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Estado confirma proposta para construir 
Hospital Veterinário em Rio Preto

EXCLUSIVO

Projeto pune e 
joga para fim da 
fila quem recusar 
1ª dose da vacina

Divulgação

Divulgação

Maior obra de mobilidade, Anel Viário fica pronto este ano
Pág. A5

Divulgação

A assessoria da Secre-
taria Estadual de Saúde 
confirmou nesta segunda-
-feira (19) ao DHoje que 
Rio Preto será contemplado 
com um Hospital Veterinário 
através do Projeto Meu Pet.
Por nota, a secretaria respon-
deu que “mantém diálogo e 
inclusive já propôs reunião 
com o município de São José 
do Rio Preto, tendo em vista 
a implantação do Projeto Meu 
Pet na cidade”.    Pág.A4

Com R$ 55 milhões em investimentos, Anel Viário de Rio Preto tem previsão de estar pronto até o final deste ano

População em 
idade escolar 
cai 16% em 

21 anos
O Seade identificou uma di-

minuição de 15,7% população 
em idade escolar (4 a 17 anos) 
no Estado nos últimos 21 anos. 
Em Rio Preto também foi cons-
tatada essa redução. Segundo 
os dados, o município tinha 
81.850 pessoas de 4 a 17 anos 
em 2000, sendo o equivalente 
a 22,8% dos rio-pretenses. Já 
neste ano são 68.800, ou seja, 
uma redução de 16% em duas 
décadas.    Pág.A2

Conjuntura Econômica destaca potencial 
de Rio Preto e superávit em 2020

PUBLICAÇÃOAndressa ZAFALON
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Duplicação lenta 
da BR-153 

deixa paciência 
no limite

O vereador Paulo Pauléra 
fez um Projeto de Lei (PL) que 
prevê em Rio Preto um  proto-
colo de vacinação diferenciado 
àqueles que se recusarem 
a tomar a primeira dose da 
vacina contra Covid-19 unica-
mente em razão da marca do 
imunizante.   Pág.A3

Ex agride mulher e 
"marca" barriga da 
vítima com letra 

Pág. A6

As temperaturas continu-
am caindo em Rio Preto nos 
próximos dias. Os termôme-
tros variam entre mínima 
de 5°C e máxima de 25°C.
Nesta terça-feira (20), a tem-
peratura mínima deverá atingir 
cerca de 7ºC.   Pág.A2

Temperatura vai 
cair mais e pode 
chegar a 5 graus, 

avisa previsão

FOGO
Princípio de 
incêndio em 
torre da Basí-
lica mobiliza 
bombeiros 
no domingo; 
vistoria ontem 
não identi-
ficou danos 
graves na es-
trutura. 
Pág.A6

FATAL
Motorista 
embriaga-
da provoca 
acidente na 
BR 153 em 
Rio Preto 
que deixa 
dois mortos; 
colisão en-
volveu uma 
caminho-
nete e um 
caminhão.             
Pág.A6
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Fotos: divulgação

Conteúdo patrocinado

Com um investimento de R$ 
55 milhões, o anel viário J. 
Hawilla de Rio Preto tem 
previsão de conclusão para 
o segundo semestre de 2021. 

Com 35 quilômetros de extensão (sendo 
13 quilômetros de novos trechos), com 
oito pontes (três delas sobre o Rio Preto), 
oito galerias pluviais de concreto, além de 
um viaduto sobre a linha férrea. Os 13 qui-
lômetros novos estão interligados a 22 qui-
lômetros de ruas e avenidas já existentes, 
mas que estavam isolados em vários pon-
tos. Para ligá-los, foi necessário construir 
obras de arte e desapropriar áreas, destra-
vando trechos interrompidos há anos.

As três primeiras fases da obra estão 
concluídas, entregues e sendo utilizadas 
pelos motoristas. O trecho quatro conti-
nua em obras.

O principal benefício do anel viário 
para o trânsito foi a descentralização do 
fluxo de veículos, que possibilitou ain-
da a interligação das diferentes regiões 
da cidade sem a necessidade de passar 
pelo Centro. O resultado da maior obra 
de mobilidade urbana da história de São 
José do Rio Preto é visível. Não se dão mais 
voltas para chegar de um bairro a outro e 
nem é preciso passar necessariamente pelo 
Centro da cidade, beneficiando o transporte 
individual e coletivo.

Marco Zero
No dia 11 de junho o prefeito Edinho 

Araújo entregou a sinalização do marco 
zero do anel viário, obra na avenida Aní-
sio Haddad junto à praça revitalizada, por 
meio do programa “Viva a Praça”, que re-
forma e constrói espaços de convivência 
em parcerias com a iniciativa privada. O 
complexo de ruas e avenidas foi batizado 
em homenagem ao jornalista e empresá-
rio J. Hawilla, fundador da TV TEM, que 
morreu em maio de 2018.

A última etapa, a de número quatro, 
está localizada na região Leste da cidade. 
Além de aberturas de vias e obras como 
a nova ponte do Jardim Soraya, o trecho 
ganhou pistas de caminhada e ciclovias, 
mais esporte, lazer, mobilidade e trans-
porte alternativo não poluente. A obra, que 
representa a última fase do Anel Viário, 
compreende três trechos: interligação da 
Avenida Professor Carlos Nunes de Mattos 
com a Avenida de Maio, duplicação das 
Avenidas de Maio e Treze de Maio entre 
o Parque Residencial Cambuí e o Lauria-
no Tebar II, duplicação da Estrada Vicinal 
Vicente Polachini entre a Avenida de Maio 
e a Avenida Nadima Damha.

Obras avançam no 1º semestre de 
2021

Intervenções em pontos estratégicos 
melhoram a mobilidade urbana em todas 
as regiões da cidade. 

Novo terminal descentralizado na 
UPA Norte

Iniciada a construção do Terminal 
Descentralizado da Upa Norte, na rua 
Manoel Moreno, às margens da avenida 
Mirassolândia. A obra terá 1.194,13 m² de 
área construída em terreno de 5.628,52 
m². Além do terminal – com banheiros, 
bilheteria e administração – será insta-
lada uma praça com jardinagem e uma 
Academia para Todas as Idades (ATI). 
O valor total do contrato é R$ 3.993.082,55 
e o prazo para conclusão é de até 10 meses. 

Terminal Urbano Waldemar Gui-
lherme Pavão.

Construído na avenida Alfredo An-
tônio de Oliveira, em frente ao Shopping 
Cidade Norte. É o quarto concluído dos 
seis terminais previstos no Plano de Mo-
bilidade Urbana e que permitirão a des-
centralização do sistema de transporte 
urbano de Rio Preto que passará do atual 
sistema radial (com quase a totalidade das 
linhas partindo e chegando ao Terminal 
Central) para o modo perimetral (com li-
nhas coletoras e itinerários entre regiões). 
O terminal, cujo investimento total foi de 
R$ 1,9 milhão, recebe os veículos das li-
nhas que atendem bairros populosos da 
região Norte, como Santo Antônio, Jardim 
Nunes, Duas Vendas, Parque Cidadania e 
Nova Esperança.

Implantação de infraestrutura Par-
que Tecnológico

Ampliação do Parque Tecnológico, com 
execução de infraestrutura de drenagem, 
pavimentação e iluminação pública, pos-
sibilitará a instalação de novas empresas 
no parque e consequentemente geração de 

Maior obra de mobilidade de Rio Preto 
está próxima de ser concluída

Novo anel viário promete interligar bairros e facilitar a locomoção de motoristas
Núcleo Digital emprego e renda. Investimento total de R$ 

7,8 milhões com pavimentação, drenagem e 
iluminação pública.

Adequações de instalação elétrica, cen-
tro de incubadora de empresas, adequação 
das instalações elétricas do centro de incu-
badora para atender a demanda das novas 
empresas. Valor total da obra de R$ 229 mil.

Parceria com Governo  
do Estado garante obras 

em vicinais
Boas notícias no primeiro se-

mestre deste ano. O prefeito Edinho 
Araújo garantiu junto ao governo 
do Estado a inclusão de três trechos 
importantes no programa estadual de 
recuperação de estradas vicinais.

Um dos trechos que passará por 
duplicação é o da SJR 150 – Estrada 
José Domingues Netto / Vicinal Vila 
Azul, no trecho compreendido entre 
os loteamentos Europark e Colina 
Azul, com aproximadamente 1,5 km 
de extensão e investimentos de R$ 
11,3 milhões.

Outro trecho é a duplicação da 
SJR 150 – Estrada João Parise / Vi-
cinal que liga ao Distrito de Enge-
nheiro Schmitt, entre os loteamentos 
Recanto do Lago e Amoras 2, com 
aproximadamente 3,8 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 22,6 milhões. O terceiro trecho 
é a duplicação da SJR 350 – Estra-
da Valdomiro Lopes da Silva, entre 
os loteamentos Moradas Rio Preto e 
Dignidade Parque Residencial, com 
aproximadamente 1,2 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 5,4 milhões. 

Vila Madalena 
- Cruzamento 
com a Av. Danilo 
Galeazzi

Fase 2 -  Contorno da 
Avenida do Linhão sentido 

Shopping Zona Norte

Obras da Fase 3 na Av. 
Ernani Pires Domingues - 
Res. Palestra

Av. Loft João 
Bassitt - 
Cristo Rei      

Acesse o QR Code e veja os 
trechos a serem duplicados

Novas pontes ajudam a 
encurtar distâncias 

Também em parceria com o governo 
do Estado serão construídas três pontes que 
abrirão novos caminhos, contribuindo para 
a mobilidade urbana.

Duas pontes estão sendo construídas 
sobre o Córrego Felicidade, nas duas mar-
ginais que serão abertas na BR-153, de um 
lado próximo ao Zoológico e de outro junto 
ao Bairro Belvedere. Para a construção das 
marginais, a Prefeitura firmou convênio com 
o governo estadual, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Subsecretaria 
de Convênios com Municípios e Entidades 
Não Governamentais. A obra tem custo 
estimado de R$ 7.914.672,82, sendo R$ 
2.914.671,82 de recursos do Município e os 
outros R$ 5 milhões do convênio estadual.

A terceira ponte será sobre o rio Pre-
to, permitindo uma nova ligação entre os 
bairros Solidariedade e Jardim Nunes. Esta 
nova via de acesso terá 720 metros de ex-
tensão e inclui uma ponte de 46 metros, in-
terligando diversos bairros para beneficiar 
milhares de pessoas, principalmente na 
Região Norte.
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Rio Preto registra redução de 16% 
na população em idade escolar

O Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados Estatís-
ticos) realizou um estudo e 
identificou uma diminuição de 
15,7% população em idade es-
colar (4 a 17 anos) no Estado 
de São Paulo nos últimos 21 
anos. Em 2000, o estado tinha 
uma população de 9,3 milhões 
nesta faixa etária, o equivalen-
te a 25,3% dos habitantes. Já 
em 2021, esse número passou 
para 7,8 milhões, representan-
do 17,5% da população.

Em São José do Rio Preto 
também foi constatada essa 
redução, chegando até acima 
do índice estadual. Segundo os 
dados do Seade, o município 
tinha 81.850 pessoas de 4 a 
17 anos em 2000, sendo o 
equivalente a 22,8% dos rio-
-pretenses. Já neste ano são 
68.800, ou seja, uma redução 
de quase 16%, representando 
15,2% da atual população.

A projeção do Seade apon-
ta que em 2050 esse grupo 
contará com 49.786 pessoas. 
“A tendência que nós temos 
observado é de diminuição. 
Hoje os casais tem uma média 
inferior a dois filhos, que seria 
a taxa de renovação, e os nas-
cimentos apresentam quedas 
há vários anos”, comentou a 
demógrafa do Seade, Berna-
dette Waldvogel.

O sociólogo Araré Carvalho 
falou sobre as possíveis con-
sequências da diminuição de 
jovens. “É uma mudança que 
qualquer pessoa pode observar 
em sua própria família, com os 
bisavós tendo vários filhos e 
as pessoas de hoje tendo um 
ou dois. Por conta do enve-
lhecimento da população, as 
pessoas terão que trabalhar por 
mais tempo, sendo necessário 
acabar com o preconceito de 
contratar pessoas mais velhas. 
Conceitos como aposentadoria 
poderão deixar de existir”, co-
mentou.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

EM 21 ANOS

Divulgação

Rio Preto registra redução de 16% na população em idade escolar

De acordo com o Seade, tal 
decréscimo reflete a tendência 
do número de nascimentos, 
que, depois da trajetória cres-
cente até atingir o maior valor 
histórico (771 mil) em 1982, 
oscilou até 1998 e diminuiu 
quase continuamente a partir 
de então (550 mil em 2020). 
A população paulista se tornou 
mais adulta com a redução do 
número de nascimentos nesses 
21 anos. Em 2000, a idade mé-
dia da população residente no 
estado era de 30 anos, passan-
do para 36,5 anos, em 2021.

Entre 2000 e 2021, houve 
queda da participação do con-
tingente em idade escolar em 
relação à população total em 
todos os municípios paulistas. 
Em 2000, mais da metade 
deles apresentavam proporções 
superiores a 26% e nenhum 
registrava valor inferior a 18%. 
Em 2021, 51% dos municípios 
apresentam concentrações 
entre 15% e 18% e nenhum 
supera 23%.

MUNICIPAL CORREÇÃO
Receita vai enviar 
carta para quem 

estiver com erro na 
declaração do IR

A Receita Federal começou 
o Projeto Cartas 2021 para 
alertar o contribuinte sobre as 
pendências encontradas na 
Declaração do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física 2021 
(DIRPF). O objetivo é avisar que, 
em caso de erro na declaração 
apresentada, este é momento 
para providenciar a correção, 
enviando uma declaração reti-
ficadora.

Ao regularizar a declaração 
antes de ser intimado ou noti-
ficado pela Receita Federal, o 
contribuinte evita a autuação e 
cobrança de multas. Depois de 
receber intimação ou notifica-
ção, não é mais possível corrigir 
a declaração apresentada.

Serão enviadas 550 mil car-
tas ao longo do mês de julho até 
a primeira semana de agosto. 
Segundo a Receita Federal de 

Rio Preto ainda não há informa-
ções de quantas cartas serão 
enviadas para o município e para 
as outras cidades da região.

A declaração retida em ma-
lha é aquela que apresenta 
‘pendência no extrato’. Para 
saber a situação da DIRPF 2021 
apresentada à Receita Federal, 
é necessário consultar o extrato 
do processamento da declara-
ção, no serviço ‘Meu Imposto 
de Renda’, disponível no e-Cac. 
Não é necessário comparecer 
às unidades da Receita Federal.

É importante verificar se to-
dos os valores declarados estão 
corretos e se há documentação 
que comprove o que foi decla-
rado. Além das pendências de 
malha, no menu ‘Meu Imposto 
de Renda’ é possível verificar 
informações sobre restituição, 
pagamentos de cotas, débitos 
em aberto e as informações de 
exercícios anteriores.

Da REDAÇÃO

Mercadão faz 77 anos e reforma 
atinge 86% das obras previstas

O Mercado Municipal de 
São José do Rio Preto com-
pletou nesta segunda-feira 
77 anos. Inaugurado em 19 
de julho de 1944, pelo então 
prefeito Ernani Pires Domin-
gues, no mesmo dia em que 
se celebra a emancipação 
política do município, o Mer-
cadão  é uma das organiza-
ções comerciais mais antigas 
da cidade.

O prédio de inspiração Art 
Déco tombado pelo Com-
dephact (Conselho Municipal 
de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Cultural 
e Turístico) passa, desde 
2020, por sua mais profun-
da e abrangente reforma, a 
qual está 86% concluída. O 
investimento realizado pela 
Prefeitura de Rio Preto é de 
R$ 5,6 milhões.

“Sabíamos que a reforma 
seria um desafio por conta de 
complexidades num prédio 

antigo e tombado, além da 
decisão dos permissionários 
em permanecer no local. 
Felizmente, temos superado 
dificuldade eventuais e avan-
çado de forma satisfatória”, 
comentou o secretário de 
Agricultura e Abastecimento, 
Pedro Pezzuto, responsável 
pela administração do Mer-
cadão.

plantação de divisas/forros em 
gesso (bancas e boxes); sis-
tema de proteção a incêndio; 
sistema de ar-condicionado e 
instalação de decks.

O trabalho está concentra-
do, neste momento, na área 
externa da rua Jorge Tibiriçá, 
com feitura de estacionamen-
to e calçadas. As próximas 
etapas são conclusão da refor-
ma de câmaras frias e pintura 
geral do prédio.

