenadores das Comissões e Grupos de 
Trabalho cabe: 
I. Coordenar os trabalhos conjuntamente com a Presidência, 
a Secretaria Executiva e a Assessoria Jurídica; 
II. Promover as condições necessárias para que a Comissão 
ou Grupo de Trabalho atinjam a sua fi nalidade, incluindo a 
articulação com os órgãos e entidades geradores de estu-
dos, propostas, normas e tecnologias; 
III. Apresentar relatório das atividades desenvolvidas e ações 
realizadas para apreciação junto ao Plenário; 
IV. Assinar as atas das reuniões, recomendações, propostas, 
sugestões, problemas e relatórios elaborados pelas Comis-
sões ou Grupo de Trabalho encaminhando-os ao Plenário do 
Conselho Municipal Afro. 
Artigo 21 – Aos membros das Comissões ou Grupos de 
Trabalho cabe: 
I. Realizar estudos, ações e visitas às unidades próprias e 
instituições de interesse Afro; bem como apresentar propo-
sições, apreciar e relatar as matérias que lhes forem atribuí-
das;
II. Requerer esclarecimentos que lhes forem úteis para 
melhor apreciação da matéria; III. Analisar documentos, 
contratos e acontecimentos que subsidiem as decisões das 
Comissões ou Grupos de Trabalho. 

SEÇÃO III - ATRIBUIÇÕES DOS REPRESENTANTES DO 
COLEGIADO 
Subseção I - Representantes do Plenário 
Artigo 22 – Aos Conselheiros Cabe: 
I. Zelar pelo pleno e total desenvolvimento das atribuições 
do Conselho Municipal Afro; II. Estudar e relatar, nos prazos 
preestabelecidos, matérias por iniciativa própria ou que lhes 
forem apresentadas ou atribuídas, podendo valer-se de as-
sessoramento técnico, administrativo e jurídico; 
III. Apreciar e deliberar sobre matérias e temas submetidos 
ao Conselho para votação; IV. Apresentar Moções ou Propo-
sições sobre assuntos de interesse Afro; 
V. Requerer votação de matéria em regime de urgência; 
VI. Apurar e cumprir determinações do Plenário quanto 
aos acontecimentos relevantes na área e sobre denúncias 

remetidas ao Conselho, apresentando relatórios e encami-
nhamentos ao Plenário; VII. Desempenhar outras atividades 
necessárias ao cumprimento do seu papel e ao funciona-
mento do Conselho; e 
VIII. Garantir que as deliberações no órgão colegiado sejam 
de caráter coletivo. 
Subseção II - Representantes da Mesa Diretora 
Artigo 23 – São atribuições do Presidente: 
I. Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordiná-
rias do Conselho Municipal Afro;
II. Promover e praticar todos os atos de gestão administrativa 
necessários ao desempenho das atividades do Conselho 
Municipal Afro e de suas Comissões e Grupos de Trabalho, 
pertinentes a orçamento, fi nanças, serviços geral e pessoal, 
assessorado pela mesa diretora; 
III. Articular-se com os Coordenadores das Comissões e 
Grupos de Trabalho para fi el desempenho das suas ativida-
des, em cumprimento das deliberações do Conselho Munici-
pal Afro e promover o apoio necessário aos mesmos; 
IV. Manter diálogo com os dirigentes dos órgãos do Executi-
vo e Legislativo Municipais de São José do Rio Preto, seto-
res da Secretaria Municipal dos Direitos para Mulher, Pessoa 
com Defi ciência, Raça e Etnia, além de outros órgãos do 
Poder Público e da Sociedade Civil e Entidades; 
V. Representar o Conselho Municipal Afro nas solenidades e 
atos ofi ciais, podendo delegar essa função; 
VI. Assinar as atas das reuniões, ofícios e demais documen-
tos pertinentes ao Conselho Municipal Afro;
VII. Delegar atribuições ao(à) Vice–Presidente, Secretário(a) 
e à Secretaria Executiva; VIII. Acompanhar e supervisionar 
o cumprimento dos contratos e convênios da Secretaria 
Municipal dos Direitos para Mulher, Pessoa com Defi ciência, 
Raça e Etnia que tangem a questão Afro; IX. Executar, en-
caminhar e fazer cumprir as deliberações do Plenário, dando 
a respectiva publicidade; X. Cumprir e fazer cumprir este 
Regimento e exercer as demais atribuições de lei e praticar 
quaisquer outros atos necessários ao regular desempenho 
de suas funções e ao normal funcionamento do Conselho 
Municipal Afro; 
XI. Encaminhar as Resoluções, Moções, Regulamentos e 
Termos de Deliberações para publicação no Diário Ofi cial do 
Município; 
XII. Dirigir, orientar e supervisionar os serviços da Secretaria 
Executiva e as questões administrativas e de rotina do Con-
selho Municipal Afro. 
Artigo 24 – São atribuições do(a) Vice-Presidente: 
I. Substituir o Presidente em seus impedimentos, faltas e 
ausências; 
II. Auxiliar o Presidente, sempre que necessário; 
III. Exercer outras atribuições que, de comum acordo, lhe 
forem delegadas pelo Presidente ou que lhe tenham sido 
designadas pelo Plenário.

Artigo 25 – São atribuições do (a) Secretário (a) Executivo(a) 
do Conselho: 
I. Tomar as providências administrativas necessárias à 
convocação, instalação e funcionamento das Reuniões do 
Plenário do Conselho, incluindo convites a apresentadores 
de temas previamente aprovados, preparação de informes, 
remessas de material aos Conselheiros e outras providên-
cias administrativas; 
II. Despachar com o Presidente os assuntos pertinentes ao 
Conselho; 
III. Articular-se com os Coordenadores das Comissões e 
Grupos de Trabalho para fi el desempenho das suas ativida-
des, em cumprimento das deliberações do Plenário e promo-
ver o apoio necessário às mesmas; 
IV. Submeter ao Presidente e ao Plenário, relatório das 
atividades do Conselho Municipal Afro do ano anterior, no 
primeiro trimestre de cada ano; 
V. Providenciar e acompanhar as publicações das delibera-
ções do Plenário, bem como das resoluções a serem publi-
cadas no Diário Ofi cial do Município; 
VI. Exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo 
(a) Presidente assim como pelo Plenário; VII. Acompanhar a 
elaboração e assinar todas as Atas das Reuniões Ordinárias 
e Extraordinárias;
VIII. Acompanhar a elaboração das comunicações do Conse-
lho, encaminhando as em conjunto com o Presidente; 
IX. Supervisionar e coordenar as atividades da Secretaria 
Executiva do Conselho; X. Acompanhar as reuniões do Ple-
nário, participando da mesa e assessorando o Presidente, 
anotando os pontos mais relevantes visando à checagem da 
redação fi nal da ata; 
XI. Dar encaminhamento às deliberações do Plenário, 
inclusive acompanhando a cada mês a implementação de 
conclusões de reuniões anteriores; 
XII. Acompanhar e apoiar os trabalhos das Comissões e Gru-
pos de Trabalho inclusive quanto ao cumprimento dos prazos 
de apresentação de relatórios ao Plenário; 
XIII. Promover, coordenar e participar do mapeamento e 
recolhimento de informações e análises estratégicas, produ-
zidas nos vários órgãos e entidades dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da sociedade, 
processando-as e fornecendo-as aos Conselheiros para o 
cumprimento das suas competências legais; 
XIV. Propor ao Presidente do Conselho Municipal Afro a for-
malização da estrutura organizativa da Secretaria Executiva 
e sua funcionalidade interna, dando ciência ao Plenário 
XV. Acompanhar o encaminhamento dado às Resoluções, 
Recomendações e Moções emanadas do Plenário e dar as 
respectivas informações atualizadas durante os informes das 
reuniões do Conselho Municipal Afro. 
CAPÍTULO IV 
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Seção I - Estrutura 
Artigo 26 – O Conselho Municipal Afro terá uma Secretaria-
-Executiva composta pelo Setor Administrativo da Secretaria 
dos Direitos para Mulher, Pessoa com Defi ciência, Raça e 
Etnia e Coordenada pelo (a) Secretário (a) Executivo (a). 
parágrafo único – A Secretaria Executiva é setor ligado 
diretamente à Presidência do Conselho Municipal Afro, tendo 
por fi nalidade a promoção do necessário apoio técnico-ad-
ministrativo ao Conselho e respectivos conselheiros, suas 
Comissões e Grupos de Trabalho, fornecendo as condições 
para o cumprimento das competências legais, regimentais, 
institucionais e cotidianas. 
Artigo 27 – O Conselho Municipal Afro contará com subsídio 
da Secretaria dos Direitos para Mulher, Pessoa com Defi ci-
ência, Raça e Etnia para a devida realização de suas ativida-
des. 
parágrafo único – Considera-se subsídio: 
I. Espaço físico adequado para a realização das reuniões; 
II. Materiais de escritório e ferramentas tecnológicas neces-

sárias à realização das reuniões;
III. Documentos e informações públicas ou acessíveis me-
diante requerimento formal que embasem os trabalhos. 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 28 – O Conselho Municipal Afro poderá organizar 
mesas–redondas, ofi cinas de trabalho e outros eventos que 
congreguem áreas do conhecimento e tecnologia, visando 
subsidiar o exercício das suas competências, tendo como 
relator um ou mais Conselheiros por ele designado(s).

