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Um em cada 5 rio-pretenses está 
totalmente imunizado contra Covid

VACINAÇÃO AVANÇA
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Mulher invade 
loja, agride 

funcionária e 
tenta pegar 

arma de policial

Pupo pede e 
Conselho de Ética 
adia depoimento 

marcado para hoje
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Diretora fica 
em silêncio e 
sessão da CPI 
é suspensa
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Idoso é rendido saindo 
de casa e ladrões 
roubam R$ 14 mil
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O vereador Renato Pupo 
protocolou ofício pedindo o 
adiamento da oitiva que es-
tava marcada para hoje no 
Conselho de Ética.   Pág.A2

Motta reforça 
pedido para 

vacinar 
comerciários

O deputado federal Luiz Carlos 
Motta foi recebido nesta ter-
ça-feira pela ministra-chefe da 
Secretaria de Governo, Flávia Ar-
ruda, e reforçou o pedido.Pág.A2

NOVA 
BASE

O prefeito 
Edinho Araú-

jo visitou 
nesta terça-

-feira (13) as 
instalações 

da nova base 
da Guarda 

Municipal em 
Engenheiro 

Schmitt. 
Pág.A2

Rio Preto atingiu a marca 
de 339.630 aplicações de 
vacinas contra Covid-19. Des-
tas, 246.713 foram a primeira 
aplicação, o que significa que 
54% da população já rece-
beu pelo menos uma dose. A 
cidade também soma ainda 
81.446 pessoas vacinadas 
com as duas doses e 11.471 
vacinadas com a dose única, 
resultando em aproximada-
mente 20% da população 
totalmente imunizada contra o 
coronavírus.                    Pág.B1

O Instituto Adolfo Lutz soltou 
relatório de monitoramento de 
variantes no Estado. Na divulga-
ção, a região de Rio  Preto agora 
apresenta a maior incidência da 
variante P.1 (de Manaus) sendo 
96,6% dos casos, o maior índi-
ce do Estado.           Pág.B1

TJ derruba lei 
que impedia obra 

pública em Mirassol 
das 6h às 20h

Pág. A2

Banco do Brasil 
tem concurso 

aberto com salário 
de R$ 3 mil

CPI do Trânsito articula 
reunião com membros
A Comissão Parlamentar 

de Inquérito do Trânsito, que 
tem como presidente o vere-
ador Robson Ricci, já fez uma 

primeira reunião com membros 
do partido Republicanos, com o 
objetivo de “traçar os primeiros 
passos”.   Pág.A3

Motta, deputado federal

Região concentra  
maior incidência 
da variante de 

Manaus no Estado

ANIMAIS
Polícia Civil 

prendeu ho-
mem após 

denúncia de 
maus-tratos a 
cães e gatos 
em uma resi-

dência; animais 
estavam sem 

comida, em 
local cheio de 

fezes e desnu-
tridos.
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CÂMARA Vereadores aprovaram ontem isenção de taxas do 
comércio e avançaram com proposta que prevê parcelamento 
de multas aplicadas na pandemia, entre outro projetos. Pág.A3

Educação abre 
concurso para 

professor 
PEB 1 e 2

A Secretaria Mu-
nicipal de Educação 
de Rio Preto abre no 
próximo dia 19 inscri-
ções para processo 
seletivo de professo-
res PEB  1 e 2 para a 
formação de cadastro 
reserva para eventu-
al contratação futura 
caso seja necessário.
As inscrições podem 
ser feitas exclusiva-
mente pelo site da Vu-
nesp.     Pág.A4

Alunos da 
rede municipal 
recebem Kit 
Alimentação
A Prefeitura de Rio 

Preto, por meio da Se-
cretaria de Agricultura 
e Abastecimento em 
parceria com a Secre-
taria de Educação, re-
aliza nesta semana, 
na quinta e sexta-feira 
(15 e 16), a entrega de 
mais uma remessa do 
Kit Alimentação Esco-
lar. Quase 29 mil alu-
nos deverão ser aten-
didos com os alimentos 
neste mês.   Pág.A4
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TJ derruba lei que impedia realização 
de obras públicas das 6h às 20h

A Prefeitura de Mirassol 
entrou com uma Adin (Ação 
Direta de Inconstitucionalida-
de) contra lei promulgada pela 
Câmara Municipal em relação 
à autorização para realização 
de obras nas vias públicas, 
alegando o princípio da sepa-
ração de poderes.

De acordo com a decisão 
do relator Ferraz de Arruda, 
a competência legislativa da 
Câmara se limita à edição de 
normas gerais e abstratas, 
ficando a cargo do Chefe do 
Poder Executivo o exercício da 
função típica de administrar, 
regulamentando situações 
concretas e adotando medidas 
específicas de planejamento, 
organização e funcionamento 
da Administração, como no 
caso em questão.

“Por todo o exposto, julgo 
procedente a ação para de-
clarar inconstitucional a Lei 

nº 4.262, de 23 de dezembro 
de 2019, do Município de Mi-
rassol”, decidiu o magistrado.

A lei determinava a proibi-
ção da realização de obras de 
manutenção de rotina e extra-
ordinárias das vias principais no 
período compreendido entre 6h 
e 20h. Entende-se como obras 
de manutenção de rotina a ma-
nutenção e a sinalização das 
vias, já as obras extraordinárias 
são aquelas que necessitam de 
reparo imediato.

Andressa ZAFALON     
redacao@dhoje.com.br

MIRASSOL

TJ derruba lei que impedia obras públicas das 6h ás 20h em MIrassol

Tal determinação não se 
aplicaria às vias próximas à 
hospitais, escolas, asilos e 
casas residenciais. As obras 
de rotina, de acordo com o 
PL aprovado, deveriam ser 
sinalizadas com um prazo de 
antecedência de 30 dias; e 
as obras extraordinárias com 
antecedência de 24 horas.

O descumprimento da lei 
poderia acarretar ao infrator 
multa de R$ 1 mil diárias, até 
o cumprimento da exigência.

Por todo o exposto, julgo procedente a 
ação para declarar inconstitucional a Lei 
nº 4.262, de 23 de dezembro de 2019, do 

Município de Mirassol

“

”
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MOTTA SCHMITT EMPREGO

Os salários iniciais são de 
R$3.022,37, além de bene-
fícios como vale transporte, 
alimentação/refeição, auxí-
lio-creche, auxílio a filho com 
deficiência, participações nos 
lucros, entre outros.

As inscrições começaram 
no dia 24 de junho e vão até 
28 de julho, com a taxa de 
R$38,00. São 4.480 vagas, 
entre imediatas e cadastro 
reserva, para candidatos de 
nível médio que concorrerão 
ao cargo de Escrituário.

A oferta será de 2.240 
vagas imediatas e mais 2.240 
oportunidades para formação 
de cadastro reserva, sendo 
que os candidatos na lista do 
cadastro poderão ser convo-
cados durante o período de 
validade deste certame que é 
de até 2 anos.

Diferente das últimas se-
leções realizadas pelo Banco 
esta é de abrangência nacio-
nal, ou seja, as vagas estão 
distribuídas por todo o país 
com carga horária de 30 horas 
semanais.

Para se inscrever, basta 
acessar o site e fazer o paga-
mento da taxa. Os inscritos no 
Cadastro Único (CadÚnico), 
membros de “família de baixa 
renda”, nos termos da Lei 
13.656 e do Decreto nº 6.135 
ou doadores de medula óssea 
terão direito à isenção do valor 
pago pela inscrição.

BB tem concurso 
com salário 
de R$ 3 mil

Andressa ZAFALON
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BB tem concurso com 
salário de R$ 3 mil com 
inscrições até dia 28

Prefeito visita nova base 
da GCM que atenderá 

distrito 24 horas

O prefeito Edinho Araújo 
visitou nesta terça-feira (13) 
as instalações da nova base 
da Guarda Municipal em Enge-
nheiro Schmitt. A unidade, que 
ficava na antiga Estação Fer-
roviária, agora está localizada 
ao lado da paróquia de Santa 
Apolônia, na área central do 
distrito.

O novo espaço possui es-
trutura para oferecer atendi-
mento aos munícipes, refeitó-
rio para os guardas, sanitários 
e estacionamento para as 
viaturas. De acordo com Vitor 
Cornachioni, diretor da GCM, 
a nova localização proporciona 
maior visibilidade e segurança 
a todos da comunidade. “Os 
munícipes podem vir aqui 
pedir informações e também 
fazer boletim de ocorrência, 
lembrando que essa é uma 
unidade com atendimento 24 
horas”, afirmou.

Ele reforçou ainda que duas 
viaturas farão patrulhamento 
ostensivo não só no distrito 
de Schmitt, mas também nos 
bairros vizinhos. “Nosso traba-
lho será atender e dar mais se-
gurança aos moradores daqui 
e Vila Toninho, Fraternidade, 
Santa Catarina, Amoras e toda 
essa região”, comentou.

Durante a cerimônia, o 
prefeito Edinho Araújo falou 
da importância do trabalho 
da GCM. “Fico muito feliz em 
ter tirado do papel e colocado 
em prática, botar na rua, essa 
Guarda que é orgulho de Rio 
Preto e da região, há exatos 
15 anos”, afirmou.

O subprefeito de Engenhei-
ro Schmitt Jeferson Maras-
calqui agradeceu o apoio que 
vem recebendo das secretarias 
neste momento de pandemia.  
“Vamos continuar nos empe-
nhando para deixar a cidade 
mais bonita e segura”, disse.

Também participaram do 
evento o secretário de Trânsito 
Amaury Hernandes e os vere-
adores Paulo Pauléra, Bruno 
Moura e Cabo Júlio Donizete.

Centro Comunitá-
rio - Após conhecer a base 
da GCM, o prefeito Edinho 
foi ver de perto a reforma do 
Centro Comunitário do distrito. 
O projeto, paralisado por conta 
da pandemia, foi retomado na 
semana do dia 5 de julho.

As obras estão com o con-
trapiso concluído, além das 
instalações de esgoto dos ba-
nheiros e também a cobertura 
do local. Para os próximos dias, 
a forração deverá ser concluí-
da; e a previsão de entrega da 
obra é setembro deste ano.

Da REDAÇÃO   
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Edinho Araújo visitou nesta terça-fei-
ra (13) as instalações da nova base 
da Guarda Municipal em Engenheiro 
Schmitt

Deputado reforça pedido de vacinação 
para funcionários do comércio

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta, também presi-
dente da CNTC (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio), foi recebido nesta 

de vacinação contra a Covid-19.
“A conversa foi produtiva. 

Mostramos à ministra os riscos 
de contágio que a categoria 
está exposta, condição que 
já adoeceu e tirou a vida de 
muitos comerciários, seja junto 
aos serviços não essenciais 
e ou dos essenciais, que não 
pararam de trabalhar nem nos 
momentos mais críticos da 
pandemia”, diz Motta.

No encontro, os presentes 
entregaram à chefe da pasta 
um documento detalhado sobre 
esta situação e também sobre 
o PL 5480/20, que o deputado 
Motta apresentou na Câmara 
visando esta prioridade aos 
comerciários.

Também participaram do 
encontro o secretário-geral da 
CNTC, Lourival Figueiredo Melo, 
seu tesoureiro Levi Fernandes, 
e o presidente da Fecomércio/
DF, José Aparecido Freire, que 
representou a CNC, entidade 
patronal.