Em paralelo à obra, o Mer-
cadão vem passando por 
reorganização e padronização 
do uso de seus espaços, tendo 
em vista o conforto, a seguran-
ça e a atratividade de público. 
O ponto de encontro tem 26 
pontos comerciais ativos - ou-
tras 9 concessões deverão ser 
licitadas, em breve - e recebe 
um público mensal de 20 mil 
pessoas, que vêm, inclusive, 
de cidades vizinhas como 
Potirendaba, Nova Granada, 
Mirassol, Guapiaçu, Cedral e 
Uchôa.

Da REDAÇÃO

As etapas finalizadas in-
cluem: melhoria da estrutura 
e troca do telhado; reforma 
geral dos sanitários internos, 
copa, sala de administração, 
depósito, sala sem uso, hall 
da entrada principal e hall da 
escada interna; troca do piso 
salão principal e demais salas 
internas; reforma e pintura do 
forro do salão principal; im-

Divulgação SMCS

Mercadão Municipal completa 77 anos e reforma
 atinge 86% do cronograma de obras previsto

OPORTUNIDADE
Balcão de Empregos abre semana com  360 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta segunda-feira 
(19) está oferecendo 360 

currículos.
O Balcão de Empregos 

também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico é que a demanda 
por novos postos de trabalho 
no setor continue crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/, a empresa pode 
fazer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ven-
dedor (45), auxiliar de serviços 
operacionais (24), atendente 

(20), consultor de vendas (20), 
motoentregador (5), entre 
outras. Há também oportuni-
dades de estágio. As vagas são 
para as seguintes áreas: aten-
dimento (14), ciências contá-
beis (3), pedagogia infantil (2), 
direito (1), administrativo (1), 
análise de desenvolvimento 
em sistema (1), auxiliar de 
cobranças (1), auxiliar de es-
critório (1), desenvolvimento 
web (1), engenharia civil (1), 
informática para negócios 
ou administração (1), social 
mídia (1). 

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura 
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos e se candidatar as 
vagas oferecidas enviando os 

Divulgação

FRIO
Temperatura pode 
chegar a 5 graus

As temperaturas continu-
am caindo em Rio Preto nos 
próximos dias. Os termômetros 
variam entre mínima de 5°C e 
máxima de 25°C.

Nesta terça-feira (20), a 
temperatura mínima deverá 
atingir cerca de 7ºC com a 
máxima de 25ºC. Ou seja, frio 
intenso para os padrões do No-
roeste Paulista.

A chegada de uma massa 
de ar polar deve causar uma 
queda nas temperaturas e deixar 
o tempo mais seco, com umi-

dade relativa mínima de 22º C 
e máxima de 77ºC, o que piora 
a qualidade do ar e favorece as 
queimadas. 

“Estamos em pleno inverno, 
é natural que as massas de ar 
polar passem pelo estado de 
São Paulo pelo menos três vezes 
por ano. Neste ano já passaram 
duas que foram intensas. Como 
consequência as temperaturas 
caem bastante, principalmente 
de madrugada e começo da ma-
nhã”, afirma o meteorologista 
José Carlos Figueiredo. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE )

Da REDAÇÃO

Previsão nos próximos dias:
Quarta-feira - Mínima 5ºC e máxima de 22ºC
Quinta-feira - Mínima de 5ºC e máxima de 
24ºC
Sexta-feira - Mínima 11ºC e máxima 25ºC
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PODE SER LEI 
Projeto manda para o fim da fila pessoa 
que recusar vacina por causa da marca

O vereador Paulo Pauléra 
fez um Projeto de Lei (PL) que 
prevê em Rio Preto um proto-
colo de vacinação diferenciado 
àqueles que se recusarem 
a tomar a primeira dose da 
vacina contra Covid-19 unica-
mente em razão da marca do 
imunizante.

No PL, Pauléra especifica 
que não entra nesse hall: ges-
tantes e puérperas com ou sem 
comorbidades, e pessoas com 
comorbidades comprovadas 
com recomendação médica, 
cujo laudo será retido no mo-
mento da aplicação da vacina.

Como penalidade, quem 
renunciar ao imunizante terá a 
suspensão do direito à vacina-
ção no período regular previsto 
dentro do cronograma do Plano 
Municipal de Imunização (PMI) 

na rede municipal e será incluí-
do novamente na programação 
após o término da vacinação 
dos demais grupos previamen-
te estabelecidos.

Tal medida, segundo o PL, 
também vale para todos os 
usuários cadastrados em lista 
de espera para recebimento de 
doses remanescentes.

Pelo texto do Projeto, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
deve elaborar um Termo de Re-

Andressa ZAFALON
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Edição destaca potencial 
econômico e superávit de 

Rio Preto em 2020
Nesta segunda-feira (19) a 

Prefeitura de Rio Preto lançou a 
36ª edição da Conjuntura Eco-
nômica que se consolida como 
o documento mais pesquisado 
por jornalistas, universidades, 
mercado de trabalho e pelos 
formuladores de políticas públi-
cas em nível federal, estadual 
e municipal.

Em 2020, 6 mil novas 
empresas foram abertas em 
Rio Preto, em todos os seto-
res. Houve um aumento de 
199.978 alvarás de construção 
aprovados e a frota de veículos 
cresceu e o superávit fiscal 
registrado pela prefeitura foi 
de 4,76%, mesmo diante do 
enfrentamento da pandemia 
da Covid-19.

“Quando uma empresa pre-
tende se instalar na nossa cida-
de, ela vai realizar estudos e Rio 
Preto fornece imediatamente 
este estudo gratuitamente, as-
sim como a assessoria também 
gratuita para essas empresas 
que pretendem se instalar 
aqui”, explica o professor, vice-

-prefeito e secretário de plane-
jamento, Orlando Bolçone, que 
também é um dos idealizadores 
da Conjuntura Econômica desde 
a sua primeira edição em 1986 
referente à 1985.

Para o Prefeito Edinho Araú-
jo o lançamento desta edição 
marca uma edição histórica, 
principalmente devido à situ-
ação de pandemia que ainda 
estamos vivendo. “É um instru-
mento fundamental para o in-
vestidor, porque ali estão todos 
os números, tem a história do 
desenvolvimento da cidade ao 
longo desses quase 40 anos 
e Rio Preto tem que continuar 
sendo essa cidade boa para se 
viver, pra quem mora nela e para 
aqueles que querem investir”.

O presidente da Acirp (Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Rio Preto), Kelvin Kaiser, 
ressaltou que “este material 
não poderia ter vindo em melhor 
momento. Momento esse que 
acreditamos estar na reta final 
e melhorando cada vez mais a 
retomada econômica”.

Segundo o levantamento, o 
número de empresas abertas 
foi de 76.452 em 2019 para 
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82.319 em 2020. Entre admis-
sões e demissões em 2020, a 
cidade registrou um saldo nega-
tivo de 976 vagas de trabalho 
no comércio e na prestação de 
serviços.

A Conjuntura mostra que 
em 2019, foram liberados 749. 
846 alvarás pela prefeitura e, 
em 2020, esse número saltou 
para 949.824. Na Educação, 
em 2020, 40.570 crianças fo-
ram atendidas em 97 unidades 

Vereador Pauléra é 
autor do projeto que 
punirá quem recusar 
primeira dose por 
causa da marca

de educação infantil e 43 uni-
dades do ensino fundamental.

Na área do saneamento, a 
cidade conta com 99% de água 
e esgoto tratados. A frota na 
cidade cresceu de 402.122 em 
2019 para 405.608 veículos 
em 2020.

Os indicadores demográficos 
projetam uma população de 
508.103 habitantes em 2030. 
No ano passado, Rio Preto tinha 
464.983.
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Paciência no limite
Motoristas que trafegam pela rodovia BR-153 estão indig-

nados com a demora da conclusão das obras de duplicação, 
no trecho urbano de Rio Preto. Para executar obras no trecho 
entre a Represa Municipal até o acesso à rodovia Washington 
Luís, só meia pista está liberada e ontem pela manhã, devido 
ao grande número de veículos, o trânsito travou. Quase não 
tem alternativa aos motoristas, porque a avenida que margeia 
a Represa Municipal, sentido bairro-cidade, também está so-
brecarregada. Motoristas exaltados postaram nas redes sociais 
sugerindo que as obras deveriam ser executadas nos fins de 
semana, quando o número de veículos é reduzido. A paciência 
dos usuários, portanto, chegou ao limite. A previsão do governo 
federal era terminar as obras no fim de 2018, porém, vai se 
eternizando como a mais lenta da história da região. A ordem de 
serviço foi assinada pelo então ministro dos Transportes Antônio 
Carlos Rodrigues (foto), em 28 de abril de 2016, para duplicar 
17 quilômetros da rodovia.

Breve
O suplente Elso Drigo Filho 

(PSOL) quer deixar a sua mar-
ca na breve passagem pela 
Câmara como vereador em 
exercício. Drigo, que ocupa 
a cadeira de João Paulo Rillo 
(PSOL), quer emplacar altera-
ção na lei do plano diretor de 
arborização urbana da cidade. 
A proposta obriga que a arbo-
rização da cidade tem que ter 
o aval do Comdema. Como 
Drigo deixa o cargo em 31 de 
julho, o projeto será votado 
hoje em urgência especial.

Errou na dose
Jair Bolsonaro (sem partido) se posicionou contra o fundão 

de R$ 5,7 bilhões para os candidatos torrarem na campanha 
eleitoral, em 2022. O presidente empurrou a conta para Marcelo 
Ramos (PI-AM, foto), que presidiu a sessão, o fato de o Congresso 
ter aprovado o fundão. “É uma casca de banana”, comparou. A 
base votou a favor da proposta indecorosa embutida no projeto 
da LDO, inclusive os filhos do presidente, deputado Eduardo 
(PSL-SP) e senador Flávio (Patriota-RJ). Agora, ninguém quer 
assumir a paternidade do jabuti. O deputado rebateu as críticas: 
“Ele (Bolsonaro) deveria é dizer que vai vetar, mas tentar arrumar 
alguém para responsabilizar também, porque é típico dele e dos 
filhos correrem das suas responsabilidades e obrigações”. Ramos, 
vice-presidente da Câmara e do Congresso, disse ontem que vai 
abandonar a base para fazer oposição ao governo. “A democracia 
tem um preço, agora, se o povo está reagindo contra, é porque 
erramos na dose”, concluiu.

Colaborar
Bruno Moura (PSDB) apre-

sentou requerimento que pede 
informação à Secretaria da 
Saúde sobre o número de 
pessoas que não compareceu 
para tomar a segunda dose da 
vacina contra a covid-19. O 
vereador propôs ainda que a 
Prefeitura deve promover cam-
panha publicitária, com o intui-
to de conscientizar a população 
de que a imunização completa 
só acontece com o reforço da 
segunda dose. Difícil, o povo 
também tem que colaborar!

Hortas
O plenário vota projeto de 

Renato Pupo (PSDB) que cria 
o programa de hortas comu-
nitárias em áreas públicas na 
cidade. O vereador diz que o 
objetivo é manter os terrenos 
limpos e também servir de 
incentivo à produção de ali-
mentos para o autoconsumo. 
“O programa vai beneficiar 
moradores e entidades a te-
rem acesso aos alimentos de 
qualidade e, ao mesmo tem-
po, dando utilidade a terrenos 
públicos ociosos”, enfatizou.

Marketing
O jornalista Franklin Mar-

tins já atua na pré-campanha 
de Lula da Silva (PT) que 
postula voltar ao cargo de 
presidente, em 2022. Para 
tanto, um vídeo com a marca 
do PT começou a circular no 
WhatsApp com imagens de 
criança pulando dentro do rio, 
gente trabalhando, estudante 
pesquisando na escola. “Está 
difícil, mas tudo isso vai pas-
sar, vacina no braço, comida 
no prato”, profetiza a música. 
Eles sabem fazer marketing!

Boicote
Movimentação nos basti-

dores políticos na região faz 
manobra para que prefeitos 
boicotem a visita de Geraldo 
Alckmin (PSDB) em Nhandea-
ra, na sexta-feira. A reunião é 
organizada pelo prefeito Zé do 
Carneiro (Solidariedade), para 
que Alckmin agregue apoio de 
lideranças à sua pré-candida-
tura ao Palácio dos Bandeiran-
tes, em 2022. Alckmin – vai 
para o PSD – lidera pesquisa 
de intenções de voto, o que 
preocupa adversários.

Primeiro-ministro
Arthur Lira (PP-AL) disse na 

rede social que não há temas 
que não possam ser discuti-
dos e reafirmou compromisso 
de campanha à presidência 
da Casa, por isso diz manter 
com muita honra. “Podemos 
discutir o semipresidencialis-
mo, que só valeria para as 
eleições de 2026, como ideia 
que diminua a instabilidade 
crônica que o Brasil vive há 
muito tempo”, frisou o presi-
dente. Então, o Brasil poderá 
ter um primeiro-ministro.preocupa adversários. ter um primeiro-ministro.

O Governo de São Paulo, por 
meio da Prodesp – empresa de 
Tecnologia do Estado, publicou 
no dia 8 de julho o edital de 
licitação, por meio de pregão 
eletrônico, para comprar 5.000 
tornozeleiras eletrônicas para o 
rastreamento de agressores de 
mulheres, assim como a aqui-
sição de 5.000 dispositivos de 
alerta de proximidade que ficarão 
com as vítimas.

A Secretaria da Justiça e Ci-
dadania (SJC) coordena o Grupo 
de Trabalho de vários órgãos do 
governo estadual e irá determinar 
as formas, etapas e estratégias 
de implantação da monitoração 
eletrônica dos agressores. A 
previsão é que o sistema entre 
em funcionamento a partir de 
novembro deste ano.

A empresa contratada será 
responsável por prover uma 
solução integrada de gestão 
operacional para todo o Estado 
paulista. Com o uso da tecnologia 
e sistema de geolocalização, o 
rastreador do equipamento soará 
um alarme assim que o agressor 
ultrapassar, em metros, a área 
delimitada na decisão judicial e 
enviará um aviso à Polícia Militar.

A iniciativa resulta do Termo 
de Cooperação que o Gover-
nador João Doria assinou, em 
abril passado, com o Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ-SP), 
para viabilizar o uso da tornoze-
leira eletrônica e coibir e punir 
a violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

Caberá à Prodesp a responsa-
bilidade pela compra, manuten-
ção, instalação e monitoramento 
das tornozeleiras eletrônicas e da 
unidade portátil de rastreamento.

Por parte do Poder Executivo, 
o Grupo de Trabalho é composto 
pela SJC e as secretarias de 
Governo, da Administração Peni-
tenciária (SAP) e da Segurança 
Pública (SSP); e a Procurado-
ria-Geral do Estado (PGE). Já o 
TJ-SP é representado pela Cor-
regedoria-Geral da Justiça.

SOS Mulher  -  Por meio 
da Secretaria da Justiça, o Gover-
no paulista promove a igualdade 
de gênero, um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

O aplicativo SOS Mulher, uma 
ferramenta de apoio à mulher 
em situação de vulnerabilidade 
pela violência doméstica, ficará 
sob responsabilidade da pasta. 
O APP se baseia em três pilares: 
segurança, saúde e indepen-
dência financeira. O site www.
sosmulher.sp.gov.br traz todas as 
informações.

Tornozeleiras vão 
monitorar agressor 

de mulher
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cusa que deverá ser assinado 
por quem recusar os imunizan-
tes aplicados nos postos de 
vacinação. “Este termo deverá 
ser anexado ao cadastro único 
do paciente na rede municipal 
de saúde, a fim de que fique 
impossibilitado de se vacinar 
em outro equipamento até 
a finalização do cronograma 
previsto”, explica Pauléra. O 
Projeto ainda será votado pela 
Câmara.

Arquivo DHOJE

Indicação pede parceria de município 
com CDP para ações de proteção animal

A vereadora Cláudia de 
Giuli fez uma indicação ao 
Executivo sugerindo que o 
Município, através de um 
convênio com o Estado, 
analise a possibilidade de 
um projeto no CDP (Cen-
tro de Detenção Provisório) 
unindo a ressocialização e 
construção social do deten-
to com a política pública de 
proteção e cuidado para com 
os animais.

Segundo a vereadora, a 
ideia veio depois de ver no-
tícias desse tipo em relação 
à penitenciária de Tremembé 
e Detenção Provisória de 
Taubaté. “Em Tremembé 
foi realizado um canil e em 
Taubaté um gatil, desafo-
gando assim, o Centro de 
Zoonoses de cada cidade”, 
explica Cláudia.