Artigo 29 – A Conferência Municipal de Igualdade Racial, 
reunir-se-á, no mínimo, a cada 04 (quatro) anos, contando 
com a representação de vários segmentos sociais, com o 
objetivo de avaliar a situação de políticas étnico-raciais do 
município e o Plano Municipal de Igualdade Racial, pro-
pondo as diretrizes básicas para o plano, com ênfase na 
população negra e outros segmentos étnicos da população 
brasileira, a ser convocada pela Secretaria dos Direitos para 
Mulher, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia, ou extraordi-
nariamente pelo CMA.

Artigo 30 – O CMA poderá convocar Fóruns Municipais de 
Igualdade Racial, visando a análise de sua atuação por parte 
do público, prestação de contas e consultas públicas. 
Parágrafo Único – A Secretaria dos Direitos para Mulher, 
Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia formara um Grupo 
de Trabalho com membros da secretaria e do CMA para 
preparar a pauta, infra estrutura, divulgação, inscrição e 
credenciamento dos participantes e proposta do regimento 
a ser aprovado no início da conferência. Este grupo será 
designado pelo (a) gestor (a) da Secretaria dos Direitos para 
Mulher, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia e o Presiden-
te do CMA, 90 (noventa) dias antes da data prevista para a 
Conferência Municipal de Igualdade Racial 
Artigo 31 – As reuniões ordinárias do CMA serão abertas 
ao público, condicionadas à capacidade de acolhimento do 
local em que forem realizadas. Poderão assistir reuniões 
extraordinárias do CMA, bem como dos seus grupos temá-
ticos e comissões, cidadãos convidados pelo Presidente ou 
por deliberação majoritária dos membros do colegiado, ou 
ainda, respectivamente, pelo coordenador do grupo ou da 
comissão. 
Artigo 32 – As Comissões e os Grupos de Trabalho poderão 
convidar para comparecer às suas Reuniões e prestar es-
clarecimentos, qualquer pessoa ou representante de órgão 
federal, estadual ou municipal, empresa privada, sindicato 
ou entidade civil.
Artigo 33 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na 
aplicação do presente Regimento Interno serão levantadas, 
discutidas e deliberadas em reunião extraordinária espe-
cialmente convocada para esse fi m. Parágrafo Único – As 
propostas de alteração regimental deverão ser apresentadas 
por escrito e deverão ser analisadas em 30 (trinta) dias.

Artigo 34 – O presente Regimento Interno entrará em vigor 
na data da sua publicação, só podendo ser modifi cado por 
quorum qualifi cado de 2/3 (dois terços) dos membros do 
Conselho Municipal Afro. 
Artigo 35 – Ficam revogadas as disposições em contrário.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 10516/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 02 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: REC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICO EIRELI ME
EMPENHO 10099/21
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHO 11866/21
CONTRATADA: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
EMPENHO 11381/21
CONTRATADA: TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRE-
LI
EMPENHO 11380/21
CONTRATADA: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN-
TOS HOSPITALARES LTDA
EMEPNHO 11410/21
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHO 11872/21
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHO 11873/21
CONTRATADA: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR-
TACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
EIRELI
EMPENHO 11874/21                                                                                                                                         
                                                                      
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
COMUNICADO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHO 11088/21
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
EMPENHO 7249/21
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,  V do contrato, aplico-lhe ao descumpri-
mento 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



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
03 de julho de 2021

2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PREGÃO ELETRONICO 125/2021 – Proc. 11133/2021
ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 
68.577.063/0001-49
Notifi camos o representante legal da empresa supramen-
cionada, p/ assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
referente ao processo supramencionado, sob pena de decair 
do direito à contratação e ensejar a aplicação das penali-
dades previstas no edital, entre elas multa de 30% sobre o 
valor da contratação, suspensão do direito de licitar e con-
tratar com esta administração por até 05 anos. Fica desde 
já concedido o prazo de 05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais – SMA – Wanderley Ap. Souza
COMUNICADO – NOTIFICAÇÃO – CONTRATADA: Master 
Food Rio Preto Ltda – EPP, CNPJ: 22.448.098/0001-87, 
PREG ELETR: 223/20, PROC: 12.015/20 - ATA: 0582/20. 
NOTIFICAMOS, pela segunda vez, a contratada, por meio 
de seu representante legal, para a entrega total do empenho 
11389/2021 em até 3 dias úteis, impreterivelmente, sob pena 
de sujeitar-se-á às sanções cabíveis pelo descumprimento 
previstas em contrato e em legislação vigente. Concede-se o 
prazo de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, apre-
sentar o contraditório em atendimento aos ditames constitu-
cionais. SMAA. A Pedro Pezzuto Jr.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 84/21
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Objeto: prestação de serviços para encaminhamento das 
multas por infrações de trânsito da Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança. Fund. ART. 24, VIII DA 
LF 8666/93. SMTTS. Amaury Hernandes.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 89/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
Objeto: aquisição de 1.000 ampolas (20 ml) de Propofol 10 
Mg/ml que serão utilizadas no enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente 
da disseminação do “CORONAVIRUS”, no município. Fund. 
ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 334/19 Contrato: PRE/0268/19
Contratada: Mapfre Seguros Gerais SA
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca suprimido 
em aproximadamente 0,061681%  do valor inicial do contra-
to supramencionado. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 334/19 Contrato: PRE/0268/19
Contratada: Mapfre Seguros Gerais SA
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 0,925481%  do valor inicial do contra-
to supramencionado. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa De Licitação nº 24/19 - Contrato: DIL/0022/19
Contratada: Fundação Carlos Chagas - FCC
Nos termos do art. 57, § 1º, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMA. Adilson Vedroni.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11997/2021
CONTRATO Nº: DPL/0037/21
CONTRATADA: TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva no PABX e telefonia - SMAURB – Kátia Regina 
P. Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$3.720,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11506/2021
CONTRATO Nº: DPL/0038/21
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Aquisição de NOBREAK para atender as deman-
das de proteção de equipamentos da T. I. - SEMDEC – Jor-
ge Luis de Souza- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$7.160,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2021
ATA Nº 0524/21
CONTRATADA: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de luvas em látex - Valor Unitário – 
Item 01 - R$45,80 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo
- Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 215/2021 – Processo 
11.882/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de 
limpeza e higiene. Secretaria Municipal de Trânsito, Trans-
portes e Segurança. Sessão pública realizada on line com 
início dia 14/06/2021, sendo adjudicado os itens as em-
presas declaradas vencedoras: BASE LIMP E SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS EIRELI ME (itens 4, 5, 6, 7, 10 e 11) e 
FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI 
(item 9). Os itens 3, 8 e 12 foram fracassados e os itens 1 
e 2 cancelados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretá-
rio Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 242/2021 – Processo 
12.012/2021
Objeto: Aquisição de manuvacuometro e ventilometro para 
o CER. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 18/06/2021, sendo adju-
dicado o item a empresa declarada vencedora: AAMED 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI item 2. O item  
1 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 