Da REDAÇÃO   terça-feira (13), em audiência 
pela ministra-chefe da Secre-
taria de Governo, Flávia Arruda, 
em Brasília. O parlamentar rea-
firmou à ministra a necessidade 
de incluir os trabalhadores do 
comércio nos grupos prioritários 

Divulgação

O deputado federal Luiz Carlos Motta

CONSELHO DE ÉTICA
Pupo pede adiamento de 
oitiva marcada para hoje

O vereador Renato Pupo 
protocolou na tarde terça-feira 
(13) um ofício recebido pelo 
vereador Cabo Júlio Donizete, 
que é relator do Conselho de 
Ética da Câmara, pedindo o 
adiamento da oitiva que estava 
marcada para esta quarta-feira 
(14), às 10h.

Segundo o vereador, no dia 
23 de junho foi protocolada 
no Conselho de Ética a defesa 
prévia referente à representa-
ção formulada pelo Vereador 
Anderson Branco por quebra 
de decoro parlamentar contra 
Pupo. Na defesa, o vereador 
requereu que, caso fosse ins-
taurado algum procedimento 
contra ele, que o fosse tam-
bém em relação ao Vereador 
Anderson Branco, eis que na 
mesma sessão, por duas vezes, 
segundo Pupo, Branco teria o 

ofendido antes e depois da fala 
que Branco interpretou como 
ofensiva. “Na verdade, foi ape-
nas um equívoco, conforme já 
esclarecido”, ressalta Pupo em 
relação à acusação de Branco.

Na mesma defesa, Pupo 
requereu ainda que “em nome 
da transparência que deve nor-
tear todo ato público, as oitivas 
fossem abertas ao público e 
imprensa e transmitidas pela TV 
Câmara ”.

O vereador afirma que desde 
então, jamais teve retorno sobre 
os pedidos formulados e que 
soube pela imprensa que o Con-
selho havia decidido pela instau-
ração de procedimento. “Nada 
foi mencionado em relação ao 
comportamento do Vereador 
Anderson Branco”, reitera Pupo.

Nesta segunda-feira (12) 
Pupo teria recebido – com sur-
presa – um ofício do CEDP-
-CMSJRP nº 07/2021, subscrito 

Andressa ZAFALON   

pelo relator vereador Cabo Júlio 
Donizete, convocando-o para 
oitiva às 10h desta quarta-feira.

“Solicito a Vossa Excelência o 
adiamento dessa oitiva até que 
me seja fornecida cópia integral 
de todo o procedimento, consis-
tente em representação do Ve-
reador Anderson Branco. Solicito 
a Vossa Excelência o adiamento 
dessa oitiva até que me seja 
fornecida cópia integral de todo 
o procedimento”, concluiu Pupo.

O vereador Celso Peixão, 
presidente do Conselho de Éti-
ca, disse que acatou o pedido 
de Pupo.

Divulgação



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
14 de julho de 2021

TRÂNSITO

Câmara aprova isenção de taxas 
e avança com parcelamento de 
multas aplicadas na pandemia

Vereadores aprovaram o 
Projeto de Lei (PL), de autoria 
do vereador Jorge Menezes, 
que prevê a isenção de taxa de 
funcionamento e licença para 
os setores de bares, restauran-
tes, eventos e buffets durante a 
pandemia do Covid-19.

Menezes disse que esses 
foram os setores mais afetados 
ao longo da pandemia e que, 
“por questão de justiça”, devem 
ser isentos. A taxa de funciona-
mento varia entre R$200 e R$1 
mil por ano, dependendo do 
tamanho e porte do estabele-
cimento comercial. O PL  agora 
segue para sanção ou veto do 
Prefeito.

Também aprovado na lega-
lidade e no mérito, tem o PL 
da vereadora Karina Caroline 
que dispões sobre a respon-
sabilidade de os condomínios 
residenciais fixarem nas áreas 
comuns e de circulação de 
condôminos, cartazes, placas 
ou comunicados para a divul-
gação dos canais de denúncia 
de violência doméstica e fami-
liar contra mulheres, crianças, 
adolescentes, idosos e pessoas 
com deficiência. 

Em primeira discussão, 
ou seja, na legalidade, foi 
aprovado o PL do vereador 
Cabo Júlio Donizete que prevê 
o parcelamento das multas 
administrativas aplicadas pelo 
município em empresas e es-
tabelecimentos comerciais que 
descumpriram regras impostas 

pelos decretos de combate à 
pandemia em Rio Preto. Pela 
proposta, o parcelamento pode 
ser em até 12 vezes, ficando a 
critério da administração regula-
mentar o valor mínimo de cada 
parcela.

Em regime de urgência, 
foi aprovado o Projeto de Lei 
de autoria do vereador Bruno 
Marinho que proíbe o reajuste 
nas tarifas das contas de água 
durante o período de pandemia, 
no entanto, esse aumento já foi 
autorizado pelo Prefeito Edinho 
Araújo, mesmo assim, Bruno 
disse que não retirou o projeto 
e quis aprova-lo para que não dê 
margem de um novo aumento.

Este mesmo Projeto foi apro-
vado com emenda do vereador 
Robson Ricci que proíbe o 
Semae de cobrar taxa para 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

LEGISLATIVO

religação de água cortada du-
rante a pandemia. O PL segue 
agora para sanção ou veto do 
Executivo.

Ainda em regime de urgência 
foram aprovadas outras duas 
propostas. Um projeto de de-
creto legislativo, de autoria do 
vereador coronel Jean Charles, 
que ajusta decreto de 2020, 
que trata de homenagem a 
componentes das Forças de 
Segurança Pública. O outro é de 
autoria do Executivo e autoriza 
a concessão de imóvel público 
em favor da organização Maqui-
ninha do Futuro.

Na sequência, os vereadores 
rejeitaram veto total do Execu-
tivo a um projeto de lei de Jean 
Charles que cria um sistema 
de call center para tirar dúvidas 
dos munícipes, nos casos em 

que a Prefeitura edite decretos 
emergenciais. 

Foram aprovados ainda ou-
tros três projetos de lei do 
Executivo. Dois deles são sobre 
outorga de uso, sob forma de 
concessão administrativa, de 
imóvel público em favor da Asso-
ciação Renascer. O terceiro pro-
jeto corrigiu grafia do nome de 
praça rotatória na Vila Anchieta.

De autoria de Paulo Pauléra 
(Progressistas), foi aprovado 
projeto que declara de utilidade 
pública o Centro de Estudos e 
Difusão do Espiritismo Religioso 
(Ceder). Por fim, foi aprovado 
projeto de Bruno Marinho (Pa-
triota) que altera o Código Sani-
tário Municipal, no quesito que 
trata de penalidades impostas a 
infrações sanitárias no período 
de pandemia. 
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Zíper na boca
Amparada em decisão do presidente do STF, ministro Luiz 

Fux, a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela 
Medrades (foto), se recusou a responder perguntas ontem à CPI 
da Covid. A decisão garantia à depoente – convocada como tes-
temunha – ficar em silêncio apenas em indagação incriminatória. 
A diretora, entretanto, passou ‘zíper na boca’ e não falou nem 
qual é a sua função na empresa. Irritado, o presidente da CPI, 
senador Omar Aziz (PSD-AM), suspendeu a sessão e recorreu ao 
ministro. A retomada do depoimento aconteceu à noite, porém 
terminou 10 minutos depois. A empresa Precisa se envolveu, 
como intermediária, na aquisição da vacina indiana Covaxin (con-
trato suspenso pelo governo) de combate à covid-19, por isso é 
investigada devido aos fortes indícios de corrupção envolvendo 
funcionários do Ministério da Saúde.

Mesma língua
Pedro Roberto Gomes (Pa-

triota) e Renato Pupo (PSDB) 
estiveram em São Paulo em 
audiência com o secretário 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi. Lá, reforçaram 
reivindicação do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB), no sen-
tido de o governo do Estado 
implantar mais uma pista de 
rolamento no trecho Cedral, 
Rio Preto, Mirassol. A obra já 
está nas anotações do vice-
-governador Rodrigo Garcia 
(PSDB), amigo do prefeito.

PEC Pazuello avança
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC Pazuello) recebeu 

assinaturas suficientes para ser protocolada, com o objetivo de 
ser analisada pelas comissões, antes de ser votada pelo ple-
nário da Câmara Federal. Maria Pérpetua Almeida (PCdoB-AC, 
foto), autora da proposta, disse que 181 deputados assinaram 
o documento, porém, para ser aprovada precisa de 308 votos. 
A PEC proíbe militar das Forças Armadas da ativa de assumir 
cargo no governo federal. A proposta ganhou força junto aos 
deputados devido a decisão do comandante do Exército, Paulo 
César de Oliveira, de não punir o general Eduardo Pazuello, por 
ter participado de ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), no Rio de Janeiro. O Código Disciplinar do Exército 
proíbe presença de seus integrantes em evento político. Pesou 
ainda o fato de militares, que ocupam cargos no Ministério da 
Saúde, estarem envolvidos em suposto esquema de pedido de 
propina para importar vacinas contra a covid-19, como identifi-
cado pela CPI da Covid.

Oitiva
A comissão de inquérito 

vai ouvir hoje Renato Pupo 
(PSDB) e Anderson Branco 
(PL), que acusa o tucano por 
quebra de decoro parlamentar. 
A comissão é formada pelo 
presidente Celso Peixão (MDB) 
e pelos membros Bruno Moura 
(PSDB) e Júlio Donizete (PSD). 
A oitiva é para colher subsídios 
antes de a comissão tomar 
uma decisão, se arquiva ou 
aplica alguma penalidade ao 
vereador Pupo, como reivindi-
ca o oponente Anderson.

Imagem
Os servidores públicos de 

Rio Preto sempre tiveram uma 
ótima imagem perante a opi-
nião pública. Nesta pandemia, 
muitos deles continuam tra-
balhando em home office, ou 
seja, em casa. Não estaria na 
hora de todos eles voltarem 
aos seus postos? A pandemia 
que os afastou já não causa 
tanto pavor, graças ao empe-
nho do governo amparado na 
orientação técnica da equipe 
sanitária da saúde, também 
formada por bons servidores.

Terceira via
Ciro Gomes (PDT) decidiu 

se lançar representante da 
terceira via para enfrentar 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) e o ex-presi-
dente Lula da Silva (PT) nas 
eleições presidenciais, no ano 
que vem. O pedetista ganhou 
ânimo após a última pesquisa 
de intenções de voto, do Da-
tafolha, mostrar que ele tem 
chance de avançar no proces-
so devido a insatisfação do 
eleitorado. É preparado, en-
tretanto, tem estopim curto.

Aprova
O plenário aprovou projeto 

ontem que proíbe o Semae 
de reajustar a tarifa de água 
e esgoto enquanto durar a 
pandemia. Só que a proposta 
foi aprovada tardiamente. O 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
autorizou o reajuste segunda-
-feira, como foi definido pelo 
gestor da autarquia. O autor 
do projeto, Bruno Marinho 
(Patriota), espera que não 
seja vetado, assim a lei seria 
aplicada em período de crise. 
“Eu vou tentar”, diz.