No texto da indicação, 
a vereadora ainda comple-
menta alegando que esses 
projetos, além de atenderem 
animais em situação de vul-
nerabilidade, abandonados 
ou fruto de maus-tratos, 
também se mostram um 
bom meio de ressocializa-
ção ao recluso. “Além disso, 

esse projeto significa grande 
economia para o Município”, 
finalizou Cláudia.

Projeto de Lei

Também de autoria da 
vereadora Cláudia de Giuli, 
foi elaborado um Projeto de 
Lei (PL) que determina que 
o proprietário ou responsável 
por animal que sofrer abando-

no, maus-tratos ou acidente 
em razão da ausência de uso 
de coleira, caso identificado, 
seja incumbido de custear 
todas as despesas prescritas 
pelo Médico Veterinário até 
a sua plena recuperação, 
nos termos da legislação ci-
vil, sem prejuízo dos demais 
encargos ou penalidades pre-
vistas. O PL ainda será votado 
pela Câmara de Rio Preto.
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com CDP para ações de proteção animal

esse projeto significa grande no, maus-tratos ou acidente 

Lançamento ocorreu ontem na prefeitura com a 
presença de autoridades e empresários
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Estado confirma articulação para 
Rio Preto ter Hospital Veterinário

A assessoria da Secretaria 
Estadual de Saúde confirmou 
nesta segunda-feira (19) ao 
DHoje que Rio Preto será 
contemplado com um Hospital 
Veterinário através do Projeto 
Meu Pet.

Por nota, a Secretaria Es-
tadual de Saúde respondeu 
que “mantém diálogo e in-
clusive já propôs reunião com 
o município de São José do 
Rio Preto, tendo em vista a 
implantação do Projeto Meu 
Pet na cidade”.

O Projeto Meu Pet foi anun-
ciado em novembro de 2019 
e a primeira cidade a ser con-
templada com o Hospital Vete-
rinário foi Araçatuba e depois 
Votuporanga. Nessas duas 
cidades as obras já começa-
ram e devem ser entregues até 
o final deste ano. Estão em 
andamento as licitações das 
obras de outras três unidades, 
com previsão de início ainda 

este ano: Mogi das Cruzes, 
Piracicaba e Barueri.

O programa Meu Pet é iné-
dito e visa dar apoio a ações 
e serviços voltados à defesa e 
saúde dos animais domésticos, 
incluindo vacinação e ado-
ção responsável. Tendo como 
base o Hospital de Araçatuba, 
é oferecido aos cães e gatos 
serviços gratuitos como con-
sultas veterinárias, cirurgias e 
exames de ultrassom, raio-x e 
endoscopia. 

Ao todo, serão construídos 
dez hospitais veterinários. A 
previsão é haja investimento 
de mais de R$ 30 milhões em 
obras e equipamentos do pro-
grama. Cada unidade também 
deverá receber incentivo às 
ações de castração, no valor 
de R$ 150 por procedimento.

A contratação de funcioná-
rios e o custeio das atividades 
assistenciais ficarão sob res-
ponsabilidade dos municípios 
atendidos.

As demais unidades da rede 
Meu Pet serão definidas com 
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Estado confirma articulação para Rio Preto ter Hospital Veterinário

base em análises de demandas 
regionais. A criação da rede 
será definida e monitorada 
com apoio da Coordenadoria de 
Defesa e Saúde Animal, na es-
trutura da Secretaria da Saúde.

Em maio, quando João Do-
ria esteve em Rio Preto, a vere-
adora Cláudia de Giuli chegou a 
entregar um ofício diretamente 
nas mãos do governador para 
que Rio Preto fosse contempla-
do com o complexo hospitalar. 
Em entrevista ao DHoje, em 
junho, a vereadora disse que as 
negociações haviam avançado 
com a ajuda de deputados, 
mas que ainda não tinha uma 
definição se daria certo ou não 
e, caso não conseguisse atra-
vés do Estado, iria retomar o 
andamento do projeto munici-
pal, com uma extensão menor 
e ajuda da Prefeitura.

A equipe de reportagem 
entrou em contato com a as-
sessoria da Prefeitura de Rio 
Preto para saber como está o 
andamento das negociações e 
aguardo retorno.
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Cidade começa vacinar 
pessoas com 32 anos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto vai ampliar a vaci-
nação contra Covid-19 nesta 
terça-feira (20), com a inclusão 
de pessoas de 32 anos. Nesta 
segunda-feira (19) começaram 
a serem imunizadas as pessoas 
de 33 anos. A estratégia de 
dividir as faixas etárias em dias 
diferentes é uma estratégia da 
Saúde para minimizar as filas 
nos postos de vacinação.

Para ser vacinado, é neces-
sário apresentar documento 
com foto e CPF, além de com-
provante de residência de Rio 
Preto. No caso da segunda 

dose, é necessário apresentar 
também o comprovante de va-
cinação. Já aqueles que forem 
receber a primeira dose devem 
preencher antecipadamente o 
cadastro do Vacina Já, disponí-
vel em: www.vacinaja.sp.gov.br.

A vacinação nesta semana 
está sendo realizada nas unida-
des de saúde das 8h às 14h e 
na Swift das 8h às 16h. Ainda 
nesta semana serão incluídas 
pessoas de 30 e 31 anos.

O Governo de São Paulo re-
alizou uma manutenção no site 
do Vacinômetro nesta segunda-
-feira (19) e por conta disso o 
número de doses aplicadas por 
município não foi atualizado.

Vinicius LIMA  

Rio Preto começa vacinar hoje pessoas com 32 anos

HOJE

Bady abre imunização 
para 33 anos nesta terça

A Prefeitura de Bady 
Bassitt iniciará a vacinação 
contra o Covid do grupo de 
pessoas entre 33 a 34 anos 
nesta terça-feira (20).

O atendimento acontece 
no Ginásio de esportes da 
cidade a partir das 8h, com 
entrega de senhas a partir 
7h30.

O encerramento das apli-
cações está programada para 

às 13h, podendo ocorrer an-
tes do horário previsto caso se 
esgotem as doses disponíveis 
para este público.

O pré-cadastro está dis-
ponível no site www.vacinaja.
sp.gov.br, retire sua senha 
e aguarde sua vez. Para se 
vacinar basta apresentar do-
cumento de identificação 
com foto e comprovante de 
residência. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)
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Anvisa autoriza testes com 3ª dose da AstraZeneca

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou, nesta segunda-
-feira (19), a realização de 
estudo clínico para avaliar a 
segurança, a eficácia e a imu-
nogenicidade da aplicação de 
terceira dose da vacina contra 
covid-19 da AstraZeneca.

Segundo a Anvisa, o estu-
do inicial será feito em parti-
cipantes que já receberam as 
duas doses do imunizante, 
com um intervalo de quatro 
semanas entre as aplicações. 
A dose de reforço será aplica-
da de 11 a 13 meses após a 
segunda dose.

A Anvisa explica que tra-
ta-se de um estudo de fase 
três, em que o voluntário não 
saberá o que tomou: se uma 
dose da vacina ou de placebo.

Voluntários -  “Serão 
incluídos voluntários com ida-
de entre 18 e 55 anos, que 
estejam altamente expostos 
à infecção com o novo coro-
navírus, como profissionais de 
saúde. Não serão incluídas 
gestantes ou pessoas com 
comorbidades”, explica a 

agência, em nota.
Segundo informou a Anvi-

sa, o estudo, patrocinado pela 
AstraZeneca, será realizado 
somente no Brasil, nos esta-
dos da Bahia (1,5 mil voluntá-
rios), Rio de Janeiro (1,5 mil), 
Rio Grande do Sul (3 mil), Rio 

convidados a tomar a dose de 
reforço.

Proxalutamida - 
Nesta segunda-feira, também 
foi autorizada a realização de 
um estudo clínico para avaliar 
a segurança e a eficácia do 
medicamento proxalutamida 
na redução da infecção viral 
causada pelo novo coronaví-
rus e no processo inflamatório 
provocado pela covid-19.

O estudo é de fase três 
e avaliará a eficácia e a se-
gurança da substância em 
participantes ambulatoriais do 
sexo masculino com covid-19 
de leve a moderada.

O estudo é patrocinado 
pela empresa Suzhou Kintor 
Pharmaceuticals, sediada na 
China, e será realizado na 
Alemanha, Argentina, África 
do Sul, Ucrânia, México, Es-
tados Unidos e Brasil, onde 
participarão 12 voluntários do 
estado de Roraima e 38, de 
São Paulo.

Nesse domingo (18), o 
presidente Jair Bolsonaro disse 
que pediria estudos sobre o 
uso do medicamento no Brasil. 

(Fonte: Agência Brasil)
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Grande do Norte (1,5 mil) e 
São Paulo (2,5 mil).

Após a quebra do “cega-
mento da pesquisa”, quando 
os voluntários ficam sabendo 
se receberam a vacina ou o 
placebo, todos os participan-
tes do grupo placebo serão 

Divulgação

Segundo a Anvisa, o estudo inicial será feito em partici-
pantes que já receberam as duas doses
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Saúde confirma mais 47 casos 
e oito mortes por Covid

A Secretaria de Saú-
de de Rio Preto confir-
mou nesta segunda-feira 
(19) mais 47 casos de 
Covid-19 no município, 
sendo 40 por exame PCR, 
dois por TR sorológico e 
cinco por TR antígeno. No 
total são 90.945 casos, 
com uma média móvel de 
156 casos leves por dia e 
18 graves.

Foram registrados tam-
bém mais oito óbito pela 
doença, sendo sete noti-
ficados no domingo (18) 
e um nesta segunda-feira. 
Desde o início da pande-
mia são 2.615 mortes, 
com uma taxa de letali-
dade de 2,8%. Conside-
rando apenas os dados de 
2021 são 56.182 casos 
e 1.693 óbitos.

O número de curados 

chegou a 81.997, o equi-
valente 90,1% dos casos. 
A cidade soma 304.907 
notificações de pacientes 
com sintomas gripais e 
272.773 testes. O coefi-
ciente de incidência é de 
19.558 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto 
registra 634 pacientes 
internados com síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG), com 345 na UTI e 
289 em enfermaria, sen-
do que 298 são residen-
tes de Rio Preto e 336 de 
outras cidades da região. 
Dentre os casos confir-
mados com Covid-19 
são 497 internações, 
com 305 na UTI e 192 
na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI 
na região segue caindo e 
chegou a 72,3% nesta 
segunda.

Vinicius LIMA  Divulgação
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Conteúdo patrocinado

Com um investimento de R$ 
55 milhões, o anel viário J. 
Hawilla de Rio Preto tem 
previsão de conclusão para 
o segundo semestre de 2021. 

Com 35 quilômetros de extensão (sendo 
13 quilômetros de novos trechos), com 
oito pontes (três delas sobre o Rio Preto), 
oito galerias pluviais de concreto, além de 
um viaduto sobre a linha férrea. Os 13 qui-
lômetros novos estão interligados a 22 qui-
lômetros de ruas e avenidas já existentes, 
mas que estavam isolados em vários pon-
tos. Para ligá-los, foi necessário construir 
obras de arte e desapropriar áreas, destra-
vando trechos interrompidos há anos.

As três primeiras fases da obra estão 
concluídas, entregues e sendo utilizadas 
pelos motoristas. O trecho quatro conti-
nua em obras.

O principal benefício do anel viário 
para o trânsito foi a descentralização do 
fluxo de veículos, que possibilitou ain-
da a interligação das diferentes regiões 
da cidade sem a necessidade de passar 
pelo Centro. O resultado da maior obra 
de mobilidade urbana da história de São 
José do Rio Preto é visível. Não se dão mais 
voltas para chegar de um bairro a outro e 
nem é preciso passar necessariamente pelo 
Centro da cidade, beneficiando o transporte 
individual e coletivo.

Marco Zero
No dia 11 de junho o prefeito Edinho 

Araújo entregou a sinalização do marco 
zero do anel viário, obra na avenida Aní-
sio Haddad junto à praça revitalizada, por 
meio do programa “Viva a Praça”, que re-
forma e constrói espaços de convivência 
em parcerias com a iniciativa privada. O 
complexo de ruas e avenidas foi batizado 
em homenagem ao jornalista e empresá-
rio J. Hawilla, fundador da TV TEM, que 
morreu em maio de 2018.

A última etapa, a de número quatro, 
está localizada na região Leste da cidade. 
Além de aberturas de vias e obras como 
a nova ponte do Jardim Soraya, o trecho 
ganhou pistas de caminhada e ciclovias, 
mais esporte, lazer, mobilidade e trans-
porte alternativo não poluente. A obra, que 
representa a última fase do Anel Viário, 
compreende três trechos: interligação da 
Avenida Professor Carlos Nunes de Mattos 
com a Avenida de Maio, duplicação das 
Avenidas de Maio e Treze de Maio entre 
o Parque Residencial Cambuí e o Lauria-
no Tebar II, duplicação da Estrada Vicinal 
Vicente Polachini entre a Avenida de Maio 
e a Avenida Nadima Damha.

Obras avançam no 1º semestre de 
2021

Intervenções em pontos estratégicos 
melhoram a mobilidade urbana em todas 
as regiões da cidade. 

Novo terminal descentralizado na 
UPA Norte

Iniciada a construção do Terminal 
Descentralizado da Upa Norte, na rua 
Manoel Moreno, às margens da avenida 
Mirassolândia. A obra terá 1.194,13 m² de 
área construída em terreno de 5.628,52 
m². Além do terminal – com banheiros, 
bilheteria e administração – será insta-
lada uma praça com jardinagem e uma 
Academia para Todas as Idades (ATI). 
O valor total do contrato é R$ 3.993.082,55 
e o prazo para conclusão é de até 10 meses. 

Terminal Urbano Waldemar Gui-
lherme Pavão.

Construído na avenida Alfredo An-
tônio de Oliveira, em frente ao Shopping 
Cidade Norte. É o quarto concluído dos 
seis terminais previstos no Plano de Mo-
bilidade Urbana e que permitirão a des-
centralização do sistema de transporte 
urbano de Rio Preto que passará do atual 
sistema radial (com quase a totalidade das 
linhas partindo e chegando ao Terminal 
Central) para o modo perimetral (com li-
nhas coletoras e itinerários entre regiões). 
O terminal, cujo investimento total foi de 
R$ 1,9 milhão, recebe os veículos das li-
nhas que atendem bairros populosos da 
região Norte, como Santo Antônio, Jardim 
Nunes, Duas Vendas, Parque Cidadania e 
Nova Esperança.

Implantação de infraestrutura Par-
que Tecnológico

Ampliação do Parque Tecnológico, com 
execução de infraestrutura de drenagem, 
pavimentação e iluminação pública, pos-
sibilitará a instalação de novas empresas 
no parque e consequentemente geração de 

Maior obra de mobilidade de Rio Preto 
está próxima de ser concluída

Novo anel viário promete interligar bairros e facilitar a locomoção de motoristas
Núcleo Digital emprego e renda. Investimento total de R$ 

7,8 milhões com pavimentação, drenagem e 
iluminação pública.

Adequações de instalação elétrica, cen-
tro de incubadora de empresas, adequação 
das instalações elétricas do centro de incu-
badora para atender a demanda das novas 
empresas. Valor total da obra de R$ 229 mil.

Parceria com Governo  
do Estado garante obras 

em vicinais
Boas notícias no primeiro se-

mestre deste ano. O prefeito Edinho 
Araújo garantiu junto ao governo 
do Estado a inclusão de três trechos 
importantes no programa estadual de 
recuperação de estradas vicinais.

Um dos trechos que passará por 
duplicação é o da SJR 150 – Estrada 
José Domingues Netto / Vicinal Vila 
Azul, no trecho compreendido entre 
os loteamentos Europark e Colina 
Azul, com aproximadamente 1,5 km 
de extensão e investimentos de R$ 
11,3 milhões.

Outro trecho é a duplicação da 
SJR 150 – Estrada João Parise / Vi-
cinal que liga ao Distrito de Enge-
nheiro Schmitt, entre os loteamentos 
Recanto do Lago e Amoras 2, com 
aproximadamente 3,8 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 22,6 milhões. O terceiro trecho 
é a duplicação da SJR 350 – Estra-
da Valdomiro Lopes da Silva, entre 
os loteamentos Moradas Rio Preto e 
Dignidade Parque Residencial, com 
aproximadamente 1,2 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 5,4 milhões. 