Compras”. Mariana Correa Pedroso Feranndes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 234/2021 – Processo 
11.947/2021
Objeto: contratação de empresa para prestação de servi-
ços de reforma e restauração do piso da quadra do Centro 
Regional de Eventos com fornecimento de mão de obra e 
materiais, conforme termo de referência anexo ao edital. 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Sessão pública 
realizada on line com início dia 24/06/2021, sendo adjudi-
cado o item a empresa declarada vencedora: JOSE LUIZ 
GARCIA VIEIRA EIRELI (item 1).. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso Fernan-
des - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabio Ferreira Dias Marcon-
des - Secretário Municipal de esportes e Lazer 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTA-
MENTO PARA O CUMPRIMENTO DE TERMOS DE COM-
PROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – TCRAs/
CETESB – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANIS-
MO. Recorrente: PIONEIRA ARBORIZAÇÃO LTDA ME, 
contra a decisão que a declarou inabilitada a prosseguir no 
certame licitatório. Recebo o recurso eis que tempestivo. As 
contrarrazões no prazo legal. Publique-se para ciência dos 
interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Com-
pras e Contratos e Presidente da C.M.L.  
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTA-
MENTO PARA O CUMPRIMENTO DE TERMOS DE COM-
PROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – TCRAs/
CETESB – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBA-
NISMO. Recorrente: CONSTROESTE CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, contra a decisão que a declarou 
inabilitada a prosseguir no certame licitatório. Recebo o re-
curso eis que tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. 
Publique-se para ciência dos interessados. Wanderley Ap. 
de Souza – Diretor de Compras e Contratos e Presidente 
da C.M.L.  
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
103/2021 – PROCESSO Nº 1944/2021
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AR 
CONDICIONADO E CORTINAS DE AR, COM INSTALA-
ÇÃO INCLUSA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 05/07/2021 às 15:30hs para conti-
nuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio– Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
267/2021 – PROCESSO Nº 12126/2021
Objeto Registro de preços para fornecimento com instala-
ção de playground em praças, jardins e áreas verdes de 
domínio público. Secretaria Municipal de Serviços Gerais.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 06/07/2021 às 09:00hs para conti-
nuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernan-
des– Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
209/2021 – PROCESSO Nº 11776/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de cobertor e 
lençol em atendimento as unidades de saúde no combate 
ao covid-19. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 06/07/2021 às 09:30hs para conti-
nuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernan-
des– Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
48/2021 – PROCESSO Nº 11013/2021
Objeto contratação de serviços de saúde ambulatoriais de 
média complexidade em urologia (incluindo apoio diagnósti-
co e terapêutico). Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 06/07/2021 às 10:00hs para conti-
nuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernan-
des– Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
236/2021 – PROCESSO Nº 11949/2021
Objeto Registro de preços para aquisição de gênero alimen-
tício(arroz, feijão e óleo) para atendimento das unidades 
escolares da rede municipal de ensino e demais orgãos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 06/07/2021 às 10:30hs para conti-
nuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernan-
des– Pregoeira.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: pregão Eletrônico 207/2021 Processo: 
11774/2021
Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessora 
para creditação do Laboratório de Patologia Clinica
O pregão eletrônico em epígrafe restou fracassado uma vez 
que a única empresa participante foi inabilitada. pregoeira
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRA-
TIVA, CENTRO INCUBADOR E CENTRO EMPRESARIAL 
DE EMPRESAS NO PARQUE TECNOLÓGICO VANDA 
KARINA SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS - Jul-
gamento da Comissão Municipal de Licitação: Após análise 

dos recursos e das contrarrazões recursais a Comissão 
Municipal de Licitação acata o parecer técnico da Secreta-
ria Municipal de Obras o qual é utilizado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, e 
retifi ca a decisão proferida no julgamento do dia 21/05/2021 
(publicado na imprensa ofi cial no dia 22/05/2021) para 
fazer constar que também está desclassifi cada no certa-
me a empresa CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA 
(apresentou em sua proposta preços unitários superiores 
ao que foi orçado pela Administração). Prosseguindo, fi ca 
assim a classifi cação das propostas: 1º Colocado: ELLIPSE 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 945.548,39 - 
2º Colocado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR-
TICIPAÇÕES LTDA R$ 946.821,26 - 3º Colocado: LGR 
CONSTRUTORA LTDA EPP R$ 989.882,68 - DESPACHO 
DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, 
bem como as razões e as contrarrazões recursais, acolho 
e ratifi co integralmente o Parecer Técnico da Secretaria 
Municipal de Obras e a decisão da Comissão Municipal de 
Licitação utilizando os argumentos neles expostos como 
razões de decidir e nego provimento ao recurso adminis-
trativo interposto pela empresa CONSTROESTE CONS-
TRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a classifi cação 
da empresa  ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI e, dou provimento ao recurso administrativo inter-
posto pela empresa CONSTROESTE CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA contra a classifi cação da empresa 
CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA e, portanto, de-
claro essa empresa desclassifi cada no certame licitatório. 
2- Posto isto, por não vislumbrar nenhuma irregularidade 
ou ilegalidade, HOMOLOGO este procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a favor da empresa vencedora, 
ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI. Às for-
malidades legais. Publique-se por extrato para ciência dos 
interessados. Israel Cestari Júnior - Secretário Municipal 
de Obras. O inteiro teor da decisão se acha encartada nos 
autos do processo à disposição dos interessados.   
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. 314/2021, processo 12.474/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de alambrado para atender as 
demandas do Zoológico Municipal. Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 21/07/2021, 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. 316/2021, processo 12.485/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de lavadora de alta pressão para 
atendimento às unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 21/07/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 305/2021, processo 12.436/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de máscara respiratória e pro-
tetor auricular em atendimento as unidades de saúde no 
combate ao COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/07/2021, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na 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. 302/2021, processo 12.374/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de medicamentos para pacientes 
com processos administrativos. Secretaria Municipal de 
Saúde. 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. 292/2021, processo 12.375/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de gêneros alimentícios (leite em 
pó) pata atendimento das unidades escolares e eventual 
compra por demais equipamentos públicos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. 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.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 012/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICI-
PAL PETER PAN (RUA ITÁLIA, 77, VL. SINIBALDI) CON-
FORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 
AO EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO.  Valor estimado: 
R$ 310.144,13  – Prazo de execução: 180 dias - Data Limi-
te para recebimento dos envelopes contendo a habilitação 
e a proposta: 28/julho/2021 às 17:00 horas. Data da sessão 
pública de abertura dos envelopes: 29/julho/2021 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar 
do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Alan de Paula Batista Dionísio -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento 31/03/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não existe o 
número”, na data 29/06/2021.
São José do Rio Preto, 2 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Anderson Colombo Basso -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Indenização por Danos (div 
387), vencimento 10/05/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na 21/06/2021.
São José do Rio Preto, 2 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Coxits Alimentos e Pratos Prontos Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitá-
ria (div 033) vencimento em 26/10/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 18/06/2021.
São José do Rio Preto, 2 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Elizabeth Souza de Freitas Cabeleireira ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa da Vigilância 
Sanitária (div 033) vencimento em 11/11/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 22/06/2021.
São José do Rio Preto, 2 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Kleber Johnny Pereira -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento de Multa da Vigilância 
Sanitária (div 072) vencimento em 24/11/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 18/06/2021.