Privatizar
A lei que permite a priva-

tização da Eletrobras foi san-
cionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro. A empresa respon-
de por 30% da energia gerada 
no País. A nova lei vai destinar 
recursos para revitalizar os 
rios São Francisco e Parnaíba, 
gerar energia na Amazônia 
Legal, navegabilidade dos 
rios Madeira e Tocantins, e na 
área de atuação de Furnas, 
total de R$ 8,75 milhões. O 
processo deve ser concluído 
até o início de 2022.

Zíper na boca

A Comissão Parla-
mentar de Inquérito 
do Trânsito, que tem 
como presidente o ve-
reador Robson Ricci, 
já fez uma primeira 
reunião com membros 
do partido Republica-
nos, com o objetivo 
de “traçar os primeiros 
passos”.

“Foi uma passada 
rápida nos temas, por-
que a CPI ainda não 
está instalada, o que 
deve acontecer nesta 
quarta-feira (14). A 
partir dessa instala-
ção, o Robson, como 
presidente, vai propor 
uma primeira reunião 
com os outros dois 
membros e a partir 
daí traçar os primeiros 
passos do que fazer”, 
explica o presidente 
do Republicanos, Die-
go Polachini.

Segundo Diego, o 
material para inves-
tigação ainda não foi 
juntado, no entanto 
é muito farto. “Tem 
muita coisa e mais 
para frente também 
vamos sugerir as con-
vocações das pessoas 
que serão ouvidas. 
São seis meses de tra-
balho, então dá para 
fazer com bastante 
calma e tranquilidade, 
sem afobação, para 
não ser injusto com 
ninguém”, comple-
menta o presidente 
do partido.

Diego ainda res-
salta que “a gente 
sabe que há e que 
houve aglomeração 
nos ônibus, mas nós 
vamos fundamentar 
tudo isso”, conclui.

CPI articula 
reunião de 
membros

Andressa ZAFALON 
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Reajuste escalonado da tarifa de água e esgoto, 
uma necessidade para garantir o abastecimento.
Rio Preto se orgulha dos serviços prestados pelo SeMAE. A nossa cidade é Top 10 em qualidade, conforme atesta o 
Instituto Trata Brasil. Mas para garantir a continuidade dos serviços e fazer novos investimentos, a tarifa de água 
e esgoto precisa ser corrigida. 

 Consumo Categoria Residencial Padrão que tem 198.868 usuários (85%)

Mil litros Valor atual Valor Reajustado Diferença (R$) Diferença (%)

010 34,00 36,80 2,80 8,05%

015 58,70 63,50 4,80 8,05%

020 83,40 90,20 6,80 8,05%

025 116,10 126,50 10,40 8,88%

030 148,80 162,80 14,00 9,35%

035 191,30 211,30 20,00 10,38%

040 233,80 259,80 26,00 11,04%

045 285,50 319,80 34,30 11,94%

050 337,20 379,80 42,60 12,56%

060 491,80 562,20 70,40 14,27%

070 646,40 744,60 98,20 15,16%

080 801,00 927,00 126,00 15,71%

090 955,60 1.109,40 153,80 16,08%

100 1.110,20 1.291,80 181,60 16,35%

Categoria / Valores (R$) comparativos para 15 m3

Município População Residencial Comercial Industrial Pública Social

São José do 
Rio Preto 464.983 63,50 100,60 100,60 100,60 21,30

P. Prudente 230.371 88,41 166,62 166,62 166,62 28,98

Campinas 1.213.792 156,24 306,08 234,82 237,83 31,43

Campo Grande 906.092 74,93 155,80 230,89 70,23 22,83

Sorocaba 687.357 57,47 181,00 493,65 57,47 19,64

Mogi das Cruzes 450.785 76,58 207,44 207,44 207,44 Não há

Maringá 430.157 156,45 246,63 243,33 246,63 29,90

Jundiaí 418.962 79,79 149,61 751,25 91,66 Não há

PIracicaba 407.252 75,80 162,38 176,86 162,38 46,60

Palmas 306.296 75,98 161,81 192,49 115,58 44,89

Limeira 300.911 61,85 140,55 127,75 89,50 27,50

Araraquara 238,339 62,70 135,70 156,30 135,70 38,90

Araçatuba 198.129 56,42 103,02 103,02 127,61 22,10

Votuporanga 95.338 65,97 123,30 123,30 172,63 32,99

Mirassol 60.303 80,98 125,67 125,67 125,67 40,61

A nossa tarifa está entre as menores do país. Compare. Confira o reajuste por faixa de consumo. 
Quem usa água de forma racional, evitando o 
desperdício, terá um reajuste menor. 
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Secretaria da Educação abre processo 
seletivo para professores PEB 1 e 2

A Secretaria Municipal de 
Educação de Rio Preto abre 
no próximo dia 19 inscrições 
para processo seletivo de 
professores PEB I e II para a 
formação de cadastro reserva 
para eventual contratação 
futura caso seja necessário.

As inscrições podem ser 
feitas exclusivamente pelo site 
da Vunesp www.vunesp.com.br 
até o dia 17 de agosto. A taxa 
para candidatos PEB I é de R$ 
64,50 e para PEB II R$ 75,00.

Os PEB I cumprirão carga 
horaria de 35 horas semanais, 
devem ter licenciatura plena 
em Pedagogia com habilita-
ção em Educação Infantil ou 
nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, ou Curso Normal 
Superior ou Magistério em 

nível médio com habilitação 
em Educação Infantil e séries 
iniciais do Ensino Fundamental 
reconhecido por órgão compe-
tente.

O salário inicial é de R$ 
2.628,50 mais Auxílio Saúde 
de até R$ 365,08 e Auxílio 
Alimentação de até R$ 417,24.

Por sua vez os PEB II (paras 
áreas de: Arte, Ciência, Educa-
ção Física, Geografia, História, 
Inglês, Língua Portuguesa e Ma-
temática) – cumprirão carga de 
24 horas semanais, devem ter 
Licenciatura Plena com habilita-
ção específica ou formação su-
perior em área correspondente 
com complementação nos 
termos da Legislação vigente. 
O vencimento inicial será de R$ 
2.507,53 mais Auxílio Saúde 
de até R$ 365,08 e Auxílio 
Alimentação de até R$ 417,24.

O contratado prestará ser-

Sérgio SAMPAIO   
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Preto abre no próximo dia 19 inscrições 
para processo seletivo

viços nas Unidades Escolares 
Municipais dentro o horário que 
será estabelecido pela Admi-
nistração Pública, podendo ser 
diurno e/ou noturno de forma 
presencial e/ou remota.

Prova – A prova objetiva 
será de caráter eliminatório e 
classificatório – essa prova será 
composta de questões de múl-
tipla escolha – e terá duração 
máxima de 3 horas.

Validade – O processo 
seletivo terá validade de um 
ano, a contar da data de sua 
homologação, podendo ser 
prorrogado por igual período a 
critério da Secretaria.

Os editais completos estão 
publicando no Diário Oficial 
(DHoje Interior) do dia 13 de 
julho e você pode vê-los no 
portal do jornal

Arquivo DHOJE

KIT MERENDA
Entrega de alimentos para alunos acontece esta semana

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento em parceria 
com a Secretaria de Educação, 
realiza nesta semana, na quinta 
e sexta-feira (15 e 16), a entre-
ga de mais uma remessa do Kit 
Alimentação Escolar.

Por causa das férias esco-
lares e do processo logístico, 
neste mês a distribuição será 
feita uma única vez, já incluindo 
alimentos secos, perecíveis e 
também proteína.

Têm direito ao benefício os 
alunos de creches e escolas 
municipais cujos pais e/ou 
responsáveis fizeram cadastro 
de solicitação até 18 de junho. 
Quase 29 mil alunos deverão 
ser atendidos nesta 4ª etapa 
da ação emergencial, que visa 
garantir complemento alimen-
tar equivalente à merenda 
enquanto as aulas presenciais 
estão suspensas por causa da 
pandemia de coronavírus.

Os kits devem ser retirados 
exatamente nos dias anuncia-
dos, na unidade escolar em que 

cada beneficiário está matricu-
lado. O não comparecimento 
do responsável gera exclusão 
automática do cadastro e impe-
de o fornecimento de novos kits 
até que o cadastro seja refeito.

As equipes que realizam a 
entrega em creches e escolas 
adotam medidas de distancia-
mento e higienização. Não é 
preciso aglomeração nos locais, 
pois todos os cadastrados se-
rão atendidos.

Por causa das tratativas 
sobre o retorno às aulas pre-
senciais, as decisões sobre 

próximas distribuições dos Kits 
Alimentação Escolar serão in-
formadas no início de agosto. 
Pelo mesmo motivo, novos ca-
dastros estão temporariamente 
suspensos.

SAIBA MAIS
3 meses a 1 ano - Kit 

com alimentos não perecíveis: 
2k de arroz, 2k de leite em pó, 
1k de feijão, 500g de fubá, 
500g de macarrão, 500g de 
amido de milho e 400g de 
biscoito

Da REDAÇÃO Kit com alimentos perecí-
veis: 4 tangerinas, 1 mamão 
(1k), 3 batatas-doces, 1k de 
mandioca e 1 dúzia de ovos

2 anos -Kit com alimentos 
não perecíveis: 2k de arroz, 1k 
de feijão, 1k de leite em pó, 
500g de macarrão, 500g de 
fubá, 400g de biscoito, 400g 
de achocolatado, 1 extrato de 
tomate (340g) e 1 óleo (900ml)

Kit com alimentos perecí-
veis: 4 tangerinas, 1 mamão 
(1k), 3 batatas-inglesas, 2 
beterrabas e 1 dúzia de ovos
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Homem é preso após denúncia 
de maus-tratos a cães e gatos
Um homem de 55 anos 

foi preso às 13h45 da última 
segunda-feira (12) após a 
Polícia Civil receber uma de-
núncia sobre maus-tratos a 
vários animais que estavam 
em uma residência no bairro 
Jardim Nunes.

Segundo as informações, 
um policial civil recebeu em 
um grupo do WhatsApp uma 
denúncia informando que em 
uma residência na Rua João 
Rozane havia vários animais 
em situação de maus-tratos. 
Assim ele e um outro policial 
se dirigiram ao local e encon-
traram os animais em uma 
situação insalubre, desnutridos 
e doentes.

Já em contato com os vizi-
nhos os policiais foram infor-
mados de que o proprietário 
aparece no local uma ou duas 
vezes por mês para colocar 
água e comida para os gatos e 
os cachorros. Um dos policiais 
subiu no muro de uma casa vizi-
nha e confirmou a existência de 
cincos gatos e oito cachorros.

Pelo fato de que não havia 
pessoas na residência, os po-
liciais cortaram o cadeado do 
portão e observaram no quintal 
uma grande quantidade de 
fezes. A Polícia Ambiental e um 
veterinário do Centro de Zoono-
ses também foram acionados e 
em contato com vizinhos con-
seguiram o telefone do dono do 
imóvel, que foi até o local.

Para os policiais o homem 
informou estar lidando com a 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

EM CASA

Divulgação

Os policiais corta-
ram o cadeado do 
portão e observaram 
no quintal uma gran-
de quantidade de 
fezes

UM DETIDO

Na tarde da última segun-
da-feira (12) a Polícia Militar 
foi acionada para atender uma 
ocorrência de moeda falsa em 
um serv festa localizado no 
bairro Parque Residencial Dom 
Lafayete Libano, onde dois 
jovens teriam entregado uma 
nota falsa de R$100. Apenas 
o adolescente de 15 anos foi 
detido.