Vila Madalena 
- Cruzamento 
com a Av. Danilo 
Galeazzi

Fase 2 -  Contorno da 
Avenida do Linhão sentido 

Shopping Zona Norte

Obras da Fase 3 na Av. 
Ernani Pires Domingues - 
Res. Palestra

Av. Loft João 
Bassitt - 
Cristo Rei      

Acesse o QR Code e veja os 
trechos a serem duplicados

Novas pontes ajudam a 
encurtar distâncias 

Também em parceria com o governo 
do Estado serão construídas três pontes que 
abrirão novos caminhos, contribuindo para 
a mobilidade urbana.

Duas pontes estão sendo construídas 
sobre o Córrego Felicidade, nas duas mar-
ginais que serão abertas na BR-153, de um 
lado próximo ao Zoológico e de outro junto 
ao Bairro Belvedere. Para a construção das 
marginais, a Prefeitura firmou convênio com 
o governo estadual, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Subsecretaria 
de Convênios com Municípios e Entidades 
Não Governamentais. A obra tem custo 
estimado de R$ 7.914.672,82, sendo R$ 
2.914.671,82 de recursos do Município e os 
outros R$ 5 milhões do convênio estadual.

A terceira ponte será sobre o rio Pre-
to, permitindo uma nova ligação entre os 
bairros Solidariedade e Jardim Nunes. Esta 
nova via de acesso terá 720 metros de ex-
tensão e inclui uma ponte de 46 metros, in-
terligando diversos bairros para beneficiar 
milhares de pessoas, principalmente na 
Região Norte.
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Conteúdo patrocinado

Com um investimento de R$ 
55 milhões, o anel viário J. 
Hawilla de Rio Preto tem 
previsão de conclusão para 
o segundo semestre de 2021. 

Com 35 quilômetros de extensão (sendo 
13 quilômetros de novos trechos), com 
oito pontes (três delas sobre o Rio Preto), 
oito galerias pluviais de concreto, além de 
um viaduto sobre a linha férrea. Os 13 qui-
lômetros novos estão interligados a 22 qui-
lômetros de ruas e avenidas já existentes, 
mas que estavam isolados em vários pon-
tos. Para ligá-los, foi necessário construir 
obras de arte e desapropriar áreas, destra-
vando trechos interrompidos há anos.

As três primeiras fases da obra estão 
concluídas, entregues e sendo utilizadas 
pelos motoristas. O trecho quatro conti-
nua em obras.

O principal benefício do anel viário 
para o trânsito foi a descentralização do 
fluxo de veículos, que possibilitou ain-
da a interligação das diferentes regiões 
da cidade sem a necessidade de passar 
pelo Centro. O resultado da maior obra 
de mobilidade urbana da história de São 
José do Rio Preto é visível. Não se dão mais 
voltas para chegar de um bairro a outro e 
nem é preciso passar necessariamente pelo 
Centro da cidade, beneficiando o transporte 
individual e coletivo.

Marco Zero
No dia 11 de junho o prefeito Edinho 

Araújo entregou a sinalização do marco 
zero do anel viário, obra na avenida Aní-
sio Haddad junto à praça revitalizada, por 
meio do programa “Viva a Praça”, que re-
forma e constrói espaços de convivência 
em parcerias com a iniciativa privada. O 
complexo de ruas e avenidas foi batizado 
em homenagem ao jornalista e empresá-
rio J. Hawilla, fundador da TV TEM, que 
morreu em maio de 2018.

A última etapa, a de número quatro, 
está localizada na região Leste da cidade. 
Além de aberturas de vias e obras como 
a nova ponte do Jardim Soraya, o trecho 
ganhou pistas de caminhada e ciclovias, 
mais esporte, lazer, mobilidade e trans-
porte alternativo não poluente. A obra, que 
representa a última fase do Anel Viário, 
compreende três trechos: interligação da 
Avenida Professor Carlos Nunes de Mattos 
com a Avenida de Maio, duplicação das 
Avenidas de Maio e Treze de Maio entre 
o Parque Residencial Cambuí e o Lauria-
no Tebar II, duplicação da Estrada Vicinal 
Vicente Polachini entre a Avenida de Maio 
e a Avenida Nadima Damha.

Obras avançam no 1º semestre de 
2021

Intervenções em pontos estratégicos 
melhoram a mobilidade urbana em todas 
as regiões da cidade. 

Novo terminal descentralizado na 
UPA Norte

Iniciada a construção do Terminal 
Descentralizado da Upa Norte, na rua 
Manoel Moreno, às margens da avenida 
Mirassolândia. A obra terá 1.194,13 m² de 
área construída em terreno de 5.628,52 
m². Além do terminal – com banheiros, 
bilheteria e administração – será insta-
lada uma praça com jardinagem e uma 
Academia para Todas as Idades (ATI). 
O valor total do contrato é R$ 3.993.082,55 
e o prazo para conclusão é de até 10 meses. 

Terminal Urbano Waldemar Gui-
lherme Pavão.

Construído na avenida Alfredo An-
tônio de Oliveira, em frente ao Shopping 
Cidade Norte. É o quarto concluído dos 
seis terminais previstos no Plano de Mo-
bilidade Urbana e que permitirão a des-
centralização do sistema de transporte 
urbano de Rio Preto que passará do atual 
sistema radial (com quase a totalidade das 
linhas partindo e chegando ao Terminal 
Central) para o modo perimetral (com li-
nhas coletoras e itinerários entre regiões). 
O terminal, cujo investimento total foi de 
R$ 1,9 milhão, recebe os veículos das li-
nhas que atendem bairros populosos da 
região Norte, como Santo Antônio, Jardim 
Nunes, Duas Vendas, Parque Cidadania e 
Nova Esperança.

Implantação de infraestrutura Par-
que Tecnológico

Ampliação do Parque Tecnológico, com 
execução de infraestrutura de drenagem, 
pavimentação e iluminação pública, pos-
sibilitará a instalação de novas empresas 
no parque e consequentemente geração de 

Maior obra de mobilidade de Rio Preto 
está próxima de ser concluída

Novo anel viário promete interligar bairros e facilitar a locomoção de motoristas
Núcleo Digital emprego e renda. Investimento total de R$ 

7,8 milhões com pavimentação, drenagem e 
iluminação pública.

Adequações de instalação elétrica, cen-
tro de incubadora de empresas, adequação 
das instalações elétricas do centro de incu-
badora para atender a demanda das novas 
empresas. Valor total da obra de R$ 229 mil.

Parceria com Governo  
do Estado garante obras 

em vicinais
Boas notícias no primeiro se-

mestre deste ano. O prefeito Edinho 
Araújo garantiu junto ao governo 
do Estado a inclusão de três trechos 
importantes no programa estadual de 
recuperação de estradas vicinais.

Um dos trechos que passará por 
duplicação é o da SJR 150 – Estrada 
José Domingues Netto / Vicinal Vila 
Azul, no trecho compreendido entre 
os loteamentos Europark e Colina 
Azul, com aproximadamente 1,5 km 
de extensão e investimentos de R$ 
11,3 milhões.

Outro trecho é a duplicação da 
SJR 150 – Estrada João Parise / Vi-
cinal que liga ao Distrito de Enge-
nheiro Schmitt, entre os loteamentos 
Recanto do Lago e Amoras 2, com 
aproximadamente 3,8 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 22,6 milhões. O terceiro trecho 
é a duplicação da SJR 350 – Estra-
da Valdomiro Lopes da Silva, entre 
os loteamentos Moradas Rio Preto e 
Dignidade Parque Residencial, com 
aproximadamente 1,2 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 5,4 milhões. 
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Novas pontes ajudam a 
encurtar distâncias 

Também em parceria com o governo 
do Estado serão construídas três pontes que 
abrirão novos caminhos, contribuindo para 
a mobilidade urbana.

Duas pontes estão sendo construídas 
sobre o Córrego Felicidade, nas duas mar-
ginais que serão abertas na BR-153, de um 
lado próximo ao Zoológico e de outro junto 
ao Bairro Belvedere. Para a construção das 
marginais, a Prefeitura firmou convênio com 
o governo estadual, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Subsecretaria 
de Convênios com Municípios e Entidades 
Não Governamentais. A obra tem custo 
estimado de R$ 7.914.672,82, sendo R$ 
2.914.671,82 de recursos do Município e os 
outros R$ 5 milhões do convênio estadual.

A terceira ponte será sobre o rio Pre-
to, permitindo uma nova ligação entre os 
bairros Solidariedade e Jardim Nunes. Esta 
nova via de acesso terá 720 metros de ex-
tensão e inclui uma ponte de 46 metros, in-
terligando diversos bairros para beneficiar 
milhares de pessoas, principalmente na 
Região Norte.
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Conteúdo patrocinado

Com um investimento de R$ 
55 milhões, o anel viário J. 
Hawilla de Rio Preto tem 
previsão de conclusão para 
o segundo semestre de 2021. 

Com 35 quilômetros de extensão (sendo 
13 quilômetros de novos trechos), com 
oito pontes (três delas sobre o Rio Preto), 
oito galerias pluviais de concreto, além de 
um viaduto sobre a linha férrea. Os 13 qui-
lômetros novos estão interligados a 22 qui-
lômetros de ruas e avenidas já existentes, 
mas que estavam isolados em vários pon-
tos. Para ligá-los, foi necessário construir 
obras de arte e desapropriar áreas, destra-
vando trechos interrompidos há anos.

As três primeiras fases da obra estão 
concluídas, entregues e sendo utilizadas 
pelos motoristas. O trecho quatro conti-
nua em obras.

O principal benefício do anel viário 
para o trânsito foi a descentralização do 
fluxo de veículos, que possibilitou ain-
da a interligação das diferentes regiões 
da cidade sem a necessidade de passar 
pelo Centro. O resultado da maior obra 
de mobilidade urbana da história de São 
José do Rio Preto é visível. Não se dão mais 
voltas para chegar de um bairro a outro e 
nem é preciso passar necessariamente pelo 
Centro da cidade, beneficiando o transporte 
individual e coletivo.

Marco Zero
No dia 11 de junho o prefeito Edinho 

Araújo entregou a sinalização do marco 
zero do anel viário, obra na avenida Aní-
sio Haddad junto à praça revitalizada, por 
meio do programa “Viva a Praça”, que re-
forma e constrói espaços de convivência 
em parcerias com a iniciativa privada. O 
complexo de ruas e avenidas foi batizado 
em homenagem ao jornalista e empresá-
rio J. Hawilla, fundador da TV TEM, que 
morreu em maio de 2018.

A última etapa, a de número quatro, 
está localizada na região Leste da cidade. 
Além de aberturas de vias e obras como 
a nova ponte do Jardim Soraya, o trecho 
ganhou pistas de caminhada e ciclovias, 
mais esporte, lazer, mobilidade e trans-
porte alternativo não poluente. A obra, que 
representa a última fase do Anel Viário, 
compreende três trechos: interligação da 
Avenida Professor Carlos Nunes de Mattos 
com a Avenida de Maio, duplicação das 
Avenidas de Maio e Treze de Maio entre 
o Parque Residencial Cambuí e o Lauria-
no Tebar II, duplicação da Estrada Vicinal 
Vicente Polachini entre a Avenida de Maio 
e a Avenida Nadima Damha.

Obras avançam no 1º semestre de 
2021

Intervenções em pontos estratégicos 
melhoram a mobilidade urbana em todas 
as regiões da cidade. 

Novo terminal descentralizado na 
UPA Norte

Iniciada a construção do Terminal 
Descentralizado da Upa Norte, na rua 
Manoel Moreno, às margens da avenida 
Mirassolândia. A obra terá 1.194,13 m² de 
área construída em terreno de 5.628,52 
m². Além do terminal – com banheiros, 
bilheteria e administração – será insta-
lada uma praça com jardinagem e uma 
Academia para Todas as Idades (ATI). 
O valor total do contrato é R$ 3.993.082,55 
e o prazo para conclusão é de até 10 meses. 

Terminal Urbano Waldemar Gui-
lherme Pavão.

Construído na avenida Alfredo An-
tônio de Oliveira, em frente ao Shopping 
Cidade Norte. É o quarto concluído dos 
seis terminais previstos no Plano de Mo-
bilidade Urbana e que permitirão a des-
centralização do sistema de transporte 
urbano de Rio Preto que passará do atual 
sistema radial (com quase a totalidade das 
linhas partindo e chegando ao Terminal 
Central) para o modo perimetral (com li-
nhas coletoras e itinerários entre regiões). 
O terminal, cujo investimento total foi de 
R$ 1,9 milhão, recebe os veículos das li-
nhas que atendem bairros populosos da 
região Norte, como Santo Antônio, Jardim 
Nunes, Duas Vendas, Parque Cidadania e 
Nova Esperança.

Implantação de infraestrutura Par-
que Tecnológico

Ampliação do Parque Tecnológico, com 
execução de infraestrutura de drenagem, 
pavimentação e iluminação pública, pos-
sibilitará a instalação de novas empresas 
no parque e consequentemente geração de 

Maior obra de mobilidade de Rio Preto 
está próxima de ser concluída

Novo anel viário promete interligar bairros e facilitar a locomoção de motoristas
Núcleo Digital emprego e renda. Investimento total de R$ 

7,8 milhões com pavimentação, drenagem e 
iluminação pública.

Adequações de instalação elétrica, cen-
tro de incubadora de empresas, adequação 
das instalações elétricas do centro de incu-
badora para atender a demanda das novas 
empresas. Valor total da obra de R$ 229 mil.

Parceria com Governo  
do Estado garante obras 

em vicinais
Boas notícias no primeiro se-

mestre deste ano. O prefeito Edinho 
Araújo garantiu junto ao governo 
do Estado a inclusão de três trechos 
importantes no programa estadual de 
recuperação de estradas vicinais.

Um dos trechos que passará por 
duplicação é o da SJR 150 – Estrada 
José Domingues Netto / Vicinal Vila 
Azul, no trecho compreendido entre 
os loteamentos Europark e Colina 
Azul, com aproximadamente 1,5 km 
de extensão e investimentos de R$ 
11,3 milhões.

Outro trecho é a duplicação da 
SJR 150 – Estrada João Parise / Vi-
cinal que liga ao Distrito de Enge-
nheiro Schmitt, entre os loteamentos 
Recanto do Lago e Amoras 2, com 
aproximadamente 3,8 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 22,6 milhões. O terceiro trecho 
é a duplicação da SJR 350 – Estra-
da Valdomiro Lopes da Silva, entre 
os loteamentos Moradas Rio Preto e 
Dignidade Parque Residencial, com 
aproximadamente 1,2 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 5,4 milhões. 
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Novas pontes ajudam a 
encurtar distâncias 

Também em parceria com o governo 
do Estado serão construídas três pontes que 
abrirão novos caminhos, contribuindo para 
a mobilidade urbana.

Duas pontes estão sendo construídas 
sobre o Córrego Felicidade, nas duas mar-
ginais que serão abertas na BR-153, de um 
lado próximo ao Zoológico e de outro junto 
ao Bairro Belvedere. Para a construção das 
marginais, a Prefeitura firmou convênio com 
o governo estadual, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Subsecretaria 
de Convênios com Municípios e Entidades 
Não Governamentais. A obra tem custo 
estimado de R$ 7.914.672,82, sendo R$ 
2.914.671,82 de recursos do Município e os 
outros R$ 5 milhões do convênio estadual.

A terceira ponte será sobre o rio Pre-
to, permitindo uma nova ligação entre os 
bairros Solidariedade e Jardim Nunes. Esta 
nova via de acesso terá 720 metros de ex-
tensão e inclui uma ponte de 46 metros, in-
terligando diversos bairros para beneficiar 
milhares de pessoas, principalmente na 
Região Norte.
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Conteúdo patrocinado

Com um investimento de R$ 
55 milhões, o anel viário J. 
Hawilla de Rio Preto tem 
previsão de conclusão para 
o segundo semestre de 2021. 

Com 35 quilômetros de extensão (sendo 
13 quilômetros de novos trechos), com 
oito pontes (três delas sobre o Rio Preto), 
oito galerias pluviais de concreto, além de 
um viaduto sobre a linha férrea. Os 13 qui-
lômetros novos estão interligados a 22 qui-
lômetros de ruas e avenidas já existentes, 
mas que estavam isolados em vários pon-
tos. Para ligá-los, foi necessário construir 
obras de arte e desapropriar áreas, destra-
vando trechos interrompidos há anos.

As três primeiras fases da obra estão 
concluídas, entregues e sendo utilizadas 
pelos motoristas. O trecho quatro conti-
nua em obras.