São José do Rio Preto, 2 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Pedro Henrique Teodoro -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033) vencimento em 23/11/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 21/06/2021.
São José do Rio Preto, 2 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Scarvan Eventos Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária 
(div 033) vencimento em 26/11/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Flávio Pinote)”, na data 22/06/2021.
São José do Rio Preto, 2 de julho 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Cantalice & Guimarães Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Auto de Infração - Covid (div 
458) vencimento em 08/07/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procura-
do”, na data 18/06/2021. 
São José do Rio Preto, 2 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Repiso Mercearia Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Auto de Infração - Covid (div 
458) vencimento em 10/07/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procura-
do”, na data 18/06/2021.
São José do Rio Preto, 2 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

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

PORTARIA N.º 35.347 DE 30 DE JUNHO DE 2021 (Republi-
cação por Incorreção)
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) TALITA 
FERNANDA SANCHES, Enfermeira, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 29 de junho 
de 2021.
PORTARIA N.º 35.358 DE 01 DE JULHO DE 2021
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1031851-63.2020.8.26.0576, do Anexo do Jui-
zado Especial da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.829 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos 
do(a) servidor(a) JOSE MARIA DOMINGUES, Médico, onde 
se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se 
“retroagindo os efeitos desta a 21/11/2010”.
PORTARIA N.º 35.359 DE 01 DE JULHO DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) CARO-
LINA ORTEGA SALES, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da 
Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir 
de 01 de julho de 2021.
PORTARIA N.º 35.360 DE 01 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, JOSE ADEMILSON GUS-

MAO para substituir o(a) servidor(a) ROBISON JULIANO 
GONCALVES DA SILVA – ocupante da gratifi cação por 
função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
licença prêmio, de 12/07/2021 a 21/07/2021.
PORTARIA N.º 35.361 DE 01 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, CAROLINA RODRIGUES 
DUCHINI para substituir o(a) servidor(a) PATRICIA MAURA 
QUATTI – ocupante da função de confi ança gratifi cada – 
Chefe de Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS - FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
licença prêmio, de 05/07/2021 a 13/07/2021, sendo remune-
rado apenas pelos dias úteis trabalhados.
PORTARIA N.º 35.362 DE 01 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, FERNANDA DE ANDRADE 
PROENCA para substituir o(a) servidor(a) PATRICIA MAURA 
QUATTI – ocupante da função de confi ança gratifi cada – 
Chefe de Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS - FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
licença prêmio, de 14/07/2021 a 23/07/2021, sendo remune-
rado apenas pelos dias úteis trabalhados.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.955
DE 2 DE JULHO DE 2021.

Nomeia membros para compor a Comissão Permanente 
de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em Fase de 
Regularização – COPEUR.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos nos termos do artigo 8º da Lei 10.547, 
de 24 de novembro de 2009; 
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão Perma-
nente de Urbanização e Legislação dos Loteamentos em 
Fase de Regularização - COPEUR, nos termos do art. 8º da 
Lei 10.547, de 24 de dezembro de 2009, com redação dada 
pela Lei nº 10.841, de 30 de novembro de 2010, os seguin-
tes membros:
I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:
a) Representantes da Secretaria Municipal de Habitação:
1) Titular: MANOEL DE JESUS GONÇALVES - Presidente
2) Suplente: DANI RICARDO BATISTA MATEUS
b) Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento 
Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação:
1) Titular: MILTON FARIA DE ASSIS JUNIOR
2) Suplente: NELSON JOSÉ GEROMEL 
c) Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo:
1) Titular: KATIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
2) Suplente: ALEXANDRE BATISTA DO CARMO
d) Representantes da Secretaria Municipal de Obras:
1) Titular: SERGIO A. ISSAS
2) Suplente: WANESSA SARDINHA
e) Representantes da Procuradoria Geral do Município:
1) Titular: MAURO BISPO DE ARAUJO
2) Suplente: ALLAN CEAR SILVEIRA MORAIS
f) Representantes do Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto de São José do Rio Preto – SeMAE:
1) Titular: GIOVANNI ROCHA MARTINS 
2) Suplente: CLAUDIO RAIMUNDO ZIRONDI 
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
a) Representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):
RENATO GUILHERME GOES
b) Representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU):
HAIS BORGES MARTINS RODRIGUES
c) Representantes da Associação dos Engenheiros, Arquite-
tos e Agrônomos (AEAA) de São José do Rio Preto:
1) Titular: CESAR ANTONIO VESSANI
2) Suplente:VANIA GONÇALVES VENTURELLI
d) Representante da Associação Comercial e Empresarial de 
Rio Preto (ACIRP):
MAURICIO SCARPASSA
e) Representante da Faculdade Unilago:
DENISE BEATRIS RACK DE ALMEIDA 
Art. 2º A Comissão Permanente adotará o princípio da 
coesão dinâmica, na aplicação e interpretação das normas 
urbanísticas, podendo adotar em cada caso a solução que 
reputar mais conveniente e oportuna, à vista das característi-
cas, peculiaridades de cada núcleo e a relevância do interes-
se social.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de julho de 2021; 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

DECRETO Nº 18.956
DE 2 DE JULHO DE 2021.

Regulamenta os artigos 60 e 61, ambos da Lei nº 
13.509/2020 que instituiu o Código Sanitário do Município.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e nos termos do art. 64, VI, da Lei 
Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a necessidade de agilização da análise 
de pendências em processos em tramitação na Vigilância 
Sanitária local;
CONSIDERANDO a plena aplicabilidade dos arts. 60 e 61 
da Lei nº 13.509/2020, e
CONSIDERANDO o interesse público local;
D E C R E T A:
Art. 1º Em virtude do estado de calamidade decorrente da 
Pandemia do Coronavírus e com o objetivo de minimizar 
eventual prejuízo para os requerentes, os requerimentos de 
licenciamento e demais solicitações, que estejam em trami-
tação junto à Vigilância Sanitária local podem, a critério do 
fi scal responsável, ser deferidos após verifi cação documen-
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tal, sem a necessidade de fi scalização in loco.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 2 de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa Local.

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

P O R T A R I A   Nº 430

De 02 de julho de 2021
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso 
de suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º – É DESIGNADO o servidor FABIANO HERNANDES 
DE ASSIS para substituir a servidora Ludmila Andrade Ser-
nagiotto de Souza, para ocupar o cargo em Comissão – CO-
ORDENADOR ADMINISTRATIVO, a partir de 05/07/2021, 
período em que a servidora estará em gozo de férias, obser-
vada a restrição contida no inc. VII do art. 1º do Decreto nº 
18.590/2020. (Proc. Administrativo 1520.01.194/2021.27)
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, com os efeitos desta a partir de 05/07/2021.

Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 02 de julho de 2021.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
Secretaria Municipal de Cultura 
Edital de Chamamento Público nº 02/2021 
RETIFICAÇÃO 
A Secretaria Municipal de Cultura comunica RETIFICAÇÃO dos itens 
descritos abaixo para o Edital de Chamamento Público nº 02/2021, 
valendo a redação publicada nesta edição: 

6.        DA FASE DE SELEÇÃO 
6.1      A fase de seleção observará as etapas contidas na Tabela 01. 
 

Tabela 01 - Etapas da fase de seleção 
ETAP

A 
DESCRIÇÃO DA ETAPA Data/Horári

o 
1 Publicação do Edital de Chamamento 

Público 
02/07/2021 

 
2 

Período para envio das propostas pelas 
OSCs para Secretaria Municipal de Cultura: 
Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01, 4º 
andar, (Prédio da Biblioteca Municipal) 
Centro - São José do Rio Preto/SP. 

 
02/07 a 

01/08/2021 

 
3 

Abertura das propostas em sessão pública, 
no endereço: Secretaria Municipal de 
Cultura: Praça Jornalista Leonardo Gomes, 
nº 01, 1º andar, (Auditório), Centro - São 
José do Rio Preto/SP. 

 
02/08/2021,  

às 9h30 

 
4 

 
Análise dos Planos de Trabalho. 

03 e 
04/08/2021 

 
5 

 
Divulgação do resultado preliminar 

 
05/08/2021 

 
6 

 
Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar 

05 a 
11/08/2021 

 
7 

Análise dos recursos contra o resultado 
preliminar pela Comissão de Seleção. 

 
12/08/2021 

 

 

 
8 

Homologação e publicação do resultado 
definitivo da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver) 

 
13/08/2021 

 
7.        Etapa 3: Etapa competitiva de abertura das propostas. 
7.1 Na data de 02/08/2021, às 9h30, no auditório do Centro Cultural Daud 

Jorge Simão, situada à Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01, 1º 
andar, Centro, São José do Rio Preto/SP (Prédio da Biblioteca 
Municipal), em sessão pública dar-se-á o credenciamento e abertura das 
propostas. 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
12 - METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE. 

I - A avaliação individualizada e a pontuação serão realizadas pela 
Comissão de Seleção, que utilizará os critérios de julgamento 
apresentados abaixo: 

 
Critérios de Pontuação 

 
Critério 

Ite
m 

 
Nota 

Pontuação 
Máxima 

 
 
1) Adequação 

 
a. 

Consonância do objetivo com 
o diagnóstico apresentado. 

 
0 a 5 

 
 

10  
b. 

 
Clareza no detalhamento do 
serviço. 

 
0 a 5 

 
 
 
2) Consistência 

 
a. 

Estratégias metodológicas 
compatíveis com o alcance 
dos objetivos do serviço. 

 
0 a 5 

 
 
 

10  
b. 