Segundo as informações 
fornecidas a filha da vítima 
estava no caixa quando um dos 
suspeitos entrou no estabeleci-
mento e realizou a compra de 
R$11 que foi paga com a nota 
de R$100, outro rapaz perma-
neceu aguardando no lado de 
fora. Em seguida a proprietária 
teria pegado a nota para pagar 
um fornecedor e verificado que 
o dinheiro era falso.

No mesmo instante a mu-
lher comunicou seu marido 
sobre o ocorrido e os dois 
correram no intuito de deter os 
envolvidos alcançando apenas 
o garoto que permaneceu do 
lado de fora do serv festa. Eles 
acionaram a PM. O jovem disse 
ficou aguardando seu amigo 
realizar a compra e não sabia 
que o dinheiro era falso.

Ainda informou aos policiais 
o telefone do suspeito que 
estava com a nota e disse que 
seu amigo também era menor 
de idade.

O garoto foi levado para a 
Central de Flagrantes onde foi 
liberado na presença de seu 
responsável e o caso foi regis-
trado como moeda falsa para 
ser encaminhado ao4º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Jovens fazem 
compra com 
nota falsa 
de R$ 100

Da REDAÇÃO 

depressão e fazendo tratamen-
to psiquiátrico, mesmo assim 
foi levado para a Central de 
Flagrantes e foi preso, sendo 
encaminhado para uma cela 
na DEIC à disposição da justiça.

O caso foi registrado como 
praticar ato de abuso a animais 
e posteriormente foi encami-
nhado a Delegacia Seccional. 
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

ACIDENTE

Na manhã desta segun-
da-feira (12), por volta das 
9h15, policiais militares foram 
acionados para atender uma 
ocorrência na Avenida Danilo 
Galeazzi, próximo a rotatória 
do Distrito de Talhados, de 
acidente de trânsito com vítima 
envolvendo um carro modelo 
Gol e uma bicicleta que estava 
sendo conduzida por uma mu-
lher de 56 anos.

Ao chegarem ao local os 
policiais foram informados de 
que a vítima de bicicleta já tinha 
sido socorrida e levada para o 
Hospital de Base com ferimen-
tos graves, assim como o con-
dutor do carro teria se dirigido 
para o Plantão Policial, porém, 
ao averiguarem a informação 
foi constatado de que ninguém 
procurou o plantão para relatar 
o ocorrido.

O caso foi registrado como 
atropelamento e encaminhado 
ao 3º Distrito Policial que in-
vestigará o acidente, e devido 
o fato de que o local se encon-
trava prejudicado a perícia não 
foi acionada.

Para o jornal DHoje a as-
sessoria do HB informou que a 
vítima permanece sob acom-
panhamento médico e no mo-
mento não há previsão de alta.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Mulher fica 
ferida e 

motorista foge
Da REDAÇÃO 

Arquivo DHOJE

VILA IMPERIAL JARDIM AMÉRICA
Mulher agride 

funcionária e tenta 
pegar arma de policial

Uma mulher de 38 anos foi 
detida e levada para a Central 
de Flagrantes nesta segunda-
-feira (12) após ter agredido 
uma funcionária de 35 anos de 
uma loja de eletroeletrônicos 
localizado no bairro Vila Im-
perial, às 16h50. A agressora 
ainda tentou pegar a arma de 
um policial.

Policiais militares foram 
acionados e assim que chega-
ram, já em contato com a víti-
ma, foram informados de que a 
acusada teria entrado na loja e 
repentinamente, pelas costas, 
começou a puxar o cabelo da 
funcionária e ofendê-la. Em 
certo momento ela foi contida 
por outros funcionários que 

acionaram a PM.
A agressora também pas-

sou a ofender verbalmente os 
policiais, sendo que tentou se 
apoderar da arma de um deles e 
por isso foi contida novamente.

Para os policiais a vítima 
ainda informou que não conhe-
ce a mulher e também não se 
lembra de ter a visto em algum 
outro lugar. A acusada foi levada 
para a Central de Flagrantes 
onde firmou seu compromisso 
de comparecer ao Juizado Es-
pecial Criminal para serem to-
madas as devidas providencias 
judiciais cabíveis.

O caso foi registrado como 
lesão corporal e em seguida 
foi encaminhado ao 1º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO 

Idoso é rendido ao sair de casa e 
bandidos roubam R$ 14 mil e celular

Um idoso de 61 anos procu-
rou a Central de Flagrantes na 
manhã desta terça-feira (13) 
para informar que durante a ma-
drugada, às 4h, ele foi abordado 
por três pessoas que o fizeram 
refém e roubaram seu celular e 
R$14 mil.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a vítima estava saindo de sua 
casa, localizada no bairro Jar-
dim América, quando ao abrir o 
portão foi abordada pelos três 
criminosos que o golpearam 
com vários tapas em sua cabeça 
e em seguida o levaram de volta 
para o interior da residência.

Ele informou que os homens 
estavam armados com uma gar-
rucha e uma faca, então os cri-
minosos revistaram e reviraram 
a casa na procura de dinheiro e 

assim que eles não encontraram 
decidiram então realizar outra 
revista agora na perua modelo 
Kombi da vítima, onde em cer-
to momento eles encontraram 
R$14 mil que estava no interior 
do banco do motorista.

A vítima acrescentou que 
ainda subtraíram seu celular e 
que não sabe se seus documen-
tos como RG e CNH também 
foram levados.

Após o crime o trio, que 
estava usando máscara, fugiu . 
Na central o caso foi registrado 
como roubo e em seguida enca-
minhado ao 3º Distrito Policial. 
Ninguém foi preso.

Outro crime -  Já às 
5h10 da segunda-feira (12) uma 
mulher de 28 anos informou à 
polícia ter sido vítima de um 
roubo no Conjunto Habitacional 
Cristo Rei, onde os criminosos 

Da REDAÇÃO levaram sua bolsa com docu-
mentos pessoais e R$700.

Ela informou aos policiais 
que estava em um ponto de 
ônibus quando um veículo de 
marca Chevrolet com quatro 
homens parou, em seguida um 
ladrão exigiu que a vítima entre-
gasse sua bolsa.

A mulher entregou a bolsa 
onde estavam seus documentos 
pessoais, carteira de identida-
de de sua filha de oito anos, 
R$700, cartão de débito e ou-
tros itens. A vítima ainda infor-
mou que após o crime observou 
o carro sendo conduzido para a 
Avenida de Maio sentido o bairro 
Caic e não houve testemunhas 
do crime.

O caso foi registrado como 
roubo e posteriormente foi 
encaminhado para o 7º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

MUNICIPAL

A diretora de uma escola 
municipal localizada no bairro 
Jardim Yolanda procurou a 
Central de Flagrantes na ma-
nhã desta segunda-feira (12) 
para registrar um boletim de 
ocorrência de um furto sofrido 
pela a instituição na última 
quinta-feira (8).

Para os policiais, ela in-
formou que foram subtraídos 
duas televisões, um aparelho 
de DVD e um rádio gravador. 
Ainda informou que as portas 
da escola não apresentaram 
sinais de arrombamento, po-
rém as janelas que são de vi-
dro transparente são fáceis de 
serem movimentadas e não 
possuem grades de proteção.

Por fim acrescentou que 
nenhuma das salas são equi-
padas com alarmes ou câme-
ras de segurança.

Na central o caso foi regis-
trado como furto para então 
ser encaminhado para o 7º 
Distrito Policial.

Em nota a Secretária Mu-
nicipal de Educação informou 
que lamenta o ocorrido e 
informa que os equipamentos 
furtados serão repostos assim 
como a investigação será re-
alizada pela polícia civil. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Escola é 
furtada no 

Jardim Yolanda
Da REDAÇÃO 

INVESTIGAÇÃO

Mulher contrata máquina de recebimento online e leva golpe

Uma mulher de 38 anos 
comprou uma máquina de 
cartão para receber por servi-
ços de limpeza e higienização 
de estofados. O dinheiro fica 
em uma conta da empresa do 
cartão registrada no próprio 
nome dela.

No dia 12 de julho, a 
mulher percebeu ao tentar 
fazer um Pix para sua conta 
particular havia sumido da sua 
conta R$1.450,00. Ao olhar o 
extrato, ela encontrou um pix 
feito no seu nome para um 
homem.

Ela nega ter feito esse pix 
e nega também ter autorizado 
que outra pessoa fizesse por 
ela. A mulher ressalta que é 
a única pessoa que possui a 
senha da sua conta na empre-

sa do cartão, e que não teria 
como outra pessoa fazer sem 
sua autorização.

A mulher entrou em conta-
to pelo telefone com a repre-
sentante da marca que vendeu 
a máquina de cartão pra ela e 
a representante orientou que 
a mulher entrasse em contato 
com a delegacia de polícia 
para registrar a ocorrência e 
possivelmente ser ressarcida 
pelo prejuízo.  (Colaborou 
Maria Paula Andrade)

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE

Caso será investi-
gado pela 
Polícia Civil

ESTELIONATO

MUNICIPALMUNICIPAL INVESTIGAÇÃOINVESTIGAÇÃO

Mulher contrata máquina de recebimento online e leva golpe

comprou uma máquina de 
cartão para receber por servi-

Da 

Homem contrata frete e 
perde R$ 7 mil em golpe

Na tarde desta segunda-
-feira (12) um homem de 35 
anos compareceu a Central de 
Flagrantes de Rio Preto para 
informar ter sido vítima de 
um golpe no qual ele teve um 
prejuízo de R$ 7 mil.

A vítima informou que em 
um site especializado em fre-
tes ele anunciou uma carga 
que deveria ser transportada 
de São Bernardo do Campo/
SP para Maceió/AL, pelo valor 
de R$10 mil, sendo que no 
sábado (10) um motorista en-
trou em contato confirmando 
o frete.

Durante as negociações a 
vítima adiantou o pagamento 
realizando um PIX no valor de 
R$ 7 mil para o CPF de uma 
mulher acreditando que após 
a transferência a carga deveria 
estar em trânsito e por isso 
tentou entrar em contato com 
o motorista, porém sem su-
cesso, percebendo então que 
a negociação era um golpe.

Na polícia ele foi orientado 
sobre suas possibilidades ju-
diciais e o caso foi registrado 
como estelionato para então 
ser encaminhado ao 3º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES )

Da REDAÇÃO 
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CONCERTO NAPOLITANO II  

Outras quatro cidades receberão o espetáculo, entre elas 
São Paulo, Ribeirão Preto e Santos. Uma vez confirmada, a 
apresentação será no Auditório da ACT – Academia de Ciências e 
Tecnologia, do prof. Dr. Paulo César Naum, um dos acadêmicos 
da ARLEC, com um público presencial de apenas 30 pessoas  
Gravado, o show será disponibilizado nos sites do Consulado 
Italiano e da ARLEC. A produção é de Paulo Esper. 