O principal benefício do anel viário 
para o trânsito foi a descentralização do 
fluxo de veículos, que possibilitou ain-
da a interligação das diferentes regiões 
da cidade sem a necessidade de passar 
pelo Centro. O resultado da maior obra 
de mobilidade urbana da história de São 
José do Rio Preto é visível. Não se dão mais 
voltas para chegar de um bairro a outro e 
nem é preciso passar necessariamente pelo 
Centro da cidade, beneficiando o transporte 
individual e coletivo.

Marco Zero
No dia 11 de junho o prefeito Edinho 

Araújo entregou a sinalização do marco 
zero do anel viário, obra na avenida Aní-
sio Haddad junto à praça revitalizada, por 
meio do programa “Viva a Praça”, que re-
forma e constrói espaços de convivência 
em parcerias com a iniciativa privada. O 
complexo de ruas e avenidas foi batizado 
em homenagem ao jornalista e empresá-
rio J. Hawilla, fundador da TV TEM, que 
morreu em maio de 2018.

A última etapa, a de número quatro, 
está localizada na região Leste da cidade. 
Além de aberturas de vias e obras como 
a nova ponte do Jardim Soraya, o trecho 
ganhou pistas de caminhada e ciclovias, 
mais esporte, lazer, mobilidade e trans-
porte alternativo não poluente. A obra, que 
representa a última fase do Anel Viário, 
compreende três trechos: interligação da 
Avenida Professor Carlos Nunes de Mattos 
com a Avenida de Maio, duplicação das 
Avenidas de Maio e Treze de Maio entre 
o Parque Residencial Cambuí e o Lauria-
no Tebar II, duplicação da Estrada Vicinal 
Vicente Polachini entre a Avenida de Maio 
e a Avenida Nadima Damha.

Obras avançam no 1º semestre de 
2021

Intervenções em pontos estratégicos 
melhoram a mobilidade urbana em todas 
as regiões da cidade. 

Novo terminal descentralizado na 
UPA Norte

Iniciada a construção do Terminal 
Descentralizado da Upa Norte, na rua 
Manoel Moreno, às margens da avenida 
Mirassolândia. A obra terá 1.194,13 m² de 
área construída em terreno de 5.628,52 
m². Além do terminal – com banheiros, 
bilheteria e administração – será insta-
lada uma praça com jardinagem e uma 
Academia para Todas as Idades (ATI). 
O valor total do contrato é R$ 3.993.082,55 
e o prazo para conclusão é de até 10 meses. 

Terminal Urbano Waldemar Gui-
lherme Pavão.

Construído na avenida Alfredo An-
tônio de Oliveira, em frente ao Shopping 
Cidade Norte. É o quarto concluído dos 
seis terminais previstos no Plano de Mo-
bilidade Urbana e que permitirão a des-
centralização do sistema de transporte 
urbano de Rio Preto que passará do atual 
sistema radial (com quase a totalidade das 
linhas partindo e chegando ao Terminal 
Central) para o modo perimetral (com li-
nhas coletoras e itinerários entre regiões). 
O terminal, cujo investimento total foi de 
R$ 1,9 milhão, recebe os veículos das li-
nhas que atendem bairros populosos da 
região Norte, como Santo Antônio, Jardim 
Nunes, Duas Vendas, Parque Cidadania e 
Nova Esperança.

Implantação de infraestrutura Par-
que Tecnológico

Ampliação do Parque Tecnológico, com 
execução de infraestrutura de drenagem, 
pavimentação e iluminação pública, pos-
sibilitará a instalação de novas empresas 
no parque e consequentemente geração de 

Maior obra de mobilidade de Rio Preto 
está próxima de ser concluída

Novo anel viário promete interligar bairros e facilitar a locomoção de motoristas
Núcleo Digital emprego e renda. Investimento total de R$ 

7,8 milhões com pavimentação, drenagem e 
iluminação pública.

Adequações de instalação elétrica, cen-
tro de incubadora de empresas, adequação 
das instalações elétricas do centro de incu-
badora para atender a demanda das novas 
empresas. Valor total da obra de R$ 229 mil.

Parceria com Governo  
do Estado garante obras 

em vicinais
Boas notícias no primeiro se-

mestre deste ano. O prefeito Edinho 
Araújo garantiu junto ao governo 
do Estado a inclusão de três trechos 
importantes no programa estadual de 
recuperação de estradas vicinais.

Um dos trechos que passará por 
duplicação é o da SJR 150 – Estrada 
José Domingues Netto / Vicinal Vila 
Azul, no trecho compreendido entre 
os loteamentos Europark e Colina 
Azul, com aproximadamente 1,5 km 
de extensão e investimentos de R$ 
11,3 milhões.

Outro trecho é a duplicação da 
SJR 150 – Estrada João Parise / Vi-
cinal que liga ao Distrito de Enge-
nheiro Schmitt, entre os loteamentos 
Recanto do Lago e Amoras 2, com 
aproximadamente 3,8 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 22,6 milhões. O terceiro trecho 
é a duplicação da SJR 350 – Estra-
da Valdomiro Lopes da Silva, entre 
os loteamentos Moradas Rio Preto e 
Dignidade Parque Residencial, com 
aproximadamente 1,2 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 5,4 milhões. 

Vila Madalena 
- Cruzamento 
com a Av. Danilo 
Galeazzi

Fase 2 -  Contorno da 
Avenida do Linhão sentido 

Shopping Zona Norte

Obras da Fase 3 na Av. 
Ernani Pires Domingues - 
Res. Palestra

Av. Loft João 
Bassitt - 
Cristo Rei      

Acesse o QR Code e veja os 
trechos a serem duplicados

Novas pontes ajudam a 
encurtar distâncias 

Também em parceria com o governo 
do Estado serão construídas três pontes que 
abrirão novos caminhos, contribuindo para 
a mobilidade urbana.

Duas pontes estão sendo construídas 
sobre o Córrego Felicidade, nas duas mar-
ginais que serão abertas na BR-153, de um 
lado próximo ao Zoológico e de outro junto 
ao Bairro Belvedere. Para a construção das 
marginais, a Prefeitura firmou convênio com 
o governo estadual, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Subsecretaria 
de Convênios com Municípios e Entidades 
Não Governamentais. A obra tem custo 
estimado de R$ 7.914.672,82, sendo R$ 
2.914.671,82 de recursos do Município e os 
outros R$ 5 milhões do convênio estadual.

A terceira ponte será sobre o rio Pre-
to, permitindo uma nova ligação entre os 
bairros Solidariedade e Jardim Nunes. Esta 
nova via de acesso terá 720 metros de ex-
tensão e inclui uma ponte de 46 metros, in-
terligando diversos bairros para beneficiar 
milhares de pessoas, principalmente na 
Região Norte.
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Conteúdo patrocinado

Com um investimento de R$ 
55 milhões, o anel viário J. 
Hawilla de Rio Preto tem 
previsão de conclusão para 
o segundo semestre de 2021. 

Com 35 quilômetros de extensão (sendo 
13 quilômetros de novos trechos), com 
oito pontes (três delas sobre o Rio Preto), 
oito galerias pluviais de concreto, além de 
um viaduto sobre a linha férrea. Os 13 qui-
lômetros novos estão interligados a 22 qui-
lômetros de ruas e avenidas já existentes, 
mas que estavam isolados em vários pon-
tos. Para ligá-los, foi necessário construir 
obras de arte e desapropriar áreas, destra-
vando trechos interrompidos há anos.

As três primeiras fases da obra estão 
concluídas, entregues e sendo utilizadas 
pelos motoristas. O trecho quatro conti-
nua em obras.

O principal benefício do anel viário 
para o trânsito foi a descentralização do 
fluxo de veículos, que possibilitou ain-
da a interligação das diferentes regiões 
da cidade sem a necessidade de passar 
pelo Centro. O resultado da maior obra 
de mobilidade urbana da história de São 
José do Rio Preto é visível. Não se dão mais 
voltas para chegar de um bairro a outro e 
nem é preciso passar necessariamente pelo 
Centro da cidade, beneficiando o transporte 
individual e coletivo.

Marco Zero
No dia 11 de junho o prefeito Edinho 

Araújo entregou a sinalização do marco 
zero do anel viário, obra na avenida Aní-
sio Haddad junto à praça revitalizada, por 
meio do programa “Viva a Praça”, que re-
forma e constrói espaços de convivência 
em parcerias com a iniciativa privada. O 
complexo de ruas e avenidas foi batizado 
em homenagem ao jornalista e empresá-
rio J. Hawilla, fundador da TV TEM, que 
morreu em maio de 2018.

A última etapa, a de número quatro, 
está localizada na região Leste da cidade. 
Além de aberturas de vias e obras como 
a nova ponte do Jardim Soraya, o trecho 
ganhou pistas de caminhada e ciclovias, 
mais esporte, lazer, mobilidade e trans-
porte alternativo não poluente. A obra, que 
representa a última fase do Anel Viário, 
compreende três trechos: interligação da 
Avenida Professor Carlos Nunes de Mattos 
com a Avenida de Maio, duplicação das 
Avenidas de Maio e Treze de Maio entre 
o Parque Residencial Cambuí e o Lauria-
no Tebar II, duplicação da Estrada Vicinal 
Vicente Polachini entre a Avenida de Maio 
e a Avenida Nadima Damha.

Obras avançam no 1º semestre de 
2021

Intervenções em pontos estratégicos 
melhoram a mobilidade urbana em todas 
as regiões da cidade. 

Novo terminal descentralizado na 
UPA Norte

Iniciada a construção do Terminal 
Descentralizado da Upa Norte, na rua 
Manoel Moreno, às margens da avenida 
Mirassolândia. A obra terá 1.194,13 m² de 
área construída em terreno de 5.628,52 
m². Além do terminal – com banheiros, 
bilheteria e administração – será insta-
lada uma praça com jardinagem e uma 
Academia para Todas as Idades (ATI). 
O valor total do contrato é R$ 3.993.082,55 
e o prazo para conclusão é de até 10 meses. 

Terminal Urbano Waldemar Gui-
lherme Pavão.

Construído na avenida Alfredo An-
tônio de Oliveira, em frente ao Shopping 
Cidade Norte. É o quarto concluído dos 
seis terminais previstos no Plano de Mo-
bilidade Urbana e que permitirão a des-
centralização do sistema de transporte 
urbano de Rio Preto que passará do atual 
sistema radial (com quase a totalidade das 
linhas partindo e chegando ao Terminal 
Central) para o modo perimetral (com li-
nhas coletoras e itinerários entre regiões). 
O terminal, cujo investimento total foi de 
R$ 1,9 milhão, recebe os veículos das li-
nhas que atendem bairros populosos da 
região Norte, como Santo Antônio, Jardim 
Nunes, Duas Vendas, Parque Cidadania e 
Nova Esperança.

Implantação de infraestrutura Par-
que Tecnológico

Ampliação do Parque Tecnológico, com 
execução de infraestrutura de drenagem, 
pavimentação e iluminação pública, pos-
sibilitará a instalação de novas empresas 
no parque e consequentemente geração de 

Maior obra de mobilidade de Rio Preto 
está próxima de ser concluída

Novo anel viário promete interligar bairros e facilitar a locomoção de motoristas
Núcleo Digital emprego e renda. Investimento total de R$ 

7,8 milhões com pavimentação, drenagem e 
iluminação pública.

Adequações de instalação elétrica, cen-
tro de incubadora de empresas, adequação 
das instalações elétricas do centro de incu-
badora para atender a demanda das novas 
empresas. Valor total da obra de R$ 229 mil.

Parceria com Governo 
do Estado garante obras 

em vicinais
Boas notícias no primeiro se-

mestre deste ano. O prefeito Edinho 
Araújo garantiu junto ao governo 
do Estado a inclusão de três trechos 
importantes no programa estadual de 
recuperação de estradas vicinais.

Um dos trechos que passará por 
duplicação é o da SJR 150 – Estrada 
José Domingues Netto / Vicinal Vila 
Azul, no trecho compreendido entre 
os loteamentos Europark e Colina 
Azul, com aproximadamente 1,5 km 
de extensão e investimentos de R$ 
11,3 milhões.

Outro trecho é a duplicação da 
SJR 150 – Estrada João Parise / Vi-
cinal que liga ao Distrito de Enge-
nheiro Schmitt, entre os loteamentos 
Recanto do Lago e Amoras 2, com 
aproximadamente 3,8 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 22,6 milhões. O terceiro trecho 
é a duplicação da SJR 350 – Estra-
da Valdomiro Lopes da Silva, entre 
os loteamentos Moradas Rio Preto e 
Dignidade Parque Residencial, com 
aproximadamente 1,2 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 5,4 milhões. 

Vila Madalena 
- Cruzamento 
com a Av. Danilo 
Galeazzi

Fase 2 -  Contorno da 
Avenida do Linhão sentido 

Shopping Zona Norte

Obras da Fase 3 na Av. 
Ernani Pires Domingues - 
Res. Palestra

Av. Loft João 
Bassitt - 
Cristo Rei      

Acesse o QR Code e veja os 
trechos a serem duplicados

Novas pontes ajudam a 
encurtar distâncias 

Também em parceria com o governo 
do Estado serão construídas três pontes que 
abrirão novos caminhos, contribuindo para 
a mobilidade urbana.

Duas pontes estão sendo construídas 
sobre o Córrego Felicidade, nas duas mar-
ginais que serão abertas na BR-153, de um 
lado próximo ao Zoológico e de outro junto 
ao Bairro Belvedere. Para a construção das 
marginais, a Prefeitura firmou convênio com 
o governo estadual, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Subsecretaria 
de Convênios com Municípios e Entidades 
Não Governamentais. A obra tem custo 
estimado de R$ 7.914.672,82, sendo R$ 
2.914.671,82 de recursos do Município e os 
outros R$ 5 milhões do convênio estadual.

A terceira ponte será sobre o rio Pre-
to, permitindo uma nova ligação entre os 
bairros Solidariedade e Jardim Nunes. Esta 
nova via de acesso terá 720 metros de ex-
tensão e inclui uma ponte de 46 metros, in-
terligando diversos bairros para beneficiar 
milhares de pessoas, principalmente na 
Região Norte.
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Conteúdo patrocinado

Com um investimento de R$ 
55 milhões, o anel viário J. 
Hawilla de Rio Preto tem 
previsão de conclusão para 
o segundo semestre de 2021. 

Com 35 quilômetros de extensão (sendo 
13 quilômetros de novos trechos), com 
oito pontes (três delas sobre o Rio Preto), 
oito galerias pluviais de concreto, além de 
um viaduto sobre a linha férrea. Os 13 qui-
lômetros novos estão interligados a 22 qui-
lômetros de ruas e avenidas já existentes, 
mas que estavam isolados em vários pon-
tos. Para ligá-los, foi necessário construir 
obras de arte e desapropriar áreas, destra-
vando trechos interrompidos há anos.

As três primeiras fases da obra estão 
concluídas, entregues e sendo utilizadas 
pelos motoristas. O trecho quatro conti-
nua em obras.

O principal benefício do anel viário 
para o trânsito foi a descentralização do 
fluxo de veículos, que possibilitou ain-
da a interligação das diferentes regiões 
da cidade sem a necessidade de passar 
pelo Centro. O resultado da maior obra 
de mobilidade urbana da história de São 
José do Rio Preto é visível. Não se dão mais 
voltas para chegar de um bairro a outro e 
nem é preciso passar necessariamente pelo 
Centro da cidade, beneficiando o transporte 
individual e coletivo.

Marco Zero
No dia 11 de junho o prefeito Edinho 

Araújo entregou a sinalização do marco 
zero do anel viário, obra na avenida Aní-
sio Haddad junto à praça revitalizada, por 
meio do programa “Viva a Praça”, que re-
forma e constrói espaços de convivência 
em parcerias com a iniciativa privada. O 
complexo de ruas e avenidas foi batizado 
em homenagem ao jornalista e empresá-
rio J. Hawilla, fundador da TV TEM, que 
morreu em maio de 2018.

A última etapa, a de número quatro, 
está localizada na região Leste da cidade. 
Além de aberturas de vias e obras como 
a nova ponte do Jardim Soraya, o trecho 
ganhou pistas de caminhada e ciclovias, 
mais esporte, lazer, mobilidade e trans-
porte alternativo não poluente. A obra, que 
representa a última fase do Anel Viário, 
compreende três trechos: interligação da 
Avenida Professor Carlos Nunes de Mattos 
com a Avenida de Maio, duplicação das 
Avenidas de Maio e Treze de Maio entre 
o Parque Residencial Cambuí e o Lauria-
no Tebar II, duplicação da Estrada Vicinal 
Vicente Polachini entre a Avenida de Maio 
e a Avenida Nadima Damha.