Clareza e adequação dos 
processos de avaliação que 
serão utilizados durante a 
execução do serviço. 

 
0 a 5 

 
3) Articulação 

 
a. 

Demonstração da 
capacidade de articulação 
do serviço com as políticas 
públicas. 

 
0 a 5 

 
5 

 
4) Currículos 

 
a. 

Comprovação de 
experiência. Análise dos 
currículos da OSC, da 
Coordenação Pedagógica-
Artística, Coordenação 

 
0 a 5 

 
5 

 

 

Administrativa-Financeira e 
da(o) Assistente Técnica(o). 

 
5) Valor 

 
a. 

O valor global da proposta 
deverá ser compatível e 
suficiente para execução do 
objeto. 

 
0 a 5 

 
5 

Total 35 
 II - Para aferição da nota, será atribuída pontuação de 0 (zero) a 5 

(cinco) para cada item, e a nota final corresponderá à soma dos pontos 
obtidos em cada um dos itens, sendo a pontuação máxima de 35 (trinta e 
cinco) pontos. 
III - A nota final corresponderá à soma dos pontos obtidos em cada um 
dos itens, sendo a pontuação máxima de 35 (trinta e cinco) pontos. 
 
São José do Rio Preto, 03 de julho de 2021. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 25/2021 – SME 
(Republicado por incorreção) 

  
 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  02 (dois) Professores de Educação 
Básica II abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 02/2019 para 
contratação em substituição de docentes em caráter temporário. 

Os professores abaixo relacionados deverão comparecer no dia 05 de 
junho de 2021 às 10 horas na Secretaria Municipal da Educação (Rua 
General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convocados que não 
comparecerem na data, hora e local supracitados terão um prazo de 
tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta, para 
comparecerem na Secretaria Municipal da Educação. O não 
comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será considerado 
como desistência. 

Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão 
o prazo máximo de 10 (dez) dias, em conformidade com o item 15.12 do 
Edital Normativo 02/2019, contados a partir da publicação desta, 
devendo, para tanto apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. 
Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro)      
 Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 (três) 
períodos: manhã, tarde e noite.  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 
Class. Nome 

32º JESSICA FERNANDA PAIXÃO 
33º GABRIELA MASTELARI NEVES 

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

 

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

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

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

 

 

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

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

 

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

feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.  
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº25/2021 – SME     Publicado em 03/07/2021      Término 
14/07/2021                                      

          
São José do Rio Preto, 02 de julho de 2021. 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal da Educação 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação nº 26/2021 – SME 
 A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, convoca 
20 (vinte) ESTÁGIÁRIOS DE PEDAGOGIA abaixo relacionados, 
classificados no Processo de Seleção Simplificado para Estagiários – 
Pedagogia - Edital SME nº 02/2020, conforme lista publicada em 
18/03/2020. 
 O convocado abaixo relacionado deverá comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação (Rua General Glicério – 3947 – Vila Imperial), no 
dia 05/07/2021, às 9h. 
 O convocado que deixar de comparecer na data, hora e local 
supracitados, terá até o dia 07/07/2021, para comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação. O não comparecimento no prazo acima, será 
considerado desistente. 
 O candidato que comparecer no prazo e local acima citado, terá o prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da data de publicação desta 
Convocação, para o envio dos documentos abaixo relacionados, 
excepcionalmente, para o email setordeestagio@riopreto.sp.gov.br  
 O candidato deverá ter disponibilidade de horário para cumprir carga 
horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais. 
Classif. NOME 

56 MARIA DOS REMÉDIOS DOS SANTOS BONTEMPO 
57 EDUARDA DA SILVA MARIANO 
58 ANA PAULA BRIANEZ CUZZIOL 
59 ANDREA APARECIDA RIBEIRO DO VALE 
60 RODRIGO SANTANA RODRIGUES 
61 MARY FERNANDA ROBERTO BOSSA 
62 BIBIANE ALINE DOS SANTOS SILVA 
63 HELLYDA IVASCO SILVA 
64 JAQUELINE SUELEN FARIA VENTURA 
65 KAREEN PATRÍCIA WENDRELL DE OLIVEIRA 
66 EMILY THAIS SANTOS PATEIS 
67 CAMILA FIGUEIREDO DO AMARAL 
68 ELAINE DE SOUZA 
69 LUCIANA CARVALHO ESTEVES 
70 JANAINA BRITO DA TRINDADE 
71 NATALIA SIROTTO VEDUATTO 
72 DANUBIA DA SILVA CARNEIRO 
73 JÉSSICA VIEIRA FREIRE 
74 FRANCIELE MARQUES DOS SANTOS DE LIMA 
75 PAULA CAMILA ALVES MAROCO 

 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO – 
Edital SME nº 02/2020 
Excepcionalmente, esses documentos deverão ser digitalizados para 
o envio por email. 
1) Carteira de Identidade – RG (não será aceita a CNH); 
2) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
3) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
4) Comprovante de endereço; 
5) Declaração de matrícula atualizada da Faculdade – (CONSTANDO 
INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO (MÊS/ANO), EM QUAL SEMESTRE 
ESTÁ CURSANDO, QUANTOS SEMESTRES TEM O CURSO, 
PERÍODO (MANHÃ/TARDE/NOITE OU EAD); 
6) Exame Médico – dirigir-se ao SEESMT, após agendamento feito pela 
Secretaria Municipal de Educação  – (Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal); 
7) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido do RG, CPF e comprovante de 
endereço para abertura da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Enviar comprovante de 
abertura de conta salário constando os dados da conta, estagiário e 
Prefeitura). 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 26/2021 – SME     Publicado em 03/07/2021      
Término 19/07/2021              

São José do Rio Preto, 02 de julho de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 

 

 

 
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 09/2021 – SMA 
 
FICAM os candidatos abaixo citados, habilitados no CONCURSO 
PÚBLICO - EDITAL N.º 01/2018, para preenchimento dos cargos de 
COORDENADOR PEDAGÓGICO, DIRETOR DE ESCOLA e 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, cientificados que terão 20 
(vinte) dias corridos, a partir da publicação deste edital, considerando 
o prazo final de validade do Concurso, para apresentar toda 
documentação exigida conforme relação de documentos adiante 
elencados de forma que a Administração Pública possa examinar a 
prova do preenchimento das condições e posterior nomeação antes 
da prescrição do Concurso. 
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida 
dentro do prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal, 
localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à nomeação. 
COORDENADOR PEDAGÓGICO – LC 304/09 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
62 ALCEU BENTO PETENUCI JUNIOR 13/07/2021 14:30 

 
DIRETOR DE ESCOLA – LC 304/09 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
36 CIBELE ANDRADE FIGUEIREDO 13/07/2021 15:00 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – LC 567/18 
Clas. Nome Data Exame 
1085 ELISANDRA REGINA ROTA DE MELLO 13/07/2021 15:30 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – LC 594/19 

Clas. Nome 
Data 

Exame Horário 
1086 GABRIELA DA SILVA SALES 15/07/2021 15:00 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL NOMEAÇÃO 
CONCURSO - EDITAL 01/2018 
Trazer os documentos na ordem da relação e originais para 
atestar a autenticidade: 
1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) - Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia); 
4) Comprovante de endereço (cópia); 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
03 de julho de 2021

 

 

5) Carteira Profissional – 02 cópias 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) e 
Declarações de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho 
exercidos anteriormente, se houver); 

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 os requisitos exigidos para o exercício do cargo, 

elencados no Quadro 1 do item 2.1, Capítulo 2 do Edital 
Normativo (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 a 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) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a 
devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e 
declarando sob as penas da lei: 
 

15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 

 

 

15.2) 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); 

15.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia da 
última Declaração do Imposto de Renda; 

15.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso 
positivo, trazer comprovante; 

15.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) anos;  
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 

(âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes dos Estados onde reside 
e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a 
Certidão de Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidas via Internet:  
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria de Segurança Pública); 
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na 
obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão 
competente). 

17) 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: Endereço 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 aceitas 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. 