ALWAYS ON 
SUNDAYS  

O che f  T i ago  Capa r r o z , 
proprietário da Casa Grande 
Forneria, nos altos da Antonio 
de Godoy, na Redentora, fechou 
a pizzaria e está reabrindo, no 
lugar, uma trattoria com o nome 
de Casa del Grano. A partir de 
14 horas deste domingo, dia 
18, acontece naquele local, 
todos os domingos, o evento 
“Todo Seu”. O cliente almoça e 
depois curte um show intimista 
com o cantor Seu Moço, um 
pianista (o maestro Esdras 
Nunes) e um trombonista.

REINCIDÊNCIA

O médico Toco Prado de 
Carvalho testou novamente 
positivo para o Covid, apesar 
de já ter tomado as duas doses 
da vacina. Sem sintomas, 
mas preocupa os familiares e 
amigos.

BABY
Adriana Moreira, que reside em Londres,-filha de Anisinho Moreira 
e Maria Ondina Fonseca Moreira,vai dar aos seus pais, mais um 
netinho. Ou netinha. Anisinho e Maria Ondina já têm a netinha 
Lorena, filha de Anisio Neto, com 11 anos. Adriana e o noivo, Oggy, 
esperam um baby para janeiro de 2022. Ele é de Montenegro por 
isso, haverá dois casamentos: um na capital inglesa e outro no país 
balcânico do noivo, cheio de vilas medievais ao longo do litoral do 
mar Adriático, entre Kosovo e Saravejo, onde os pais dele têm uma 
pousada. Se a criança for homem, já tem nome escolhido: Tom. 

HOTEL V  
A rede hoteleira do Rio, que vive durante esta pandemia uma 
grave crise, esteve reunida com Pedro Paulo Carvalho. O secretário 
municipal da Fazenda e do Planejamento se comprometeu, diante 
de uns 130 representantes da classe, modificar a legislação que 
permite que hotéis sejam convertidos em residência ou escritório, 
como vai ocorrer com o quase centenário Hotel Glória, fechado 
desde 2013. O setor estima que pode chegar a 20 o número de 
hotéis cariocas que podem mudar de finalidade, a exemplo do The 
Plaza, de New York.

BOTA-FORA
Até o final de julho, Vinicius Curti 
Cícero, filho de José Oscar Cícero 
e Fernanda Curti, está sendo a 
figura central de uma série de 
reuniões e festinhas de bota-
fora de amigos. Ele embarca 
dia 27 de julho para estudos 
em Denver, na Universidade do 
Colorado. Vai fazer doutorado 
em macro economia e por lá 
permanecerá durante cinco 
anos.

HOTEL III  
Vicente está na Suiça com a mulher, Stella Costantini Conte e 
com os filhos, de onde viajam para a Itália antes de retornarem 
ao Brasil no início de agosto, quando será completado o staff para 
a inauguração, agora com nova data: em meados de setembro. 

CONCERTO NAPOLITANO I 

Não será surpresa para esta coluna, se um evento cultural de 
grande envergadura e beleza, acontecer dia 22 de agosto, um 
domingo, promovido em parceria com o Comites do Consulado 
Geral da Itália, em São Paulo e a Academia Rio-pretense de Letras 
e Cultura, festejando o 13º aniversário da ARLEC, que transcorre 
dia 31 de julho. É o “Concerto Napolitano” com um trio composto 
por um pianista, uma soprano e um tenor, que apresentará um 
repertório de música clássica. 

HOTEL I    
Na semana passada eu comentei aqui sobre o novo hotel que está 
sendo montado na Voluntários de São Paulo nas proximidades 
do Edifício Bady Bassitt, cuja inauguração estava prevista para 
agosto. Trabalho exemplar do escritório de Roberto Magalhães e 
Juliano Reis. O empresário Vicente Conte Neto, filho de Claudenir 
e Lucila Papacosta Conte, dono de uma construtora em São Paulo 
é integrante de um pool de investidores e serão ele e seu pai, 
os responsáveis pela direção do empreendimento. Claudenir, é 
proprietário, com o irmão Vicente Conte Filho, do Augustus Plaza 
Hotel, na mesma Voluntários de São Paulo.

SUGESTÃO 
GASTRONÔMICA

Há  mu i t o  t empo ,  meus 
leitores estão habituados às 
recomendações gastronômicas 
publicadas aqui. Anote esta 
outra: quem tem costume de 
almoçar fora e está cansado 
da mesmice dos cardápios 
de restaurantes por quilo, 
deve experimentar um, que 
recomendo com entusiasmo. É 
o surpreendente “Delícias por 
Kilo” de Renatinho Donofre, 
n a  Rua  I n dependênc i a , 
entre Benjamin Constant e 
Cel. Spínola, cujo cardápio 
oferece tentações diárias, todas 
deliciosas. Patrícia, esposa do 
proprietário, é nutricionista e 
debruça todo o seu talento na 
confecção dos pratos, ao lado 
da chef da casa e tiram do forno 
e fogão, um prato mais delicioso 
que o outro. E encostado ao 
prédio, tem estacionamento 
conveniado o que é uma mão na 
roda. Anote porque se você não 
conhece, vale a pena conhecer.

HOTEL II 
O nome já está escolhido, anote aí: Arts Hotel e contemplará as 
várias manifestações artísticas, como por exemplo, uma escultura 
já instalada na frente do hotel, de autoria de Marcos Amaro, filho 
do saudoso Comandante Rolim, fundador da TAM, cuja viúva é rio-
pretense. Além de pianistas e outros músicos se apresentando no 
lobby, Vicente quer trazer obras de artistas plásticos modernos para 
decorar as paredes dos apartamentos e reunir também, trabalhos 
dos principais pintores rio-pretenses.

HOTEL IV
Mas é grande o número de hotéis de São Paulo em situação difícil, 
porque as empresas resolveram enxugar os gastos e ao invés de 
manter vendedores e representantes visitando os clientes, está 
resolvendo tudo online por home office. Com isso, economizam 
gasolina, hospedagens em hotéis e alimentação. Por isso, o 
Arts Hotel também pretende oferecer a preços convidativos, 
apartamentos para o chamado long stay, isto é, para pessoas que 
pretendem morar lá ou passar uma longa temporada.

NA QUADRA COBERTA
A quadra coberta de basquete 
do Automóvel Clube, que no 
passado, foi palco de tantas 
glórias históricas do esporte, 
será reformada e ali serão 
instaladas quatro quadras de 
beach tennis. E cara alegre.

ANIVERSÁRIO II 
No próximo sábado, dia 17, 
a partir de 17 horas, Mário 
Mascaro reúne os íntimos 
de ol iveira no Buteco do 
Lima, para comemorar seu 
aniversário, com show de Rafa 
& Nando.

JANTAR 
Reconhecidamente um anfitrião 
de grande categoria, Carlão 
Ravel l i ,  quando recebe, é 
sempre impecável e gêneroso. 
Agora, será ele o host do jantar 
no Castellana, que acontece 
dia 29, para os integrantes do 
seu Consórcio. O Castellana 
é reconhecidamente uma das 
carnes de carne assada e 
saladas, mais emblemáticas e 
chiques da cidade.

NOVO BAR 

O Zero Grau que imperou 
durante mais de 36 anos 
como uma das mais animadas 
choperias da Avenida Alberto 
Andaló e fez parte da história 
de nossa cidade, que fechou 
suas portas em outubro do 
ano passado na enxurrada da 
pandemia, deverá ser reaberto. 
Como bar, com outro nome e 
outros proprietários.

ARTES PLÁSTICAS
Com curadoria de Cláudia 
Cabral, está em cartaz no 
Riopreto Shopping, desde o dia 
6, a exposição “O Feminino” 
em parceria com a Acirp. Belos 
trabalhos em artes plásticas, 
assinados por Araguai Garcia, 
Norma Vilar, Daniela Pinheiro, 
Regina Cheide, Sandra Antunes, 
Fermanda Zanetti e Héstia 
Tenfuss, estão ali expostos. 

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

ANIVERSÁRIO I

Para comemorar o aniversário 
do médico Claudino Pedroso, 
que transcorreu segunda-feira, 
um grupo de amigos, liderado 
por Paulinho Rossi, realiza 
um jantar na próxima quinta-
feira, dia 22, na Sala Azul 
do Automóvel Clube, tendo 
rabada+ polenta+agrião no 
cardápio.

CASAMENTO
Antonella Ferreira Patriani, filha 
de Marcílio e Gisele Ferreira 
Patriani, casou-se dia 8, quinta-
feira com Lucas Arnaldo, filho 
de Nelson e Maura Arnaldo. No 
feriado, os íntimos de oliveira 
foram recebidos com um almoço 
oferecido pelos pais da noiva, 
que tinha um irretocável bacalhau 
assinado por Marcílio que é 
craque na arte de forno e fogão.

Rosalie Gallo y 
Sanches, presiden-
te do Comites e 
diretora da ARLEC 
está na organiza-
ção do Concerto 
Napolitano. 

FESTIVAL 
Encerra-se hoje, 14 de julho, o 
prazo para inscrição no Festival 
Gastronômico de Inverno, que a 
Acirp promove de amanhã até 
3 de agosto com a finalidade 
de oferecer aos bares e 
restaurantes de Rio Preto, que 
fazem delivery- associados 
ou não da entidade – uma 
oportunidade de otimizar seu 
faturamento.

CONDOLÊNCIAS 
Desta coluna, os sentimentos 
à família de Wilma Gabriel que 
faleceu sábado; à família de  
Maamun Husseini, que faleceu 
de infarto na sexta-feira.As 
condolências também à família 
de D. Nelly Beolchi,ex-primeira 
dama do Automóvel Clube,viúva 
do ex-presidente Archimedes 
Beolchi,que faleceu domingo.

A-6

O industrial Rodrigo Rocha (Choco) acarinhado por sua 
mãe, Neide Rocha, numa das minhas feijoadas, o Feijão 

Chic, nos salões do Harmonia.

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 



Acredito que todos já tenham ouvido falar sobre uma determinada 
pessoa que está doente porque seu sangue está “grosso”. Ou que 
uma pessoa morreu porque seu sangue “empedrou”. 

Mas, afinal, o que seria sangue “grosso” e por que este fenô-
meno acontece?

Temos de ressaltar, primeiramente, que nosso sangue é composto 
de uma porção líquida chamada plasma e uma porção viscosa, que 
são os glóbulos vermelhos e brancos. 

Existe um equilíbrio quantitativo entre o plasma e os glóbulos, 
permitindo que o sangue possa fluir rapidamente dentro dos vasos 
sanguíneos. Claro que, além deste escoamento facilitado, existe um 
mecanismo propulsor gerado pelas contrações do coração.

Seria prudente entender que não adiantaria termos um coração 
funcionando bem, sem um escoamento fácil do sangue dentro das 
veias e artérias. Da mesma forma, não adiantaria termos um equi-
líbrio entre as partes líquida e viscosa do sangue, com um coração 
funcionando de forma precária, sem a devida força de contração. 

O fluxo sanguíneo esperado dentro de veias e artérias é conhecido 
como um fluxo laminar, ou seja, um fluxo sem agitação e turbulência, 
um fluxo contínuo e efetivo, capaz de conduzir oxigênio e nutrientes 
para todos os órgãos.

No entanto, existem muitas situações que podem tornar este fluxo 
mais turbulento e lento, favorecendo o engrossamento do sangue. 
Esta mudança do padrão de fluxo é uma condição patológica presente 
no câncer, na insuficiência cardíaca e na infecção por Covid-19. 