Obras avançam no 1º semestre de 
2021

Intervenções em pontos estratégicos 
melhoram a mobilidade urbana em todas 
as regiões da cidade. 

Novo terminal descentralizado na 
UPA Norte

Iniciada a construção do Terminal 
Descentralizado da Upa Norte, na rua 
Manoel Moreno, às margens da avenida 
Mirassolândia. A obra terá 1.194,13 m² de 
área construída em terreno de 5.628,52 
m². Além do terminal – com banheiros, 
bilheteria e administração – será insta-
lada uma praça com jardinagem e uma 
Academia para Todas as Idades (ATI). 
O valor total do contrato é R$ 3.993.082,55 
e o prazo para conclusão é de até 10 meses. 

Terminal Urbano Waldemar Gui-
lherme Pavão.

Construído na avenida Alfredo An-
tônio de Oliveira, em frente ao Shopping 
Cidade Norte. É o quarto concluído dos 
seis terminais previstos no Plano de Mo-
bilidade Urbana e que permitirão a des-
centralização do sistema de transporte 
urbano de Rio Preto que passará do atual 
sistema radial (com quase a totalidade das 
linhas partindo e chegando ao Terminal 
Central) para o modo perimetral (com li-
nhas coletoras e itinerários entre regiões). 
O terminal, cujo investimento total foi de 
R$ 1,9 milhão, recebe os veículos das li-
nhas que atendem bairros populosos da 
região Norte, como Santo Antônio, Jardim 
Nunes, Duas Vendas, Parque Cidadania e 
Nova Esperança.

Implantação de infraestrutura Par-
que Tecnológico

Ampliação do Parque Tecnológico, com 
execução de infraestrutura de drenagem, 
pavimentação e iluminação pública, pos-
sibilitará a instalação de novas empresas 
no parque e consequentemente geração de 

Maior obra de mobilidade de Rio Preto 
está próxima de ser concluída

Novo anel viário promete interligar bairros e facilitar a locomoção de motoristas
Núcleo Digital emprego e renda. Investimento total de R$ 

7,8 milhões com pavimentação, drenagem e 
iluminação pública.

Adequações de instalação elétrica, cen-
tro de incubadora de empresas, adequação 
das instalações elétricas do centro de incu-
badora para atender a demanda das novas 
empresas. Valor total da obra de R$ 229 mil.

Parceria com Governo  
do Estado garante obras 

em vicinais
Boas notícias no primeiro se-

mestre deste ano. O prefeito Edinho 
Araújo garantiu junto ao governo 
do Estado a inclusão de três trechos 
importantes no programa estadual de 
recuperação de estradas vicinais.

Um dos trechos que passará por 
duplicação é o da SJR 150 – Estrada 
José Domingues Netto / Vicinal Vila 
Azul, no trecho compreendido entre 
os loteamentos Europark e Colina 
Azul, com aproximadamente 1,5 km 
de extensão e investimentos de R$ 
11,3 milhões.

Outro trecho é a duplicação da 
SJR 150 – Estrada João Parise / Vi-
cinal que liga ao Distrito de Enge-
nheiro Schmitt, entre os loteamentos 
Recanto do Lago e Amoras 2, com 
aproximadamente 3,8 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 22,6 milhões. O terceiro trecho 
é a duplicação da SJR 350 – Estra-
da Valdomiro Lopes da Silva, entre 
os loteamentos Moradas Rio Preto e 
Dignidade Parque Residencial, com 
aproximadamente 1,2 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 5,4 milhões. 

Vila Madalena 
- Cruzamento 
com a Av. Danilo 
Galeazzi

Fase 2 -  Contorno da 
Avenida do Linhão sentido 

Shopping Zona Norte

Obras da Fase 3 na Av. 
Ernani Pires Domingues - 
Res. Palestra

Av. Loft João 
Bassitt - 
Cristo Rei      

Acesse o QR Code e veja os 
trechos a serem duplicados

Novas pontes ajudam a 
encurtar distâncias 

Também em parceria com o governo 
do Estado serão construídas três pontes que 
abrirão novos caminhos, contribuindo para 
a mobilidade urbana.

Duas pontes estão sendo construídas 
sobre o Córrego Felicidade, nas duas mar-
ginais que serão abertas na BR-153, de um 
lado próximo ao Zoológico e de outro junto 
ao Bairro Belvedere. Para a construção das 
marginais, a Prefeitura firmou convênio com 
o governo estadual, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Subsecretaria 
de Convênios com Municípios e Entidades 
Não Governamentais. A obra tem custo 
estimado de R$ 7.914.672,82, sendo R$ 
2.914.671,82 de recursos do Município e os 
outros R$ 5 milhões do convênio estadual.

A terceira ponte será sobre o rio Pre-
to, permitindo uma nova ligação entre os 
bairros Solidariedade e Jardim Nunes. Esta 
nova via de acesso terá 720 metros de ex-
tensão e inclui uma ponte de 46 metros, in-
terligando diversos bairros para beneficiar 
milhares de pessoas, principalmente na 
Região Norte.
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Conteúdo patrocinado

Com um investimento de R$ 
55 milhões, o anel viário J. 
Hawilla de Rio Preto tem 
previsão de conclusão para 
o segundo semestre de 2021. 

Com 35 quilômetros de extensão (sendo 
13 quilômetros de novos trechos), com 
oito pontes (três delas sobre o Rio Preto), 
oito galerias pluviais de concreto, além de 
um viaduto sobre a linha férrea. Os 13 qui-
lômetros novos estão interligados a 22 qui-
lômetros de ruas e avenidas já existentes, 
mas que estavam isolados em vários pon-
tos. Para ligá-los, foi necessário construir 
obras de arte e desapropriar áreas, destra-
vando trechos interrompidos há anos.

As três primeiras fases da obra estão 
concluídas, entregues e sendo utilizadas 
pelos motoristas. O trecho quatro conti-
nua em obras.

O principal benefício do anel viário 
para o trânsito foi a descentralização do 
fluxo de veículos, que possibilitou ain-
da a interligação das diferentes regiões 
da cidade sem a necessidade de passar 
pelo Centro. O resultado da maior obra 
de mobilidade urbana da história de São 
José do Rio Preto é visível. Não se dão mais 
voltas para chegar de um bairro a outro e 
nem é preciso passar necessariamente pelo 
Centro da cidade, beneficiando o transporte 
individual e coletivo.

Marco Zero
No dia 11 de junho o prefeito Edinho 

Araújo entregou a sinalização do marco 
zero do anel viário, obra na avenida Aní-
sio Haddad junto à praça revitalizada, por 
meio do programa “Viva a Praça”, que re-
forma e constrói espaços de convivência 
em parcerias com a iniciativa privada. O 
complexo de ruas e avenidas foi batizado 
em homenagem ao jornalista e empresá-
rio J. Hawilla, fundador da TV TEM, que 
morreu em maio de 2018.

A última etapa, a de número quatro, 
está localizada na região Leste da cidade. 
Além de aberturas de vias e obras como 
a nova ponte do Jardim Soraya, o trecho 
ganhou pistas de caminhada e ciclovias, 
mais esporte, lazer, mobilidade e trans-
porte alternativo não poluente. A obra, que 
representa a última fase do Anel Viário, 
compreende três trechos: interligação da 
Avenida Professor Carlos Nunes de Mattos 
com a Avenida de Maio, duplicação das 
Avenidas de Maio e Treze de Maio entre 
o Parque Residencial Cambuí e o Lauria-
no Tebar II, duplicação da Estrada Vicinal 
Vicente Polachini entre a Avenida de Maio 
e a Avenida Nadima Damha.

Obras avançam no 1º semestre de 
2021

Intervenções em pontos estratégicos 
melhoram a mobilidade urbana em todas 
as regiões da cidade. 

Novo terminal descentralizado na 
UPA Norte

Iniciada a construção do Terminal 
Descentralizado da Upa Norte, na rua 
Manoel Moreno, às margens da avenida 
Mirassolândia. A obra terá 1.194,13 m² de 
área construída em terreno de 5.628,52 
m². Além do terminal – com banheiros, 
bilheteria e administração – será insta-
lada uma praça com jardinagem e uma 
Academia para Todas as Idades (ATI). 
O valor total do contrato é R$ 3.993.082,55 
e o prazo para conclusão é de até 10 meses. 

Terminal Urbano Waldemar Gui-
lherme Pavão.

Construído na avenida Alfredo An-
tônio de Oliveira, em frente ao Shopping 
Cidade Norte. É o quarto concluído dos 
seis terminais previstos no Plano de Mo-
bilidade Urbana e que permitirão a des-
centralização do sistema de transporte 
urbano de Rio Preto que passará do atual 
sistema radial (com quase a totalidade das 
linhas partindo e chegando ao Terminal 
Central) para o modo perimetral (com li-
nhas coletoras e itinerários entre regiões). 
O terminal, cujo investimento total foi de 
R$ 1,9 milhão, recebe os veículos das li-
nhas que atendem bairros populosos da 
região Norte, como Santo Antônio, Jardim 
Nunes, Duas Vendas, Parque Cidadania e 
Nova Esperança.

Implantação de infraestrutura Par-
que Tecnológico

Ampliação do Parque Tecnológico, com 
execução de infraestrutura de drenagem, 
pavimentação e iluminação pública, pos-
sibilitará a instalação de novas empresas 
no parque e consequentemente geração de 

Maior obra de mobilidade de Rio Preto 
está próxima de ser concluída

Novo anel viário promete interligar bairros e facilitar a locomoção de motoristas
Núcleo Digital emprego e renda. Investimento total de R$ 

7,8 milhões com pavimentação, drenagem e 
iluminação pública.

Adequações de instalação elétrica, cen-
tro de incubadora de empresas, adequação 
das instalações elétricas do centro de incu-
badora para atender a demanda das novas 
empresas. Valor total da obra de R$ 229 mil.

Parceria com Governo  
do Estado garante obras 

em vicinais
Boas notícias no primeiro se-

mestre deste ano. O prefeito Edinho 
Araújo garantiu junto ao governo 
do Estado a inclusão de três trechos 
importantes no programa estadual de 
recuperação de estradas vicinais.

Um dos trechos que passará por 
duplicação é o da SJR 150 – Estrada 
José Domingues Netto / Vicinal Vila 
Azul, no trecho compreendido entre 
os loteamentos Europark e Colina 
Azul, com aproximadamente 1,5 km 
de extensão e investimentos de R$ 
11,3 milhões.

Outro trecho é a duplicação da 
SJR 150 – Estrada João Parise / Vi-
cinal que liga ao Distrito de Enge-
nheiro Schmitt, entre os loteamentos 
Recanto do Lago e Amoras 2, com 
aproximadamente 3,8 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 22,6 milhões. O terceiro trecho 
é a duplicação da SJR 350 – Estra-
da Valdomiro Lopes da Silva, entre 
os loteamentos Moradas Rio Preto e 
Dignidade Parque Residencial, com 
aproximadamente 1,2 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 5,4 milhões. 

Vila Madalena 
- Cruzamento 
com a Av. Danilo 
Galeazzi

Fase 2 -  Contorno da 
Avenida do Linhão sentido 

Shopping Zona Norte

Obras da Fase 3 na Av. 
Ernani Pires Domingues - 
Res. Palestra

Av. Loft João 
Bassitt - 
Cristo Rei      

Acesse o QR Code e veja os 
trechos a serem duplicados

Novas pontes ajudam a 
encurtar distâncias 

Também em parceria com o governo 
do Estado serão construídas três pontes que 
abrirão novos caminhos, contribuindo para 
a mobilidade urbana.

Duas pontes estão sendo construídas 
sobre o Córrego Felicidade, nas duas mar-
ginais que serão abertas na BR-153, de um 
lado próximo ao Zoológico e de outro junto 
ao Bairro Belvedere. Para a construção das 
marginais, a Prefeitura firmou convênio com 
o governo estadual, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Subsecretaria 
de Convênios com Municípios e Entidades 
Não Governamentais. A obra tem custo 
estimado de R$ 7.914.672,82, sendo R$ 
2.914.671,82 de recursos do Município e os 
outros R$ 5 milhões do convênio estadual.

A terceira ponte será sobre o rio Pre-
to, permitindo uma nova ligação entre os 
bairros Solidariedade e Jardim Nunes. Esta 
nova via de acesso terá 720 metros de ex-
tensão e inclui uma ponte de 46 metros, in-
terligando diversos bairros para beneficiar 
milhares de pessoas, principalmente na 
Região Norte.
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Conteúdo patrocinado

Com um investimento de R$ 
55 milhões, o anel viário J. 
Hawilla de Rio Preto tem 
previsão de conclusão para 
o segundo semestre de 2021. 

Com 35 quilômetros de extensão (sendo 
13 quilômetros de novos trechos), com 
oito pontes (três delas sobre o Rio Preto), 
oito galerias pluviais de concreto, além de 
um viaduto sobre a linha férrea. Os 13 qui-
lômetros novos estão interligados a 22 qui-
lômetros de ruas e avenidas já existentes, 
mas que estavam isolados em vários pon-
tos. Para ligá-los, foi necessário construir 
obras de arte e desapropriar áreas, destra-
vando trechos interrompidos há anos.

As três primeiras fases da obra estão 
concluídas, entregues e sendo utilizadas 
pelos motoristas. O trecho quatro conti-
nua em obras.

O principal benefício do anel viário 
para o trânsito foi a descentralização do 
fluxo de veículos, que possibilitou ain-
da a interligação das diferentes regiões 
da cidade sem a necessidade de passar 
pelo Centro. O resultado da maior obra 
de mobilidade urbana da história de São 
José do Rio Preto é visível. Não se dão mais 
voltas para chegar de um bairro a outro e 
nem é preciso passar necessariamente pelo 
Centro da cidade, beneficiando o transporte 
individual e coletivo.

Marco Zero
No dia 11 de junho o prefeito Edinho 

Araújo entregou a sinalização do marco 
zero do anel viário, obra na avenida Aní-
sio Haddad junto à praça revitalizada, por 
meio do programa “Viva a Praça”, que re-
forma e constrói espaços de convivência 
em parcerias com a iniciativa privada. O 
complexo de ruas e avenidas foi batizado 
em homenagem ao jornalista e empresá-
rio J. Hawilla, fundador da TV TEM, que 
morreu em maio de 2018.

A última etapa, a de número quatro, 
está localizada na região Leste da cidade. 
Além de aberturas de vias e obras como 
a nova ponte do Jardim Soraya, o trecho 
ganhou pistas de caminhada e ciclovias, 
mais esporte, lazer, mobilidade e trans-
porte alternativo não poluente. A obra, que 
representa a última fase do Anel Viário, 
compreende três trechos: interligação da 
Avenida Professor Carlos Nunes de Mattos 
com a Avenida de Maio, duplicação das 
Avenidas de Maio e Treze de Maio entre 
o Parque Residencial Cambuí e o Lauria-
no Tebar II, duplicação da Estrada Vicinal 
Vicente Polachini entre a Avenida de Maio 
e a Avenida Nadima Damha.

Obras avançam no 1º semestre de 
2021

Intervenções em pontos estratégicos 
melhoram a mobilidade urbana em todas 
as regiões da cidade. 

Novo terminal descentralizado na 
UPA Norte

Iniciada a construção do Terminal 
Descentralizado da Upa Norte, na rua 
Manoel Moreno, às margens da avenida 
Mirassolândia. A obra terá 1.194,13 m² de 
área construída em terreno de 5.628,52 
m². Além do terminal – com banheiros, 
bilheteria e administração – será insta-
lada uma praça com jardinagem e uma 
Academia para Todas as Idades (ATI). 
O valor total do contrato é R$ 3.993.082,55 
e o prazo para conclusão é de até 10 meses. 

Terminal Urbano Waldemar Gui-
lherme Pavão.

Construído na avenida Alfredo An-
tônio de Oliveira, em frente ao Shopping 
Cidade Norte. É o quarto concluído dos 
seis terminais previstos no Plano de Mo-
bilidade Urbana e que permitirão a des-
centralização do sistema de transporte 
urbano de Rio Preto que passará do atual 
sistema radial (com quase a totalidade das 
linhas partindo e chegando ao Terminal 
Central) para o modo perimetral (com li-
nhas coletoras e itinerários entre regiões). 
O terminal, cujo investimento total foi de 
R$ 1,9 milhão, recebe os veículos das li-
nhas que atendem bairros populosos da 
região Norte, como Santo Antônio, Jardim 
Nunes, Duas Vendas, Parque Cidadania e 
Nova Esperança.