18) Após realização da perícia médica, retirar documento no 
SEESMT referente à abertura de conta e dirigir-se ao Banco 
Bradesco, munido também de cópia do RG., CPF e 
comprovante de endereço, para abertura de Conta Salário, 
vinculada ao CNPJ da Prefeitura de S.J.Rio  Preto. Trazer 
cópia do comprovante de abertura da conta constando CPF 
e identificação do CNPJ; 

19) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e 
preencher: 

 

 

 Formulário de Dados Cadastrais e a Autodeclaração de 
Raça – Trazer no ato de entrega da documentação e 

 Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico 
Admissional, agendado conforme o presente Edital de 
Convocação, juntamente com a cópia da Carteira de 
Vacinação - SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128. 

20) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO julgar necessários. 
OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

 Prazo para protocolo da documentação: 
Edital:  09/2021         Publicado: 03/07/2021        Término: 
24/07/2021 
O atendimento para entrega da documentação para nomeação 
e posse será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337; 

 Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser 
entregues a qualquer momento, dentro do prazo estipulado, 
observado o disposto no item anterior. 

São José do Rio Preto, 02 de julho de 2021. 
ADILSON VEDRONI 

      Secretário Municipal de Administração 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 02 de julho de 2021. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202114636
1 ALEX VIEIRA DE CARVALHO 

202113790
3 ANTONIO MARCOS PIRES 

202114465
1 DDF EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA 

202113997
2 FORROS E DIVISORIAS RIO PRETO LTDA ME 

202113988
1 FURLANI MAUAD E BAISSO LTDA 

202114259
1 

J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA ME 

202113815
8 JOSE CARLOS PIMENTA 79528139868 

202113358
2 JOSE LUIZ ZILLI 

202113652
1 M A M MURTA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 

202115030
6 MARIA LUIZA VITOLO MENEGHETTI 

202111458
3 MRV LXXXV INCORPORAÇÕES LTDA 

202113884
1 MY TECH RIO PRETO COMERCIAL LTDA 

202112614
7 NEUMA APARECIDA SILVA LODI 

202113124
4 ORLANDO ROGERIO ANTONIAZZI AZEVEDO 

202113125
4 ORLANDO ROGERIO ANTONIAZZI AZEVEDO 
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202113124
1 ORLANDO ROGERIO ANTONIAZZI AZEVEDO 

202113124
9 ORLANDO ROGERIO ANTONIAZZI AZEVEDO 

202113928
4 PACTUS SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 

202114185
5 PAULO ROBERTO MUNIA 

202112637
3 

RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANENCIA PARA IDOSOS LTDA ME 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 02 de julho de 2021. 

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

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

 202112185
2  ADRIANO CORREA 

20211204
49   AGNALDO MALAGUTTI PEREIRA 

20211327
37 

202113274
3 

20211327
48 AGUINALDO DO AMARAL JUNIOR 

  20211457
27 ALESSANDRA REDIGOLO DA SILVA 

 202113508
6  ALEX ALVES DE LIMA 

20211365
06   ALEX SANDRO DE CARVALHO 

  20211500
2 ALEXANDRA MORETO 

 202114118
0  AMANDA MARTINS MONTEIRO 

 202113313
7  ANA CAROLINA CARNEIRO 

VILLANOVA VIDAL 

 202199757  ANA CAROLINA FERRARI DA CUNHA 
SIMEI 

20211277
47   ANA PAULA DA SILVA BREDA 

20211286
29   ANA PAULA MELHADO 

 202114831
0  ANDERSON CLEBER FAVARIN 

  20211158
92 

ANFAB EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

20219837   ANNE CAROLINE MORENO 
2 

 

0 
20211400

82 
202114008

4  ANTONIO ROBERTO DA SILVA 

  20211519
84 APARECIDO NIVALDO FRASSATO 

  20211526
39 AURO TRINDADE 

20211177
08   BRUNA DE SOUSA ESCABORA 

20211335
88   BRUNO REIS DA SILVA 

20211403
92   CARLOS ALBERTO CORREA 

 202113808
9  CARLOS EDUARDO DALL AGLIO 

ROCHA 

  20211510
60 CELMO FERNANDES PEREIRA 

  20211487
14 CELSO LUIS POLOTTO 

20211433
38   CHRISTOPHE GOMES DE OLIVEIRS 

 202113929
5  CLEBER JESUS AMARAL 

 202112182
9  DIOGO HENRIQUE ROSSETO DE 

PAULA 

 202111312
0  DOUGLAS DA SILVA 

20211296
47   DOUGLAS DA SILVA PEREIRA 

20211239
76 

202112397
3  EDINALDA PEREIRA ALVES 

20211327
21   EDNA DE FREITAS FERNANDES 

20211269
89   EDSON FERREIRA 

3 
 

20211194
94   ELISABETE CONEGUNDES GOMES 

20211217
66   ELIZANGELA PEREIRA AZEVEDO 

JOAZEIRO 

  20211522
25 

ELTON APARECIDO DEDONO 
TARDIOLI 

20211365
57 

202113655
9 

20211365
62 

ERNANDES COSTA FERREIRA 
JUNIOR 

20211431
91   EULALIA MARIA LOBO NATALI 

20211439
32   EVERSON BARBOSA 

20211335
10   EZEQUIEL MARIANO MARQUES 

20211322
11   FABIANO FERREIRA DA SILVA 

 202114591
7  FABIO LUIZ DE JESUS LEME 

  20211475
57 FABIO RODRIGO PASTORELLI 

20211230
16   FABIO SANTOS MENDONCA 

  20211489
01 FABIO YAMAMURA 

  20211144
92 

FANATA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

  20211206
32 FERNANDO ROGERIO SILVA 

 202114440
8  FLAVIO HENRIQUE TOLEDO 

20211425
49   FLAVIO RENATO CAROBOLANTE 

 202114571
0  FLORISVALDO DE SOUZA SALVIONE 

20211264   FRANCISCO GARCES DA SILVA 

4 
 

90 
20211323

99   GABRIEL OLIVEIRA VINHA 

  20211532
90 GABRIELA SUFEN DO NASCIMENTO 

20211304
44   GASPAR JUNIOR ROSSI DA SILVA 

20211308
66   GIL ANDRE RODRIGUES SOARES 

20211374
62   GILSON BENTO GONÇALVES 

20211321
96   GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 

FERREIRA 
20211316

32   GUILHERME MANOEL PRIMO 

20212055
0 202120554 20212055

6 GUMERCINDO ALVES NABARRO 

20211383
00   GUMERCINDO ALVES NABARRO 

20211323
01   HENRIQUE DE SOUZA BERGO 

20211215
21   IPE BRANCO CONSTRUÇÕES LTDA 

20211240
57   IVANETE FREIRE COELHO LOPES 

20219612
3  20219772

9 IVETE CLERI MILANI 

20211469
15   JEAN FELIPE BERNARDES 

 202114678
9  JENNIFER CRISTINA DE MORAES 

20211158
02   JERSSICA MARIA BATISTA DA SILVA 

 202113009
3  JHONATHAN FERREIRA DA SILVA 

5 
 

  20211516
41 JOAO COSTA E SILVA 

 202113988
3  JOAO RENATO FUZARO 

20211323
34   JONATAS SGAMATO 

20211430
10   JONATHAS HENRIQUE FURIOSO 

20211425
50   JORDAO TRINDADE CORREIA 

20211395
50   JOSE AGOSTINHO DA SILVA 

  20211507
76 JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO 

  20211520
14 JOSE DONIZETTI PEREIRA 

  

20211492
54 

20211492
56 

20211492
60 

20211492
65 

20211492
67 

20211492
68 

20211492
70 

JOSE LUIZ ZILLI 

  

20211519
65 

20211516
00 

20211515
98 

20211515
96                        

JOSE LUIZ ZILLI 



B-7Jornal
São José do Rio Preto, sábado
03 de julho de 2021

6 
 

  

20211525
80 

20211525
83 

20211525
61 

20211525
64 

20211525
68 

JOSE LUIZ ZILLI 

20211214
86   JOSE ROBERTO LISBOA 

20211253
06   JULIANA CORTEZIA DE SOUZA VILA 

 202113714
2  JULIANA DO NASCIMENTO FERREIRA 

FERRARI 
20215264

6  20211098
10 

KELLY CRISTINA SOUZA DOS 
SANTOS 

20211433
50   KIMBERLI CAROLINE DE OLIVEIRA 

20212009
2   LEANDRO CONTRERAS 

20212009
1  20211455

37 LEANDRO CONTRERAS 

20211364
26   LEANDRO DE FREITAS MATHEUS 

 202112707
1  LEANDRO OLIVEIRA ALVES 

FERREIRA 
20211253

61   LETICIA RENATA DA COSTA 

20211218
80   LUANA TADEI 

 202148369  LUCAS SANTOS DE ALMEIDA 
20211227

69   LUDMILLA MUNIZ RODRIGUES DIDIN 

  20211501 LUIS LEMOS DE MOURA 
7 

 