Todos nós precisamos conhecer, compreender sobre e saber 
como prevenir a formação deste sangue “grosso” em nossas veias 
e artérias.

Alguns fatores causais são muito simples e rotineiros e, ainda 
assim, desconhecemos ou subestimamos até o momento crucial de 
uma fatalidade, como uma embolia pulmonar. 

Desta forma, as principais circunstâncias que pioram nosso fluxo 
sanguíneo seriam:

1) Sedentarismo 
Antes da pandemia, nossas justificativas para não fazer atividade 

física eram o frio, o calor, a dor de cabeça, a chuva e tantas outras 
fantasias de nossa mente. 

A partir da pandemia, temos medo de aglomerar, medo de tudo 
que nos cerca e necessidade de trabalhar em home office. E, as-
sim, de forma progressiva, ficamos parados e sem estimular nossa 
circulação sanguínea.

2) Obesidade
Quanto maior nossa massa de gordura corporal, maior o trabalho 

do coração em tentar bombear o sangue para todos os órgãos. Esta 
sobrecarga cardíaca já seria um dos mecanismos que desregulam 
nosso fluxo sanguíneo. Não bastasse isto, sabemos que o fluxo 
sanguíneo tende a ser mais turbulento nas pessoas obesas, com 
maior propensão para formação de trombos.

3) Uso inadvertido de hormônios 
Num mundo totalmente focado na aparência e no status de 

beleza, frequentemente nos deparamos com pessoas que utilizam 
hormônios sem nenhum tipo de orientação especializada. Os hor-
mônios promovem maior hipertrofia, podem melhorar a disposição 
física e mental, mas também podem induzir a formação de trombos 
em nossa circulação.

4) Uso de roupas muito apertadas 
Qualquer tipo de compressão externa, sobretudo nos membros 

inferiores, pode represar o sangue em um determinado segmento e 
causar o turbilhonamento da circulação. Nota-se que as mulheres 
estão mais suscetíveis a esta complicação, pelo fato de usarem 
roupas mais justas e mais compressivas.

5) Câncer 
Mesmo que o câncer esteja localizado em um determinado órgão, 

existe a liberação constante de toxinas e produtos inflamatórios em 
toda nossa circulação. Consequentemente, pode ser diagnosticado o 
câncer em um certo órgão e, como um fenômeno paralelo, também 
ser diagnosticada uma trombose de membros inferiores ou superio-
res. Esta trombose foi induzida pelos produtos inflamatórios que o 
câncer liberou em nossa circulação.

6) Insuficiência cardíaca 
Qualquer situação que limite as contrações do coração, causan-

do maior tempo de represamento do sangue dentro das cavidades 
cardíacas, será responsável pela formação de trombos que poderão 
ficar alojados no interior do coração ou serem remetidos para outras 
estruturas como o cérebro, causando um AVC. Todas as vezes que 
um trombo for diagnosticado dentro do coração, precisamos redobrar 
atenção e iniciar tratamento com anticoagulantes.

7) Trauma externo ou ferimento 
Acidentes domésticos ou acidentes automobilísticos podem de-

sencadear fraturas ósseas, lesões de partes moles e maior represa-
mento do sangue em determinado compartimento do corpo. Assim, 
nota-se que estas pessoas podem ter muitas complicações sérias, 
como a ocorrência de tromboses nas veias ou artérias.

8) Infecção pela Covid-19 
Tendo em vista que uma infecção pelo coronavírus causa uma 

tempestade inflamatória, que representa um enorme contingente 
de produtos tóxicos em nossa circulação, existe um risco acentuado 
para o engrossamento do sangue em alguns territórios do corpo, 
como pulmões e cérebro, e a consequente formação de tromboses.

9) Viagens e cirurgias muito prolongadas
Em viagens de avião muito longas, a tendência é passarmos 

a maior parte do tempo na posição sentada. Isto tem um efeito 
indesejável que é o inchaço das pernas, não estando descartado o 
risco de formação de trombos também. Nestes casos, tentar cami-
nhar dentro da aeronave e fazer exercícios de alongamento podem 
minimizar este risco. No caso de cirurgias muito prolongadas, vale o 
mesmo cuidado, só que, como a pessoa estará anestesiada, o uso 
de medicamentos anticoagulantes e o uso de meia elástica seriam 
medidas interessantes e preventivas.

10)  Desidratação
Pessoas que ingerem menos de 1 litro de água por dia, ao longo 

de muitos meses, estão mais sujeitas a um engrossamento do sangue 
e, como consequência, convivem com risco elevado para trombose. 

Existem casos de pessoas que podem estar mais expostas a um 
infarto do coração, pelo simples fato de beberem pouca água. Em 
época de frio, quando já existe uma tendência maior para infarto 
do coração, as pessoas costumar ingerir pouca água devido a uma 
menor sensação de sede. Isto é um perigo plausível, sendo neces-
sário estar atento para não permitir que um estado de desidratação 
ocasione tromboses pelo corpo. 

Sabedoria popular
Jamais devemos subestimar alguns princípios da sabedoria po-

pular, pois cientificamente temos comprovações reais de conceitos 
muito antigos, que pareciam ser apenas empíricos. Sangue “grosso” 
causando doenças graves, complicações importantes e risco elevado 
para a morte é indubitavelmente um dito popular que está cada mais 
vívido nos dias atuais. 

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

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Você sabe o que é 

sangue ‘grosso’? Ele é 
perigoso e pode matar

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
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Rio Preto já tem 20% 
da população imunizada

São José do Rio Preto 
atingiu a marca de 339.630 
aplicações de vacinas contra 
Covid-19 no município nes-
ta terça-feira (13). Destas, 
246.713 foram para a primeira 
aplicação, o que significa que 
cerca de 54% da população 
já recebeu pelo menos uma 
dose. A cidade também soma 
ainda 81.446 pessoas vaci-
nadas com as duas doses e 
11.471 vacinadas com dose 
única, resultando em quase 
20% da população totalmente 
imunizada.

“Até o fim do mês de ju-
lho teremos 30.601 idosos 
recebendo a segunda dose 
da vacina, ou seja, o número 
de vacinações completa vai 
aumentar muito neste mês”, 
declarou o secretário de saúde, 
Aldenis Borim, na última live.

Rio Preto é a 10ª cidade que 
mais aplicou doses no Estado, 
sendo superada por São Paulo, 
Campinas, Guarulhos, São Ber-
nardo do Campo, São José dos 
Campos, Ribeirão Preto, Santo 
André, Osasco e Santos. No 
ranking proporcional, o muni-
cípio ocupa 107º lugar.

Nesta quarta-feira (14), 

será retomada a vacinação da 
segunda dose da AstraZene-
ca em idosos de 65 anos ou 
mais. O município recebeu do 
estado 9.100 doses da vacina 
AstraZeneca para concluir a 
imunização dessa faixa etária. 
As doses serão aplicadas nas 
unidades de saúde, das 8h às 
14h, e no Recinto de Exposi-
ções, das 8h às 17h.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

CONTRA COVID

Divulgação

Para ser vacinado, é neces-
sário apresentar documento 
com foto e CPF, comprovante 
de residência de Rio Preto e 
comprovante de vacinação. A 
vacinação de segunda dose 
da vacina Coronavac também 
continua nesta quarta-feira 
somente nas unidades de saú-
de, das 8h às 14h, para quem 
estiver em atraso ou agendado.

Segundo o calendário de 
vacinação do Estado de São 
Paulo, a partir de quinta-feira 
(15) começará a vacinação de 
pessoas de 36 anos e de 35 
anos na sexta. No entanto, a 
Secretaria de Saúde de Rio 
Preto aguarda a chegada das 
novas doses para oficializar o 
início da imunização para esse 
público.

81.446 pessoas vacinadas com as duas doses e 11.471 vacinadas com dose única, 
resultando em 20% da população imunizada

CEPAS

Região concentra maior incidência 
da variante de Manaus do Estado

O Instituto Adolfo Lutz 
divulgou na última semana 
a atualização do relatório de 
monitoramento de variantes 
no Estado de São Paulo. Na 
divulgação, a região de São 
José do Rio havia registrado 
um avanço da variante P.4, 
mas agora a variante P.1 (de 
Manaus) voltou a ter predomi-
nância, com 96,6%, o maior 
índice do Estado.

Outras regiões do Estado 
com alto índice da variante de 
Manaus são Barretos (95,2%) 
e Bauru (92,7%). Além disso, 
a região de Rio Preto regis-
trou as variantes P.2, do Rio 
de Janeiro, (1,45), B.1.1.7. 
(1,28%) e B.1.1.28 (0,6%). 
Embora ainda não registrada 
na região, a variante indiana 
(delta), causa preocupação. 
Ela foi constatada no país pelo 
Instituto Adolfo Lutz no dia 26, 
em um homem que retornava 
de viagem da Ásia e amostra 

foi coletada no Aeroporto de 
Guarulhos.

“É difícil prever como vai 
ser o comportamento dela, 
pois cada local tem a sua 
particularidade, mas nos paí-
ses em que essa variante foi 
detectada houve aumento de 
casos de Covid-19. Ela é mais 
transmissível do que a variante 
amazônica”, afirmou o asses-

indivíduos da equipe na Copa 
América.

“Os pacientes são ambos 
do sexo masculino, têm 37 e 
47 anos e são provenientes 
do Equador e da Colômbia, 
respectivamente. A investiga-
ção epidemiológica dos casos 
está em andamento no estado 
de origem das amostras”, diz o 
Instituto no relatório.

Vinicius LIMA  

sor especial da saúde, André 
Baitello.

O Instituto Adolfo Lutz tam-
bém revelou que diagnosticou 
uma variante inédita no país 
no fim de semana. Trata-se 
da cepa B.1.612, que teve 
origem na Colômbia e foi 
encontrada em duas amos-
tras. Segundo o instituto, as 
amostras foram coletadas em 

Divulgação

É difícil prever 
como vai ser o 
comportamento 
dela, pois cada 
local tem a sua 
particularidade

“

”André Baitello, assessor especial da Saúde, diz que se-
cretaria monitora avanço das variantes e cada local tem 
sua particularidade

PANDEMIA Relatório  confirma mais 
179 positivados com 

20 casos graves
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto confirmou mais 179 
casos de Covid-19 no município 
nesta terça-feira (13), sendo 
149 diagnosticados por exame 
PCR, seis por TR sorológico e 
24 por TR antígeno. No total 
são 89.619 casos, com uma 
média móvel de 120 casos 
leves e 20 graves.

Também foram confirmados 
mais três óbitos, sendo dois 
no domingo (11) e um na se-
gunda-feira. Desde o início da 
pandemia são 2.569 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas os 
dados de 2021 são 54.856 e 
1.647 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 129 
pessoas foram consideradas 

recuperadas da doença, to-
talizando 81.306 curados, o 
equivalente a 90,7% dos ca-
sos. A cidade soma 302.356 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 270.249 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 19.273 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente, Rio Preto conta 
com 746 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 373 na 
UTI e 373 na enfermaria, sendo 
que 380 são residentes de Rio 
Preto e 366 de outras cidades 
da região. Dentre os casos já 
confirmados de Covid-19, são 
542 internações, com 328 na 
UTI e 214 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
em Rio Preto é de 75% e na 
região é de 77,9%.