Implantação de infraestrutura Par-
que Tecnológico

Ampliação do Parque Tecnológico, com 
execução de infraestrutura de drenagem, 
pavimentação e iluminação pública, pos-
sibilitará a instalação de novas empresas 
no parque e consequentemente geração de 

Maior obra de mobilidade de Rio Preto 
está próxima de ser concluída

Novo anel viário promete interligar bairros e facilitar a locomoção de motoristas
Núcleo Digital emprego e renda. Investimento total de R$ 

7,8 milhões com pavimentação, drenagem e 
iluminação pública.

Adequações de instalação elétrica, cen-
tro de incubadora de empresas, adequação 
das instalações elétricas do centro de incu-
badora para atender a demanda das novas 
empresas. Valor total da obra de R$ 229 mil.

Parceria com Governo  
do Estado garante obras 

em vicinais
Boas notícias no primeiro se-

mestre deste ano. O prefeito Edinho 
Araújo garantiu junto ao governo 
do Estado a inclusão de três trechos 
importantes no programa estadual de 
recuperação de estradas vicinais.

Um dos trechos que passará por 
duplicação é o da SJR 150 – Estrada 
José Domingues Netto / Vicinal Vila 
Azul, no trecho compreendido entre 
os loteamentos Europark e Colina 
Azul, com aproximadamente 1,5 km 
de extensão e investimentos de R$ 
11,3 milhões.

Outro trecho é a duplicação da 
SJR 150 – Estrada João Parise / Vi-
cinal que liga ao Distrito de Enge-
nheiro Schmitt, entre os loteamentos 
Recanto do Lago e Amoras 2, com 
aproximadamente 3,8 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 22,6 milhões. O terceiro trecho 
é a duplicação da SJR 350 – Estra-
da Valdomiro Lopes da Silva, entre 
os loteamentos Moradas Rio Preto e 
Dignidade Parque Residencial, com 
aproximadamente 1,2 km de exten-
são e previsão de investimentos de 
R$ 5,4 milhões. 
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- Cruzamento 
com a Av. Danilo 
Galeazzi
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Avenida do Linhão sentido 

Shopping Zona Norte
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Ernani Pires Domingues - 
Res. Palestra

Av. Loft João 
Bassitt - 
Cristo Rei      

Acesse o QR Code e veja os 
trechos a serem duplicados

Novas pontes ajudam a 
encurtar distâncias 

Também em parceria com o governo 
do Estado serão construídas três pontes que 
abrirão novos caminhos, contribuindo para 
a mobilidade urbana.

Duas pontes estão sendo construídas 
sobre o Córrego Felicidade, nas duas mar-
ginais que serão abertas na BR-153, de um 
lado próximo ao Zoológico e de outro junto 
ao Bairro Belvedere. Para a construção das 
marginais, a Prefeitura firmou convênio com 
o governo estadual, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Subsecretaria 
de Convênios com Municípios e Entidades 
Não Governamentais. A obra tem custo 
estimado de R$ 7.914.672,82, sendo R$ 
2.914.671,82 de recursos do Município e os 
outros R$ 5 milhões do convênio estadual.

A terceira ponte será sobre o rio Pre-
to, permitindo uma nova ligação entre os 
bairros Solidariedade e Jardim Nunes. Esta 
nova via de acesso terá 720 metros de ex-
tensão e inclui uma ponte de 46 metros, in-
terligando diversos bairros para beneficiar 
milhares de pessoas, principalmente na 
Região Norte.
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TORRE
Vistoria descarta danos em sino da Basílica após princípio de incêndio

A Defesa Civil de Rio Preto 
realizou na manhã desta se-
gunda-feira (19) uma vistoria 
na torre da Basílica Menor de 
Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, no bairro Boa Vista, 
onde foi registrado um princí-
pio de incêndio na noite de 
domingo (18).

“Verificamos que os danos 
foram mínimos, restrito a um 
pedaço de madeira no interior 
da torre, sem atingir nenhum 
outro material e sem qualquer 
comprometimento estrutural”, 
afirma o diretor da Defesa Civil 
de Rio Preto, Carlos André 
Medeiros Lamin.

Ainda na noite de domingo, 
foi realizado o corte de energia 
para a torre, pois acredita-se 
que o fogo tenha se originado 
a partir de um curto-circuito. 
“Bem no alto da torre há uma 
luminária onde possivelmente 

Da REDAÇÃO 
Divulgação

Vistoria descarta da-
nos em sino da Basí-
lica após princípio de 
incêndio na noite de 
domingo

R$ 12 MIL

Um homem de 39 anos 
procurou a Delegacia de Miras-
sol para informar que ao tentar 
comprar duas motos em um 
leilão  foi vítima de um golpe que 
lhe deu um prejuízo de mais de 
R$12 mil.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
a vítima acessou um site que 
acreditava ser de leilões onde 
realizou lances para aquisição 
de duas motos.

Ao final do leilão foi o vence-
dor, sendo que as motos valiam 
juntas R$12.380. Assim ele 
transferiu o dinheiro e em segui-
da recebeu uma mensagem em 
seu WhatsApp informando que 
poderia retirar seus veículos no 
sábado (17).

Porém, ao se dirigir a empre-
sa de veículo que realizou o leilão 
o homem foi informado por um 
funcionário de que o site não era 
da empresa e que ele era a pri-
meira vítima deste tipo de golpe.

O homem então entrou em 
contato com sua agência bancá-
ria para bloquear a transferência 
e foi orientado a registrar um 
boletim de ocorrência para que 
devidas medidas sejam toma-
das. Na delegacia o caso foi re-
gistrado como estelionato. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Compra de 
motos em site 
de leilão falso 

dá prejuízo
Da REDAÇÃO 

DIRCE DIAS FERREIRA, natural de 
Catanduva/SP, faleceu aos 63 anos de 
idade. Era casada com Jair Donizetti Ferreira 
e deixou seus fi lhos Diomedes Alexandre, 
Luciano Aparecido, Tatiana Cristina. Foi se-
pultada no dia 19/07/2021 às 16:30, saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

ALEIXO LOPES, natural de Amabai/
MS, faleceu aos 61 anos de idade. Era 
viúvo e sua fi lha Dislaine. Foi sepultado 
no dia 19/07/2021 às 13:00 saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.

ANTONIO CANOLLA, natural de Santa 
Adélia/SP, faleceu aos 94 anos de idade. 
Era viúvo e deixou seus fi lhos Maria de 
Lourdes, Luis Carlos, Cleuza, José Roberto, 
Antonio Gilmar, Sandra Regina, Vanderlei 
Cesar. Foi sepultado no dia 19/07/2021 às 
14:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Municipal 
de Votuporanga.

EDSON CLEMENTE,  natural de São 
Paulo/SP, faleceu aos 57 anos de idade. 
Era casado com Mirassol Dinis Clemente 
e deixou seus fi lhos Thamirys, Felipe. Foi 
sepultado no dia 19/07/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

ANA MARIA VIEIRA, natural de Doura-
dos/MS, faleceu aos 48 anos de idade. Era 
solteiro e deixou seu fi lho Heitor Henrique. 
Foi sepultado no dia 19/07/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

LAIR MARQUES DA ROSA, natural de 
Cambui/MG, faleceu aos 89 anos de idade. 
Era viúva e deixou sua fi lha Maria Aparecida. 
Foi sepultada no dia 19/07/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório da Funerária 
Motta Nossa Senhora do Carmo para o 
cemitério Municipal de Cambui.

JOSÉ ROBERTO DA SILVA, natural de 
Olimpia/SP, faleceu aos 63 anos de idade. 
Era casado com Roberta Mamed Zanini da 
Silva e deixou seus fi lhos Franciele Renata, 
Roselaine Simeia, Adriel Elias. Foi sepultado 
no dia 19/07/2021 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

ROBERTA MAMED ZANINI DA SILVA, 
natural de Andradina/SP, faleceu aos 46 
anos de idade. Era casada com José 
Rober to da Silva e deixou seus filhos 
Ester, Estevão, Eliezer. Foi sepultada no dia 
19/07/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério o São João Batista.

MARIA DE LOURDES FERREIRA DE 
OLIVEIRA, natural de Paulo de Faria/SP, 
faleceu aos 63 anos de idade. Era divorciado 
e deixou seus fi lhos Wander Wesley, Alan 
Vinicius, Jean Carlos. Foi sepultada no dia 
18/07/2021 às 13:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

FAUSTO PENNA, natural de São José 
do Rio Preto/SP, faleceu aos 65 anos de ida-
de. Era divorciado e deixou seus fi lhos Aline 
Maria, Fausto, Luiz Paulo, Fausto Anderson. 
Foi sepultado no dia 18/07/2021 às 13:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Ressurreição.

MARIA LUIZA TEIXEIRA ZACHARIAS, 
natural de Barra Dourada/SP, faleceu aos 
89 anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Wagner, Willian José, Wellington José. 
Foi sepultada no dia 18/07/2021 às 10:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

MARIE CLERIFIE FLORISTE SAINT, na-
tural de Haiti, faleceu aos 77 anos de idade. 
Era viúva e deixou seus fi lhos osie, Naika, 
Magdala. Wislyne, Jesula. Foi sepultada no 
dia 18/07/202, saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério Municipal de Talhado.

  FALECIMENTOS

Ex invade casa, agride 
mulher e risca letra 
na barriga da vítima

Uma mulher de 35 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes neste domingo (18) para 
informar que no último sábado 
(17) seu ex-namorado de 22 
anos invadiu sua casa, loca-
lizada na Estância São Judas 
Tadeu, e lhe agrediu.

Para o jornal DHoje, a 
vítima informou que seu re-
lacionamento com o agressor 
durou cerca de oito meses e 
que no dia 11 de julho ela 
rompeu a relação mas desde 
então seu ex-namorado vem 
lhe ameaçando, dizendo que 
não iria deixá-la em paz e que 
se ela não fosse dele também 
não seria de mais ninguém.

Já na noite do último sába-
do o homem invadiu sua casa 
onde, segundo a vítima, ele a 

agrediu por horas, chegando 
a dizer para que a vítima se 
despedisse de suas filhas. Em 
certo momento a mulher aca-
bou ganhando a confiança do 
agressor para conseguir andar 
pela casa, momento em que 
ela fugiu do interior de sua re-
sidência e pediu ajuda para as 
pessoas que estavam em uma 
festa, sendo que seu ex-na-
morado lhe alcançou e voltou 
a ameaçá-la fazendo com que 
ela parasse de pedir socorro.

Em seguida, ainda em cho-
que a vítima apenas conseguiu 
entrar em contato com um 
amigo que junto com o agres-
sor a levou para o UPA Tanga-
rá. A vítima informa que seu 
ex-namorado lhe ameaçava 
dizendo que quebraria seu pes-
coço na frente de todo mundo 
e por isso a mulher acabou não 
pedindo socorro novamente.

Da REDAÇÃO    
redacao@dhoje.com.br

BARBÁRIE

Divulgação

Marca riscada na barriga da vítima após ex invadir sua 
casa e não aceitar fim do relacionamento

houve a falha elétrica, gerando 
material incandescente que 
caiu sobre o pedaço de ma-
deira”, diz Lamin.

Na manhã desta segunda-
-feira, o local foi liberado para 
reparos elétricos.

A Defesa Civil também 
aproveitou a visita para res-
tabelecer o funcionamento 
da luz-piloto, iluminação de 
cor vermelha indicativa de 
obstáculo para a aviação, que 
deve estar presente no topo 
de estruturas como a torre da 
Basílica.

Depois de receber aten-
dimento médico o agressor 
deixou a vítima na casa de 
sua mãe para então retorna 
ao local do crime, onde ele 
danificou roupas e sapatos da 
sua ex-companheira e fugiu.

Segundo o boletim de ocor-
rência durante as agressões o 
homem ainda cortou a vítima 
na região abdominal. Para o 
DHoje a mulher informou que 
o acusado riscou sua pele com 
a letra “A”. Ela disse ainda que 
estava com o rosto tampado, 
sendo sufocada na hora e não 
sabe o significado da escrição.

Na central o caso foi re-
gistrado como lesão corporal 
e violência doméstica e pos-
teriormente foi encaminhado 
para a Delegacia de Defesa 
da Mulher que investigará os 
fatos. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

MIRASSOL

A Polícia Civil de Mirassol/
SP, por meio do Setor de In-
vestigações (SIG), localizou na 
sexta-feira (16) o autor dos 
disparos de arma de fogo que 
atingiram um homem de 51 
anos que estava descarregan-
do entulhos no bairro Miraflo-
res no dia 14 de julho.

Os investigadores de Mi-
rassol realizaram diligências 
e investigações durante dois 
dias, sendo que na sexta-feira 
o agressor foi identificado e 
localizado.

Porém apenas nesta segun-
da-feira (19) o investigado, na 
presença de seus advogados, 
confessou ser o autor dos 
disparos realizados com um 
revolver calibre 32, que foi 
apreendido.

Por fim, pelo fato de que 
não houve flagrante o investi-
gado responderá em liberdade 
até a decisão judicial contrária.

O  caso -  No dia 14 de 
julho os envolvidos tiveram 
uma discussão após o autor 
dos disparos dizer que a vítima 
não poderia descarregar os en-
tulhos no ponto de apoio. Em 
certo momento a vítima que 
estava com uma ferramenta 
em mãos a apunhou para ame-
açar o agressor, sendo que em 
seguida os dois disparos foram 
efetuados.

O homem ferido foi levado 
para o UPA do município e em 
seguida encaminhado para o 
Hospital de Base de Rio Preto, 
onde permanece em estado 
grave na UTI. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Polícia identifica 
autor de 

tentativa de 
homicídio

Da REDAÇÃO 

ACIDENTE NA BR

Motorista embriagada 
mata duas pessoas

Na madrugada deste domin-
go (18), ocorreu um acidente 
entre uma caminhonete F250 
e um caminhão que terminou 
com duas pessoas mortas na 
BR 153, km 94,7. As vítimas 
São José Roberto de 63 anos 
e sua esposa Roberta Mamed 
de 47 anos.

A condutora da caminhone-
te, de 25 anos, foi socorrida e 
levada para o Hospital de Base 
(HB), o teste de bafômetro 
realizado na mulher deu positi-
vo. O jornal DHoje entrou em 

contato com o HB e aguarda 
informações sobre o quadro da 
motorista.

O casal que não resistiu, 
tinha uma barraca de pastéis 
chamada “Ki Sabor” e trabalhou 
durante anos na Feira Livre de 
Monte Aprazível, tanto na feita 
de quarta, quanto a de sábado.

A equipe da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) foi acionada às 
5h15h e chegou rapidamente 
ao local. As pistas da rodovia 
BR 153 estão liberadas nos 
dois sentidos desde o meio da 
manhã deste domingo. (Cola-
borou Maria Paula ANDRADE)

Da REDAÇÃO

JARDIM NUNES
Jovem denuncia agressão de PM durante abordagem

Um jovem de 16 anos pro-
curou a Central de Flagrantes 
na final da tarde deste domin-
go (18) para informar que às 
15h30 do mesmo dia ele foi 
agredido por um policial militar 
enquanto brincava de pipa em 
um terreno em frente a sua resi-
dência no bairro Jardim Nunes.

Em sua declaração o jovem 
disse que estava brincando com 

seus irmãos e sobrinhos quando 
uma viatura da Polícia Militar 
parou em frente ao terreno e 
informou para vítima que ele 
deveria parar de brincar com a 
pipa, sendo que o adolescente 
respondeu que não estava fa-
zendo nada de errado e por isso 
não iria parar.

O garoto acrescentou que 
após sua resposta o policial in-
formou que teria que apreender 
o carretel de linha da pipa e nes-

te momento o jovem foi agredido 
com tapas em seu rosto, sendo 
que em seguida ele ainda foi 
golpeado com o carretel apreen-
dido, o que causou ferimentos.

Na central o jovem disse que 
no momento da agressão havia 
muitas pessoas presentes e que 
a ação policial foi filmada, se 
comprometendo a apresentar as 
imagens para o 4º Distrito Poli-
cial, que esta responsável pelo 
caso, porém informa que não 

sabe dizer o nome do agressor 
ou a identificação da viatura.

Após o exame de IML a ge-
nitora da vítima foi orientada a 
levá-lo ao hospital para receber 
atendimento médico. O caso foi 
registrado como lesão corporal.