77 
20215050

0   LUIS OTAVIO SAGIORATTO LOPES 

20211364
74   LUIZ HENRIQUE BRAZ 

20211096
06 

202110962
9  MARCELLO DOS SANTOS ANTUNES 

20211183
80   MARCELO BERGAMASCO BARIONI 

20211193
95   MARCELO DE SA SANTOS 

 202114596
2  MARCELO FERRARESE 

20211371
93   MARCELO RICARDO FRANCO 

GUIMARAES 
20211184

68   MARCIEL DA SILVEIRA 

 202114113
9  MARCIO ROGERIO MAZETE 

20211128
67   MARCOS ANTONIO MIGUEL 

20211074
34   MARIA SIDNEI DE PAULA TOLOI 

20211478
69   MARIA VITORIA MANSIN 

 202114197
6  MARIANA MORENO AMARAL PONTES 

20211323
46   MARILIA MARCELINO DUARTE 

 202114315
7  MARLENE MISSIAS COSTA 

  20219777
2 

MASSI E VILELA PARTICIPAÇÕES 
LTDA 

20211420
85   MATHEUS FORTI FIGUEIREDO 

8 
 

 202114139
5  MATHEUS MENEZES GONÇALVES  

20211217
16   MHJP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
20211194

01   MILVIA BARBOSA MATHEUS 

 202112741
5  MONT’S RIO MONTAGEM DE 

ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME 
20211323

61   MURIELLI PERES MARTINS 

 202114195
5  MURILO MORENO AMARAL PONTES 

  20211488
57 

NATHALIA HOMSI TESSAROLO 
CAÇÃO 

20211258
34 20218807 20211440

12 NELSON RODRIGO DA SILVA 

 202113994
1  NOURIVAL PANTANO JUNIOR 

20211324
11   ODAIR JOSE POSSARI 

20211273
37   OTAVIO PRIOLLI DANIEL 

20211079
89   PATRICIA VERA DE ASSIS 

  20211470
96 PAULO EUZEBIO 

20211320
00   PAULO FASANELLI 

20211319
82   PAULO FASANELLI 

20211276
93   PAULO TAKASHI TAGAMI 

20211261
80   PRISCILA DOS REIS ZAPPAROLLI 

20211379   RACHEL DA MOTA BUENO ZANELATO 

9 
 

89 
20211463

04   RAFAEL DE OLIVEIRA BERTULUCI 

20211135
36   RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 

MOROZINI 

   20211429
47 REGILENE TERTULIANA DE OLIVEIRA 

20211331
85   RENATO APARECIDO BOSSA 

  20211511
57 ROBERTO LITZ 

 202114199
6  RODRIGO DE LIMA SOUZA 

 202113924
2  RONNY EGIDIO NOVAES DE 

OLIVEIRA 

  20211512
02 ROSANA GADELIA DOS SANTOS 

 202114196
4  ROSEANE CASTRO MENDES 

 202196303  ROSELI CARLOS DA ROSA 

  20211459
03 

RVE KARVAS 05 PARTICIPAÇÕES 
LTDA 

  20211535
42 SANDRA ELENA FERRARI DUTRA 

20211034
88 202149020 20214902

4 SEBASTIAO WAGNES 

 202112648
2  SIDNEY GERALDO DE ARAUJO 

  20211478
93 SORAIA JOSÉ 

  20211494
65 TANTTA BRASIL SEMI JOIAS EIRELI 

  20211494
61 TANTTA BRASIL SEMI JOIAS EIRELI 

 202112263 20211226 TEGO FRAME CONSTRUÇÃO E 
10 

 

7 20 INOVAÇÃO LTDA 
20211324

09   TEREZINHA DE JESUS MACHADO 
CAMPOS 

  20211391
54 

THATIANE FRANCIS MELEGATTI 
ZENARDI 

  20211456
41 THIAGO LUIZ VINCOLETTO 

20211272
13  20211272

15 THUANE FINO DE SOUZA 

20211304
80   VAGNER PORTO DA SILVA 

20211253
46   VALDIR DE SOUZA BARBOSA 

  20211507
79 

VALÉRIA LEÃO CARDOSO 
AMARANTE 

20211091
93   VANESSA DE OLIVEIRA DA SILVA 

  20211529
81 VERA NASCIMENTO MARCAL 

20211398
55   VINICIUS ALEXANDRE DE SOUZA 

  20211459
00 VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS 

 202113346
5  WALTER FERNANDES MOTTA 

JUNIOR 

 202114201
3  WILLIANS FERNANDES DE LIRA 

20211332
29   YARA CAROLINE GUIMARAES 

 202114199
0  ZUROAK DOS SANTOS SEGANTINI 

 
Camila Ascencio Bertazzoni  
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 02 de julho de 2021. 

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

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

 20211518
99  ADALBERTO RIOS 

 20211499
04  ALEXANDRA MORETO 

20211433
22   ALEXANDRE AUGUSTO CABRAL 

 20211373
19  ALEXANDRE EURICO GONÇALVES 

 20214291
2  ANTONIO DE SOUZA 

20211277
24 

20211277
25  ANTONIO ZAGO 

20211474
85   BEATRIZ VIEIRA HOULSTON 

20211404
35   CARLOS ARANTES PARREIRA 

 20211517
54  CHEYLA DE TOLEDO BERNARDO 

  20211361
21 CHUN HUNG LIN 

20211435
81 

20211435
82  CLAUDIANE VICENTE RIBEIRO 

20211435
83   CLAUDIANE VICENTE RIBEIRO 

 20211388
36 

20211388
35 CLAUDIO JOSE ISMAEL 

 20211423
69  EDVIRGEM PEREIRA DELGADO 

20211485
16   FAJ NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

2 
 

20211447
26   

FORCASA INCORPORAÇÃO 
IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

20211229
65   GILMAR MOURA TUNISSIOLLI 

20211350
26   GUIDO ALVARO DE MENDONÇA 

20211439
60   JOÃO MARCIEL MARASCALCHI 

  

20211492
53 

20211492
62 

20211492
64 

JOSE LUIZ ZILLI 

  20211218
30 JOSE ROBERTO GIGLIO 

 20219435
5  JOSE ROBERTO JORGE 

20211242
38   LAIANE CONCEICAO RODRIGUES 

20214449
65   LEANDRO GUALBERTO DOS SANTOS  

20211230
82   LIDIA MARIA GRIGGIO SILVA 

20211208
25   LUCIA DE FATIMA CALDEIRA 

20211393
17 

20211393
21 

  M & M CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA EIRELI 

  

20211472
18 

20211472
16 

20211472
17 

M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

3 
 

 20219307
0  MARCELO RODRIGUES PEREIRA 

  20211501
51 MARCELO TAPARO 

 20211004
51  MARCOS SHIGUEO AKASAKI 

  20211435
93 

MARCUS DMTRY MURBACH DE 
ALMEIDA LUCHETTE 

20211446
84   MARIA CELESTE DA SILVA 

  20211523
56 MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA 

  20211524
92 MARIA JOSE ALVES GOMES 

  20211540
85 MARIA JOSE DA SILVA 

 20219741
1  MARIO PIRES CARDOSO 

20211218
58 

20202762
63 

20211218
60 

20202762
68 

20202763
56 

20202762
69 

NEREIDE APARECIDA MARTINS 

20211227
12   ODAIR CAMPO 

20211458
37 

20211458
40  ORLANDO MAURICIO COSTA 

  20211510
89 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 

  20211510
95 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 

  20211503
88 

RAMIRO HENRIQUE MOREIRA DA 
SILVA 

20211251
33 

20211251
37  RENAN CESAR DATORE 

 20211251  RENAN CESAR DATORE 
4 

 

40 
20211237

89   RENERIO JOSE RAMOS FILHO 

 20211362
58  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211398
64 

20211398
62 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211398
69 

20211398
68 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211362
52  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211494
08 