Vinicius LIMA  

Divulgação
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio 
Preto/SP – FMDCA-CNPJ: 46.588.950/0001-83 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Associação Espírita A Caminho da Luz - AELUZ 
ENDEREÇO: Rua Theodoro Sanches, nº 2300 – Vila São Jorge – São José do 
Rio Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 18/07/2021                                                      DATA DE 
VALIDADE: 18/07/2023 
CNPJ: 49.962.517/0001-50                                                                                       Nº 
DO REGISTRO: 92  
Certificamos que a Associação Espírita A Caminho da Luz - AELUZ está registrada no 
CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do 
CMDCA. 
                                                            São José do Rio Preto, 13 de julho de 2021                           
                                                                       
                           Fernanda Paula Magossi Arado                                                       
Iara Tocico Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP – FMDCA-CNPJ: 46.588.950/0001-83 
CERTIFICADO DE REGISTRO 

MANTENEDORA: Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura - FULBEAS 
ENDEREÇO: Av. Francisco das Chagas de Oliveira, nº 1175 – Chácara Municipal – São José do Rio Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 12/07/2021                                                      DATA DE VALIDADE: 12/07/2023 
CNPJ: 45.109.212/0001-40                                                                                       Nº DO REGISTRO: 50  
Certificamos que a Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura - FULBEAS está registrada no CMDCA, 
conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 
Resolução nº 394/2016  do CMDCA. 
                                                            São José do Rio Preto, 13 de julho de 2021                           
                                                                       
                           Fernanda Paula Magossi Arado                                                       Iara Tocico Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio 
Preto/SP – FMDCA-CNPJ: 46.588.950/0001-83 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA: Rede de Assistência Social Cristã - RASC 
ENDEREÇO: Rua Cila, nº 2866 – Vila Imperial – São José do Rio Preto/SP 
DATA DA EXPEDIÇÃO: 17/06/2021                                                      DATA DE 
VALIDADE: 17/06/2023 
CNPJ: 60.004.165/0005-97                                                                                       Nº 
DO REGISTRO: 80  
Certificamos que a Rede de Assistência Social Cristã - RASC está registrada no 
CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Resolução nº 394/2016  do 
CMDCA. 
                                                            São José do Rio Preto, 13 de julho de 2021     
                           Fernanda Paula Magossi Arado                                                       
Iara Tocico Ito 

           Presidente                                                                   1º Secretário 
 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA
EMPENHO 11267/21
CONTRATADA: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI-
TALAR EIRELI
EMPENHO 11283/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
EMPENHO 12565/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A
CONTRATO PRE/0435/19
Notifi co o representante legal da contratada, para esclarecer 
os apontamentos e regularizar a prestação dos serviços no 
prazo de 24h úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A
CONTRATO PRE/105/20
Notifi co derradeiramente o representante legal da contra-

tada, para indeferir o prazo de prorrogação solicitado, bem 
como para executar as solicitações constantes nos ofícios 
enviados à empresa no prazo de 30 dias, impreterivelmente, 
a contar do recebimento dos ofícios. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: META COMERCIAL EIRELI ME
EMPENHO 11291/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de AD-
VERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência im-
plicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. 
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.
DECISÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHOS 11552/21 e 11768/21
Considerando a entrega total dos itens referentes aos empe-
nhos supracitados, DECIDO: MITIGAR a penalidade ante-
riormente aplicada de MULTA de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais, permanecendo a empresa 
advertida.
DECISÃO
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI 
- ME
EMPENHO 9012/21
Considerando a entrega total dos itens referentes aos em-
penhos supracitados, DECIDO: EXTINGUIR a penalidade 
anteriormente aplicada de MULTA de 20% do valor referente 
ao atraso das obrigações contratuais.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 344/2020 – PROCESSO 
Nº 12.907/2020 – PRE/0130/20
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca a em-
presa supracitada, NOTIFICADA a apresentar a “Certidão de 
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União” no prazo de 05 dias úteis, frisando que o 
não atendimento desta notifi cação acarretará a aplicação 
das penalidades previstas no Instrumento de Contrato, entre 
elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. 
Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos di-
tames constitucionais. SME - Fabiana Zanquetta de Azevedo 
COMUNICADO
    NOTIFICAÇÃO Ref.: COMPRA DIRETA ELETRÔNICA Nº 
146/2021 – PROCESSO 11.946/2021
Objeto: Aquisição de pallet de plástico para acomodação de 
mercadorias no Almoxarifado Geral. 
Prezado Senhor: Considerando que consta em aberto a Nota 
de Empenho nº 10698/2021. Considerando que o atraso no 
fornecimento causa transtorno a rotina administrativa. Fica a 
representante legal de empresa CAPERPASS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA ME, NOTI-
FICADO pela última vez, a regularizar a entrega do produto, 
de forma imediata, sob pena de aplicação das penalidades 
cabíveis. Concedemos, ainda, 05 (cinco) dias úteis para, em 
querendo, apresentar o contraditório e a ampla defesa, tendo 
em vista os graves indícios de descumprimento contratual, 
que poderá acarretar a pena de multa e suspensão de con-
tratar e licitar com o poder público. Publique-se, ADILSON 
VEDRONI - Secretário M. Administração.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade  Nº 06/21
Contratada: D. F. M. CASTRO ED. INF. E FUND. LTDA
Objeto: prestação de serviço visa cumprimento de Ordem Ju-
dicial, referente ao processo n.º 0006618-57.2015.8.26.0576, 
impetrado por Heitor Vinicius Garcia Ferreira (menor).. Fund. 
ART. 25, caput da LF 8666/93. SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa e licitação Nº 91/21

Contratada: RIOMAR TRADING LTDA. 
Objeto: aquisição de 10.000 testes rápidos (antígeno) para 
COVID-19,  que serão utilizadas no enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decor-
rente da disseminação do “CORONAVIRUS”. Fund. ART. 24, 
IV, da LF 8666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa e licitação Nº 92/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA. 
Objeto: aquisição de 2.000 frascos/ampolas (5ml) de Ro-
curônio Brometo, 10mg/ml injetável,  que serão utilizadas no 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente da disseminação do “CORONA-
VIRUS”. Fund. ART. 24, IV, da LF 8666/93. SMS.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021
ATA Nº 0545/21
CONTRATADA: FORTLUX DISTR DE MATERIAIS ELETRI-
COS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de postes de aço, luminárias e 
lâmpadas - Valores Unitários – Item 01 - R$29,00 - SMSG – 
Ulisses R. Almeida - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 263/2021
ATA Nº 0546/21
CONTRATADA: TRX GASES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de carga para oxigênio, acetile-
no e mistura de solda MIG - Valores Unitários – Item 01 
- R$12,00; Item 02 – R$22,00; Item 03 – R$47,00 - SMA – 
Adilson Vedroni - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2021
ATA Nº 0547/21
CONTRATADA: URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de mobiliário (conjunto escolar) pa-
drão FDE em atendimento as Unidades Escolares - Valores 
Unitários – Item 01 - R$404,13; Item 02 – R$403,13; Item 03 
– R$413,13; Item 04 – R$419,13; Item 05 – R$338,13; Item 
06 – R$517,13; Item 07 – R$377,00; Item 08 – R$225,00 - 
SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 
12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: pregão Eletrônico 274/2021 Processo: 
12182/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
para chamada técnica de prestação de serviços de manu-
tenção em bombas de recalque e painéis de comando nas 
unidades escolares da rede municipal. Secretaria Municipal 
de Educação.
O pregão eletrônico em epígrafe restou fracassado uma vez 
que a primeira colocada foi inabilidade o valor fi nal alcança-
do pela segunda colocada no item fi cou acima da estimativa 
inicial do edital não representando vantagem para a admi-
nistração. Pregoeira
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: pregão Eletrônico 276/2021 Processo: 
12185/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gênero alimen-
tício(leite) em atendimento as unidades escolares Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
O pregão eletrônico em epígrafe restou fracassado uma vez 
que os valores fi nais alcançados fi caram acima da estimati-
va do edital não representando vantagem para a administra-
ção. Mariana Correa Pedroso Fernandes- Pregoeira
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Modalidade: Pregão eletrônico 317/2021 processo: 
12487/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
de seguro dos próprios municipais relacionados em anexo, 
bem como dos que vierem a ser incluídos durante a vigência 
do contrato, na forma de lmi(limite máximo de indenização) 
período de 12 meses. Secretaria Municipal de Administração
IMPUGNANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU-
ROS GERAIS
Declaro a impugnação lançada improcedente mantendo os 
termos atuais do instrumento convocatório. Mariana Correa 
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Pedroso Fernandes-pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 205/2021 – Processo 
11.755/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares no combate ao covid 19. Secretaria Munici-
pal de Saúde. Sessão pública realizada on line com início 
dia 24/05/2021, sendo adjudicados os itens as empresas 
declaradas vencedoras: ARCMED ANDREOLI COMÉRCIO 
DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI item 4; PONTUAL 
COMERCIAL EIRELI itens 1 e 3. O item 2 foi fracassado. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - 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 205/2021 – Processo 
11.755/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares no combate ao covid 19. Secretaria Munici-
pal de Saúde. Sessão pública realizada on line com início 
dia 24/05/2021, sendo adjudicados os itens as empresas 
declaradas vencedoras: ARCMED ANDREOLI COMÉRCIO 
DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI item 4; PONTUAL 
COMERCIAL EIRELI itens 1 e 3. O item 2 foi fracassado. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - 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 240/2021 – Processo 
11.979/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos veterinários p atender o zoológico municipal. Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Sessão pública 
realizada on line com início dia 24/06/2021, sendo adjudica-
dos os itens as empresas declaradas vencedoras: CASA DO 
BOI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI EPP itens 25 
e 34; MATOS MEDICAMENTOS LTDA itens 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, e 31; TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 
EIRELI itens 19 e 33. Os itens 1, 4, 8, 18 e 32 foram fracas-
sados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Katia Regina Penteado Case-
miro - Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 48/2021 – Processo 
11.013/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBU-
LATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM UROLOGIA 
(INCLUINDO APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO). 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão pública rea-
lizada on line com início dia 09/04/2021, sendo adjudicado o 
item a empresa declarada vencedora: IUN UROLOGIA LTDA 
item 1. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
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 282/2021 – Processo 
12.194/2021
Objeto: Aquisição de veículo (caminhão) para a Frota 
Municipal. Secretaria Municipal de Administração. Sessão 
pública realizada on line com início dia 06/07/2021, sendo 
adjudicados o item a empresa declarada vencedora: BELL-
SAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA item 1. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. Lucia Helena Anto-
nio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Adilson Vedroni - Secretário 
Municipal de Administração. 
 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. 
341/2021, processo 12.618/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de material hospitalar. Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 28/07/2021, 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. 337/2021, processo 12.614/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de caixa bin para atender a de-
manda da rede pública. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/07/2021, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 259/2021 – Processo 
12.111/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais pe-
dagógicos em atendimento as Unidades Escolares. Secre-
taria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on 
line com início dia 01/07/2021, sendo adjudicados os itens 
as empresas declaradas vencedoras: ALL STOCK COMÉR-

CIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZAÇÃO 
POR CONTA DE TERCEIROS LTDA. EPP (item 23), BALIPA 
PAPELARIA E PRESENTES LTDA. ME (itens 1, 3 e 7), DZ7 
TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI (itens 2 e 20), ECO-
PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS EIRE-
LI (item 19), GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME (itens 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22), OPORTUNE COMERCIAL 
EIRELI  (item 4) e PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
(itens 5 e 6). Os itens 11, 16 e 17 foram fracassados. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. Celia Candi-
da Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação. 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - EMURB

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO COM A 
CIEE
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA – CIEE
OBJETO: Este CONTRATO estabelece Cooperação Recí-
proca entre as partes, visando o desenvolvimento de ativida-
des para promoção da integração ao mercado de trabalho, 
de acordo com a Constituição Federal (Art.203, Inciso III e 
Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de progra-
mas de Estágio de Estudantes.
1º O Estagiário de Estudantes, obrigatório ou não, será de-
senvolvido conforme determinação das diretrizes curriculares 
da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagó-
gico do curso, informadas pelas instituições de Ensino, nos 
termos da Lei nº. 11.788/08, tendo como fi nalidade a prepa-
ração para o trabalho produtivo de educandos.
VALOR MENSAL: R$ 90 (Noventa reais).
VALOR GLOBAL: R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo 
aditivo será por 12(doze) meses, tendo seu início na data de 
01 de fevereiro de 2021 e seu fi nal na data de 31 de janeiro 
de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 01 de fevereiro de 2021.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 26/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 – 
PROCESSO 53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina comum 
ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses para 
abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 12.07.2021. Valor do decréscimo: R$ 
18.390,91  Valor total: R$ 542.895,25.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 01/2021 – 
PROC. nº 67/2021
Entrega dos envelopes: 16/08/2021 até às 8h45. Abertura da 
licitação: 16/08/2021 a partir das 9h00. 
Objeto: detalhamento de projeto, fornecimento, montagem, 
instalação, comissionamento e start-up de equipamentos 
eletromecânicos e painéis elétricos para a Estação Elevatória 
de Esgoto de Talhado.
Custo Estimado R$ 4.948.079,66 Prazo: 12 meses. Demais 
informações e retirada do edital com a C.L., na Rua Antônio 
de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 8h30 
às 12h00 e 13h30 às 16h00 de segunda a sexta, fone/fax: 
(17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet: www.se-
mae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 08.07.2021 – Carla Cristina 
Bernardo – Ger. Interina GPO
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 28/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 
30/2021
Objeto: Aquisição de tubo corrugado PEAD parede dupla, DN 
400mm e DN 1.200 para utilização na coleta e afastamento 
de esgoto sanitário.
Contratada: TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LTDA
Ordem de Fornecimento nº 102/2021, recebida em 
14.06.2021. Valor: R$ 71.856,00.
Prazo de entrega: 30 dias
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 57/2021, 
Processo SICOM 3219/2021 objetivando a Contratação de 
empresa especializada para serviços de manutenção correti-
va em chave eletrônica soft starter conforme especifi cações 
e condições constantes no termo de referência.
Prazo de execução: 20 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 27.07.2021, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 07.07.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Geren-
te de Operação e Manutenção - Água.
S. J. Rio Preto, 13.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
03/2019.
Processo Administrativo nº. 003/2019 - Dispensa de Chama-
mento Publico
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 

2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e a Associação Filantrópica Mamãe Idalina – AMAI, 
para redução da meta de 50 para 40 crianças e adolescen-
tes e prorrogação da vigência.
OBJETO: Constitui objeto da parceria a execução do servi-
ço de acolhimento provisório e excepcional para crianças e 
adolescentes, sob medida protetiva e em situação de risco 
pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis estejam im-
possibilitados temporariamente de exercer sua função prote-
tiva, até o retorno à família de origem, ou na impossibilidade, 
o encaminhamento para família substitua, estando o serviço 
referenciado ao Departamento de Proteção Social Especial, 
conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 1.929.316,00 (um milhão, 
novecentos e vinte e nove mil, trezentos e dezesseis reais) 
sendo R$ 1.704.066,00 (um milhão, setecentos e quatro 
mil e sessenta e seis reais) com recurso municipal, R$ 
135.250,00 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta 
reais) com recurso estadual e R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais) com recurso federal, conforme previsto nos Crono-
gramas de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes 
no Plano de Trabalho aprovado, bem como estimativa de 
impacto orçamentário-fi nanceiro e declaração do ordenador 
de despesas, anexos do processo.
VIGENCIA DO ADITIVO: 1º de julho de 2.021 a 30 de abril 
de 2.022.
DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 2021.  
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS nº 
31.943 - Secretária M. de Assistência Social
Alberto Fernandes – Vice-Presidente da Associação Filantró-
pica Mamãe Idalina - AMAI. 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação nº 29/2021 – 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 15/07/2021, às 14h. 
 O convocado que deixar de comparecer na data, hora e local supracitados, terá até o dia 19/07/2021, 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 
114 DAYANE OLIVEIRA DE SOUZA 
115 MICHELE APARECIDA BRAZ TEIXEIRA 
116 TATAIANE ALVES DO ROSÁRIO 
117 JACQUELINE CRISTIANE DA SILVA CORREA 
118 CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS 
119 PRISCILA BAVARESCO TIOSSO MUNIZ 
120 LARISSA LOPES BORGES 
121 FRANCIELE ZANINI PEREIRA 
122 BEATRIZ CLAUDIA ROCHA ESTEVAM 
123 RAFAELA FREITAS AIZZA DA SILVA 
124 MILENA DE OLIVEIRA MODA 
125 PALOMA IZIDORO MENDONÇA SANTOS 
126 RAIANA LISBOA RODRIGUES FERREIRA 
127 MARIA LUISA DA SILVA DIAS 
128 RAFAELA SILVA FÁVARO 
129 DIANE BLENDA LEITE 
130 VITÓRIA DE JESUS FERNANDES 
131 KARLA EDUARDA FERREIRA DA SILVA 
132 EDUARDA HELENA PRATES DE ALMEIDA 
133 GABRIELA CAROLINNE FERREIRA DE ASSIS 

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 29/2021 – SME     Publicado em 14/07/2021      Término 28/07/2021       

São José do Rio Preto, 13 de julho de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000225278 02231/20
BRASSOLATI - INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2093

2021000151996 01119/21
DIAGNOSTICA PRO LIFE COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MÉDICOS
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2094

2021000145278 01095/21
HABITARE IMPERIAL CENTRO DE 

HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2090

2021000129408 01010/21 HOMEOPATIA VIDA LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2091

2020000304897 02710/20
SHSA SERVIÇO HOSPITALAR SANTO 

ANTÔNIO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2092

TERMO RAZÃO SOCIAL

TRM - P - H  000211
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO

TRM - P - H  000211
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO

TRM - P - H  000211
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO

TRM - P - C  000296 DROGARIA PLE LTDA

TRM - P - C  000296 DROGARIA PLE LTDA

TRM - P - C  000296 DROGARIA PLE LTDA

TRM - P - C  000296 DROGARIA PLE LTDA

TRM - P - C  000297
DAVANZZO FARMÁCIA DE 

MANIPULAÇÃO EIRELI

TRM - P - C  000297
DAVANZZO FARMÁCIA DE 

MANIPULAÇÃO EIRELI

TRM - P - C  000297
DAVANZZO FARMÁCIA DE 

MANIPULAÇÃO EIRELI

PROTOCOLO

2021000016044

2021000089544

2021000111494

       São José do Rio Preto, 14 de Julho de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

2021000016052

2021000011207

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

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2021000110387

2021000138708

202000028781

2021000011221

2021000136093

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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HOMOLOGAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 22/2021 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de copa, conforme quantidades e 
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Pelo presente termo, HOMOLOGO este procedimento licitatório e as propostas adjudicadas das 
empresas MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP, CNPJ nº 22.448.098/0001-87, declarada 
vencedora dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, no valor global estimado de R$ 37.447,00 (trinta e sete 
mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), e VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS, CNPJ n° 31.028.246/0001-03, declarada vencedora do item 02, no valor global 
estimado de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 
São José do Rio Preto, 13 de julho de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B-4Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
14 de julho de 2021
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

RICARDO OLHE FALCHETTI e EDNA FRAGA JACOB. Ele, 
de nacionalidade brasileira, cabeleleiro, divorciado, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de agosto de 1974, 
fi lho de SEBASTIÃO LUIZ FALCHETTI e de HELENA MARIA 
DOS SANTOS FALCHETTI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
passadeira, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 09 de fevereiro de 1975, fi lha de EDISON JACOB 
e de SANDRA FRAGA JACOB. 

LUIS ANTONIO SILVA e SILVANI MARTINS. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 27 de abril de 1956, fi lho de 
ANTONIO DA SILVA e de VITORIA CANHEDO SILVA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em 
Belo Horizonte, MG, no dia 21 de agosto de 1974, fi lha de 
JOÃO VERGÍLIO MARTINS e de ILÍDIA MARIA MARTINS. 

GABRIEL MARCHI PEREIRA e ÉDELLI GABRIEL DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de máqui-
nas, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
13 de junho de 1999, fi lho de EDSON JOSÉ PEREIRA e de 
FÁTIMA REGINA MARCHI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de metalúrgica, solteira, nascida em Brasília, DF, 
no dia 30 de janeiro de 2000, fi lha de ERNESTO GABRIEL 
DA SILVA e de SANY KEILLA DE OLIVEIRA GABRIEL DA 
SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 13 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

JOSEPH DANIELS RUIZ GONZALEZ e ANDREA CRISTI-
NA COELHO OSTA. Ele, de nacionalidade VENEZUELANA, 
analista de implantação, solteiro, nascido em Venezuela, no 
dia 28 de setembro de 1992, residente e domiciliado a Si-
queira Campos, Nº 2827, Centro, São José do Rio Preto, SP, 
fi lho de ERASMO ANTONIO RUIZ ESPINOZA e de JULIETA 
DEL VALLE GONZALEZ VALERIO. Ela, de nacionalidade 
VENEZUELANA, administração, solteira, nascida em Vene-
zuela, no dia 14 de outubro de 1991, residente e domiciliada 
a Siqueira Campos, Nº 2827, Centro, São José do Rio Preto, 
SP, fi lha de FRANCISCO COELHO GOMEZ e de YEIRYS 
MAR OSTA ORTEGA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 13 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. LUÍS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e THALITA 
ARIANE BATISTA DE SANTANA, sendo ELE fi lho de LUÍS 
CARLOS DA SILVA e de RITA DE CÁSSIA FERREIRA SILVA 
e ELA fi lha de EURYALI MONTEIRO MACEDO DE SANTA-
NA e de RITA DE CÁSSIA FERREIRA SILVA;

2. ROBERTO SPAGNOLI JUNIOR e ALINE MACENO 
BISCASSI, sendo ELE fi lho de ROBERTO SPAGNOLI e de 
ANDRELINA SPAGNOLI e ELA fi lha de OSVALDIR BISCAS-
SI e de SILVANA MOREIRA MACENO BISCASSI;

3. THIAGO ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES 
PINTO e MARIA TEREZA RAMOS COSTA DO NASCIMEN-
TO, sendo ELE fi lho de PAULO RODRIGUES PINTO e de 
ANGELITA BARBOSA RODRIGUES PINTO e ELA fi lha de 
VILSON COSTA DO NASCIMENTO e de VALDIRENE RA-
MOS CUSTODIO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/07/2021.