20211494
05 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

 20211362
32 

20211362
34 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

20211400
45  20211400

46 ROSELENE DA SILVA ALMEIDA 

 20213722
2  TALITA MARTINS MARCHESINI 

BONAGRAZIA 

 20211431
94  THAIS SOARES DOS REIS 

  20211446
05 THAMYRES CRISTIANE DOS SANTOS 

 20211449
24  VANDEILSON PIRES DA SILVA 

20211242
59   VINICIUS RENOIR SOARES AZZI 

  

20211487
68 

20211487
78 

20211487
90 

20211487
98 

20211487

VITOR JOSE SCARAMELI 

5 
 

86 
20211487

95 
20211487

94 
20211488

09 
20211018

48 
20211018

49  VIVIANE APARECIDA DA SILVA 

 20211079
82  WILSON DOS SANTOS MARTINS 

 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR  AUTO 

LEILA MONTEIRO BRAGA 01449/18 20 
UFM 

AIP-M-L 
000151 

EMILIO CARDOSO DE OLIVEIRA 01448/18 20 
UFM 

AIP-M-L 
000150 

WATERCIDES MOACIR SANTANA 01445/18 20 
UFM 

AIP-M-L 
000149 

CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA 01049/18 20 
UFM 

AIP-M-L 
000143 

SERGIO ROBERTO GERALDO 01048/18 20 
UFM 

AIP-M-L 
000144 

EVAN EVANGELISTA – BAR E 
RESTAURANTE 01423/18 20 

UFM 
AIP-M-L 
000145 

RIO PRETO AUTOMOVEL CLUBE 
– CLUBE DE CAMPO 01051/18 60 

UFM 
AIP-M-L 
000146 

ZILUAR GRANDIZOLI BERAN 01447/18 20 
UFM 

AIP-M-L 
000147 

NEUZA DE SOUZA TORRES 01446/18 20 
UFM 

AIP-M-L 
000148 

VALDINEI PRANDINI 01052/18 20 
UFM 

AIP-M-L 
000142 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

B Y T ZAHR CLINICA 
OPDONTOLOGICA 
EIRELI 

02255/
18 

1.285,00 (HUM MIL 
DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO 
REAIS) 

NRM-S-D 
000081 

RODRIGO GOMIERO 
ALVES  

00827/
18 

514,00 
(QUINHENTOS E 

QUATORZE REAIS) 

NRM-S-F 
000042 

KAROLINE ZINEZI 01897/
18 

514,00 
(QUINHENTOS E 

QUATORZE REAIS) 

NRM-S-F 
000041 

 
 
 

 

 

LAR ROSA DE SARON 01859/
18 

7.710,00 (SETE MIL 
SETECENTOS E DEZ 

REAIS) 

NRM-S-F 
000040 

D. S. CAMOLEZI 
ESMALTERIA 

01118/
20 

1.204,80 (HUM MIL 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000039 

BANNY’S 
CABELEIREIROS LTDA 

00874/
20 

2.409,60 (DOIS MIL 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000038 

FIPE COMERCIO DE 
PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EIRELI 

00425/
20 

1.807,20 (HUM MIL 
OITOCENTOS E 

SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-P-M 
000040 

REGIANE DE FATIMA 
PAVAN ALCIATE 

00867/
20 

2.409,60 (DOIS MIL 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS 

NRM-A-N 
000168 

SXW PRESENTES E 
DECORAÇÕES LTDA 

00892/
20 

2.409,60 (DOIS MIL 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS 

NRM-A-N 
000169 

BIANCA NAKAMURA 
FONSECA 
46008147898 

01089/
20 

1.204,80 (HUM MIL 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000170 

CLAUDIA LARA FOSS 
ME 

01919/
18 

1.326,50( HUM MIL 
TREZENTOS E 
VISNTE E SEIS 

REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000103    

SO SUCO WU RIO 
PRETO EIRELI ME 

01946/
18 

1.989,75 ( HUM MIL 
NOVECENTOS E 
OITENTA E NOVE 

NRM-A-LF 
000104  

 

REAIS E SETENTA E 
CINCO REAIS) 

GASQUES E 
GASQUES VEICULOS 
LTDA 

01305/
20 

1.204,80 (HUM MIL 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000105 

ARINO RODRIGUES 
ALVES 

02414/
17 

1.927,50 ( HUM MIL 
NOVECENTOS E 

VINTE E SETE REAIS 
E CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-M-C 
000045 

CONDOMINIO 
EDIFICIO 
RESIDENCIAL GLORIA 

01060/
18 

1.285,00 (HUM MIL 
DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO 
REAIS) 

NRM-M-C 
000043 

RODOBENS 
ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA - 
CEDOC 

00607/
18 

1.285,00 (HUM MIL 
DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO 
REAIS) 

NRM-M-C 
000044 

MAGAZINE LUIZA S.A. 01049/
20 

1.807,20 (HUM MIL 
OITOCENTOS E 

SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000101 

CELSO FERNANDES 
ME 

00822/
20 

2.409,60 (DOIS MIL 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS 

NRM-A-N 
000164 

GILBERTO BORGES 
35948989895 

00803/
20 

2.409,60 (DOIS MIL 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS 

NRM-A-N 
000165 

CENTRO DE BELEZA 
MARIO HENRIQUE 
LTDA 

00946/
20 

2.409,60 (DOIS MIL 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS 

NRM-A-N 
000166 

VILLA DOS SALGADOS 00804/ 2.409,60 (DOIS MIL NRM-A-N 

 

 

20 QUATROCENTOS E 
NOVE REAIS E 

SESSENTA 
CENTAVOS 

000167 

ELIANA CORREA DE 
MACEDO (PESSOA 
FISICA) 

01063/
20 

1.204,80 (HUM MIL 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-LF 
000102 

DI TROCCHIO I 
DOCERIA RIO PRETO 
LTDA ME 

01905/
18 

1.326,50( HUM MIL 
TREZENTOS E 
VISNTE E SEIS 

REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000157 

AIRTO JOSE CURY ME 01422/
18 

1.989,75 ( HUM MIL 
NOVECENTOS E 
OITENTA E NOVE 

REAIS E SETENTA E 
CINCO REAIS) 

NRM-A-N 
000162 

TIAGO DE LIMA ME 02647/
18 

1.380,50 HUM MIL 
TREZENTOS E 

OITENTA REAIS E 
CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000163 

ZULMIRO SAN 
MARTINO E FILHO 
LTDA 

00881/
20 

2.409,60 (DOIS MIL 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS 

NRM-S-E 
000016 

DRI OLIVER CENTRO 
DE ESTETICA 
INTEGRADA LTDA 

01039/
20 

2.409,60 (DOIS MIL 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS 

NRM-S-E 
000017 

RONALDO MORETTI 
VEICULOS 

01088/
20 

1.204,80 (HUM MIL 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-S 
000102 

CONDOMINIO 00857/ 1.285,00 (HUM MIL NRM-M-C  

 

EDIFICIO 
FLAMBOYANT 

18 DUZENTOS E 
OITENTA E CINCO 

REAIS) 

000041 

COND. ED. JOÃO 
HUMBERTO FERRARI 

00825/
18 

1.285,00 (HUM MIL 
DUZENTOS E 

OITENTA E CINCO 
REAIS) 

NRM-M-C 
000042 

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Edital de Convocação

Associação de moradores de São José do Rio Preto, através 
de seu presidente Edvaldo Guzzo e de acordo com estatuto 
social, convoca moradores e seus associados com direito a 
voto, para comparecerem a assembleia geral ordinária
a ser realizada no dia 05 de julho às 18:00 horas, localizada 
na rua Jair Barbosa, nº2671, Centenário da Emancipação , 
nesta cidade de São José do Rio Preto.

São José do Rio Preto, 03 de julho de 2021.

Edvaldo Guzzo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à Rua Penita, 3155, 
nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme 
faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 
3 FASE 2”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de 
Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, 
estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no 
prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste 
edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS 
na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a 
esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do 
contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais 
valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante 
de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 
CONSTRUMAR LOCAÇÃO DE 

MÃO DE OBRA EM CONST. 
08.621.561/0001-

10  34 01 
JOÃO MARCOS LOURENÇÃO DA 

SILVA 
183821701 098.187.928-

40 32 25 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 