O jornal DHoje entrou em 
contato com a comunicação 
da Policia Militar para um po-
sicionamento sobre o ocorrido 
e aguarda retorno. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Acidente acabou causando a morte de duas pessoas

POTIRENDABA

Câmeras registram roubo 
e tentativa de estupro; 

acusado é preso pela PM

A Polícia Militar de Potirenda-
ba prendeu na tarde do último 
domingo (18) um homem que 
roubo e tentou estuprar uma 
mulher no bairro Cohab às 
12h50.

Segundo as informações for-
necidas, a mulher foi abordada 
pelo criminoso que disse estar 
armado com uma faca embaixo 
da camisa e em seguida roubou 
o RG e o celular da vítima, mo-
mentos depois o homem ainda 
tentou arrastá-la para um local 
na intenção de abusá-la. A víti-
ma começou gritar e conseguiu 
fugir para acionar a PM.

Ao chegarem ao local do 

crime os policiais tiveram acesso 
as câmeras de segurança de 
um estabelecimento próximo ao 
endereço e assim conseguiram 
identificar o criminoso.

Os policiais foram até a 
residência do suspeito, que foi 
encontrado sentado na calçada 
de sua casa. Ele confessou o cri-
me e entregou os itens roubados 
para os policiais.

A mulher reconheceu seus 
pertences e o suspeito foi levado 
para o Plantão Policial de Cedral, 
onde o delegado Adriano Ribeiro 
Nasser determinou a prisão em 
flagrante. O caso foi registrado 
como flagrante de roubo e ten-
tativa de estupro. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Divulgação
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Editais de
PROCLAMAS

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os senhores acionistas dessa sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 29 de 
julho de 2021, às 9 horas, na sede social da empresa, na Avenida Mario Andreazza, nº 867, Parte B, Jardim São Marcos, 
CEP 15.081-490, São José do Rio Preto-SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: alteração do objeto 
social. São José do Rio Preto-SP, 20 de julho de 2021. Waldemar Verdi Junior - Presidente do Conselho de Administração.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

ABNER GABRIEL AFFONSO e DÉBORA VIEIRA FAUSTINO. Ele, brasileiro, natural de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e três (23) de maio de um mil novecentos e noventa e quatro 
(1994), com vinte  e sete (27) anos de idade, policial militar, solteiro, filho de JOCELINO AFFONSO e de dona 
IVONETE TORRES RAMOS AFFONSO. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  quatro (04) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e sete (1997), com vinte  e quatro (24) anos 
de idade, enfermeira, solteira, filha de JOSÉ FAUSTINO e de dona MARIA DE LOURDES VIEIRA COSTA 
FAUSTINO.

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

São José do Rio Preto - SP, dezesseis (16) de julho de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

JHONATHAN ALCÂNTARA DE OLIVEIRA e GABRIELI VITORIA TEIXEIRA DA SILVA. Ele, 
brasileiro, natural de Terra Roxa, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e três (23) de junho de dois mil e três 
(2003), com dezoito (18) anos de idade, auxuiliar de cravação, solteiro, filho de de dona RENATA ALCÂNTARA 
DE OLIVEIRA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  sete (07) de 
outubro de dois mil e quatro (2004), com dezesseis (16) anos de idade, estudante, solteira, filha de FRANCISCO 
SOARES DA SILVA e de dona NOELI CRISTINA ALVES TEIXEIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, quatorze (14) de julho de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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. ANA CAROLINA SIQUEIRA e MARCIA FERNAN-
DES CARVALHO, sendo ANA CAROLINA fi lha de CELIA 
MARIA SIQUEIRA e MARCIA fi lha de EUSEBIO DA SILVA 
CARVALHO e de DEUZIRA MARIA FLAVIO DA SILVA CAR-
VALHO;

2. WELLINGTON DE SOUZA LIMA e DAYANE PE-
REIRA DO AMARAL, sendo ELE fi lho de JOSÉ CARLOS 
DA SILVA LIMA e de ESTER ALVES DE SOUZA e ELA fi lha 
de ODÉCIO AMAURÍ DO AMARAL e de ROSÂNGELA PE-
REIRA;

3. LUIZ FERNANDO PAULETTO SCRIBONI e IVETE 
APARECIDA DOS SANTOS ALVES, sendo ELE fi lho de 
NELSON SCRIBONI e de IVANIR APARECIDA PAULETTO 
SCRIBONI e ELA fi lha de DORIVAL ELIAS ALVES e de 
CELINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;

4. VINÍCIUS DI BIASI FIGUEIRA e BRUNA EULA-
LIO SAMPAIO, sendo ELE fi lho de CARLOS ROBERTO 
FIGUEIRA e de CLEIDE DI BIASI FIGUEIRA e ELA fi lha 
de EDUARDO FRANCISCO SAMPAIO e de ROSIMEIRE 
EULALIO DA SILVEIRA;

5. RAFAEL DA SILVA OLIMPIO e FRANCIELE SILVA 
DE AQUINO, sendo ELE fi lho de GILBERTO OLIMPIO e de 
ELIETE MARIA DA SILVA e ELA fi lha de PAULO FRANCIS-
CO DE AQUINO e de MARILENE BELO DA SILVA;

6. DOUGLAS AGUILLAR BETINELI e MIÉLE APA-
RECIDA DA SILVA, sendo ELE fi lho de CÉLIO BETINELI e 
de JOSEFINA AGUILLAR BETINELI e ELA fi lha de MIGUEL 
RODRIGUES DA SILVA e de MARIA MADALENA CASTI-
LHO DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 17/07/2021.

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. EDGARD SOUZA FREIRE NETO e MELISSA 
ANGELICA COSTA, sendo ELE fi lho de MARCIO TADEU 
AFONSO FREIRE e de VALDEIZE DE SOUSA ROSA FREI-
RE e ELA fi lha de EDSON MOISES COSTA e de MARCIA 
ANGELICA VILELA COSTA;

2. DIEGO ABNER FRANCO E SOUZA MATHIAS 
e REGIANE DOS SANTOS GOMES, sendo ELE fi lho de 
JORGE WAGNER MATHIAS e de CLAUDETE REGINA DE 
OLIVEIRA E SOUZA e ELA fi lha de CARLOS ROBERTO 
GOMES e de AUÇONIA APARECIDA DOS SANTOS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/07/2021.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram 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:

LEANDRO VITOR SOBRINHO e JACKELINE APARECIDA 
ALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, corretor de imóveis, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 
de setembro de 1985, fi lho de JAIR VITOR SOBRINHO e de 
MARIA REGINA FERREIRA NEVES VITOR. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 08 de dezembro de 1984, fi lha 
de JOÃO ALVES FILHO e de MARIA ROSA FACUNDINI 
ALVES. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 19 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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SEUS PROBLEMAS DE INSÔNIA ACABARAM: VEM AÍ A OLIMPÍADA 
DE TÓQUIO. ENFIM UM BOM MOTIVO PARA FICAR ACORDADO DE 

MADRUGADA. Sorria, beba muita água e seja feliz!
JULIANA CARONI Bozolla 

e o empresário Wladen Porto 
são os aniversariantes desta 
terça-feira, 20, e recebem os 
cumprimentos dos amigos e 
familiares. Parabéns!

SEM PRECONCEITO. Até 
o âncora do Bom Dia Brasil 
Chico Pinheiro, virou noticia 
ontem, ao circular pelas redes 
uma foto dele com um amigo, 
onde um “selinho acontece”. 
Trata-se de uma foto de 2018, 
mas criou uma confusão dana-
da, até porque hoje, diante de 
algumas surpresas, qualquer 
ato duvidoso vai direto para a 
fogueira da maldade.

A SERASA EXPERIAN, líder 
na América Latina em serviços 
de informações, anuncia a 
chegada de Rodrigo Rodri-
gues como seu novo Chief 
Technology Offi cer (CTO) no 
Brasil. O executivo se reporta-
rá diretamente a Joe Manna, 
CTO global da Experian, e 
a Valdemir Bertolo, CEO da 
Serasa Experian.

COM QUASE 20 ANOS de 
experiência, Rodrigues será 
responsável por toda a área de 
tecnologia no Brasil e dará con-
tinuidade aos principais proje-
tos desta frente. Especialista 
em Inteligência Artifi cial pelo 
MIT Executive Education e em 
Gerenciamento de Riscos pela 
Universidade da Pensilvânia.

O FEMININO. O Riopreto 
Shopping recebe até o 30 de 
julho, na Praça 4 de Eventos, 
a nova exposição coletiva do 
Núcleo de Economia Criativa 
da Acirp, “O Feminino”. A cole-
tiva conta com a curadoria da 
artista plástica Claudia Cabral 
e traz aos clientes do Riopreto 
Shopping diversas obras como 
pinturas, esculturas, desenhos 
e louçarias, todas inspiradas 
no Universo Feminino.

SÃO 23 OBRAS dos artis-
tas plásticos Araguaí Garcia, 
Norma Vilar, Danila Pinheiro, 
Regina Cheida, Sandra An-
tunes, Germana Zanetti, e 
Héstia Tenfuss. A proposta dos 
artistas é criar um momento 
de refl exão para o espectador 
sobre o enigmático universo 
feminino, por meio de imagens, 
signifi cados e representações 
visuais que o levarão às águas 
profundas.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Tendências...
Com isso, a consultora de moda 
exclusiva do Riopreto Shopping, 
Ana Carolina Arroyo, voltou ao 
centro de compras para escolher 
peças únicas de tricô e formar 
looks que serão tendências na 
estação mais chique do ano. As 
lojas que participaram do vídeo 
são: Lessô, Arezzo, Mini Store, 
Le Lis Blanc, Cacau Brazil, Santa 
Fé, GK Store, Donna Lolla e 
Trama Jeans.

É ou não é? Vai ou não vai?
José Luiz Datena quer concorrer ao Senado, mas está aberto 
a entrar na corrida à Presidência – e provavelmente, filiado ao 
PSL. De 2015 para cá, Datena passou por PP, PRP, DEM e MDB 
depois de ser filiado ao PT por 23 anos. O apresentador do Brasil 
Urgente ainda não conversou com a cúpula da Band onde é o 
maior salário. Ele ganhava R$ 600 mil, mas teria feito um acordo 
recente para diminuí-lo.

DiáriodoBob
Fogo na Torre Sagrada. Um curto circuito provocou um 

princípio de incêndio na parte superior da Basílica de Nossa 
Senhora Aparecida, controlado rapidamente com os extintores 
dos soldados do nosso Corpo de Bombeiros, na manhã de ontem. 
Levei um susto quando cheguei para fazer meu programa nos 
estúdios da Rádio Interativa, uma concessão do Ministério das 
Comunicações ao Bispado de Rio Preto. Provocado por um 
curto-circuito, a chama de pequena proporção foi dominada, mas 
o susto ficou por conta do falatório no purgatório, transmitido 
pelos peregrinos de pouca fé. Que fique bem claro: na casa 
de Nossa Senhora o que não falta são os sinais do milagre. Fala 
secretário. Vou conversar hoje por volta das 9h30, dentro do 
programa Show do Roberto, na rádio Interativa, com o Secretá-
rio Estadual da Habitação Flávio Amary. Em pauta: a liberação de 
R$ 4 milhões do Nossa Casa para aporte as moradias do Parque 
Residencial Edson Baffi e do Vida Nova, empreendimento que vai 
levar o nome de Egydio Zani com 158 moradias. 1 milhão de 
doses. O Vice-Governador Rodrigo Garcia foi quem acompanhou, 
ontem, em São Paulo, a entrega de mais 1 milhão de doses da 
vacina do Butantan contra o coronavírus ao Ministério da Saúde. 
Sinal de alerta.  Se o presidente da República vetar os R$ 5,7 
bi, não vai ser difícil a gente ficar sabendo como os deputados 
federais votarão para derrubar ou não o veto presidencial. O som 
do aplauso. Não da pra ficar calado diante de tantas manifes-
tações de apreço e carinho, de amigos que, além de telefonar 
para me cumprimentar, outros escreveram textos significativos 
nas redes sociais pelo lançamento do livro Roberto Toledo 
nas ondas do rádio, com 330 páginas, onde o destaque são os 
quase 50 anos de história de amizade inseparável com o meu 
amigo microfone. HOME OFFICE. Primeiro São Paulo, agora o 
Rio de Janeiro. Governadores determinam o fim do home office. 
E aqui? Com a palavra o prefeito Edinho Araújo. Ação e reação. 
A ação leva as assinaturas dos médicos Leandro Colturato e Ro-
drigo Ramalho, em nome da Associação Paulista de Medicina, 
regional Rio Preto, em encontro com integrantes do Ministério 
Público para discutir as qualidades dos serviços das operado-
ras de saúde que, agora são muitas e algumas desconhecidas 
dos rio-pretenses. O encontro foi com o promotor de justiça 
Dr. Carlos Romani e já começa a surtir efeito. Liberdade de 
pensamento. “O luxo do funeral e a suntuosidade do túmulo não 
melhoram as condições do morto; satisfazem apenas a vaidade 
dos vivos”. (Dante Veoléci). Ponto e basta!

Uma tarde de folga
Aproveitando os momentos 
bons da vida, a dupla Zé Neto 
& Cristiano, que mora em Rio 
Preto, tirou uma tarde de folga 
para passear e se divertir com a 
família no Vale dos Dinossauros 
em Olímpia. Acompanhados 
das esposas também famosas 
Natália Toscano e Paula Vaccari, 
e dos filhos José Filho, Angelina, 
Pietra e Cristiano, os artistas 
interagiram com todas as 
atrações do parque temático, 
tiraram fotos, ganharam mimos 
e ingressos para voltarem a 
Olímpia e conhecer o Museu de 
Cera, que será inaugurado neste 
segundo semestre.

Solidariedade
Por mais um ano, a Unimed Rio 
Preto promoveu a já tradicional 
Campanha do Agasa lho. 
Para receber as doações, a 
cooperativa disponibilizou vários 
pontos de coleta em Rio Preto 
e cidades da região. Foram 
arrecadadas centenas de peças 
de roupas e cobertores que 
foram revertidos para quatro 
instituições: Lar Vicentino, 
de Monte Apraz íve l ;  Lar 
São Francisco de Assis na 
Providência de Deus, de Jaci; 
Albergue Noturno Protetor dos 
Pobres e Asilo de Schmitt, 
ambos de Rio Preto.

henriforne@gmail.com

Jubileu de Rubi 
J o r g e  B i t a r ,  a d v o g a d o 
monarquista rio-pretense, acaba 
de ser agraciado com uma, 
das cem medalhas cunhadas, 
comemorativas ao Jubileu de Rubi 
do Herdeiro, do Trono e da Coroa, 
de Dom Pedro I e II, Sua Alteza 
Imperial e Real o Príncipe Dom 
Luiz de Orleans e Bragança,  que 
completou 40 anos à frente da 
Chefia da Casa Imperial do Brasil.

Eleição ou concurso?
Até agora, nada menos do que 
13 figuras da cena nacional 
querem disputar o governo de 
São Paulo. Por ordem alfabética 
são eles: Abraham Weintraub 
(sem partido), Arthur do Val 
(Patriota), Fernando Haddad 
(PT), Geraldo Alckmin (PSDB), 
Guilherme Boulos (PSOL), Luiz 
Philippe de Orleans e Bragança 
(PSL), Márcio França (PSB), 
Paulo Skaf (MDB), Ricardo Salles 
(sem partido), Rodrigo Garcia 
(PSDB), Tarcísio Freitas (sem 
partido) e Vinicius Poit (Novo). 
Estão abertas as apostas.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Residindo na city
O artista plástico, Jeferson 
Cabral, mostra suas obras 
em Rio Preto. Há 32 anos 
na arte decorativa, começou 
suas obras por meio destas 
surpresas que a vida oferece. 
C o n h e c e u  u m  f a m o s o 
arquiteto do Rio de Janeiro e 
mostrou seu primeiro trabalho, 
que fez muito sucesso, e 
consequentemente vieram 
outros. Assim o artista, ficou 
conhecido e foram aparecendo 
muitos arquitetos renomados 
solicitando suas obras. Foi 
convidado a trabalhar nos 
cenários do Projac (novelas 
da Rede Globo) inclusive “Vida 
da Gente” que está reprisando 
agora. Jeferson foi convidado a 
realizar suas obras em Londres, 
New York e Lisboa. Atualmente 
está residindo em São José 
do Rio Preto, e já começou a 
realizar trabalhos importantes.

Fique sabendo...
Arte milenar com origem no 
Egito, o “Tricô” domina o mundo 
da moda há muito mais tempo 
do que imaginamos. Segundo 
historiadores, algumas teorias 
são de que essa técnica 
chegou até a Bélgica, e que 
posteriormente, foi ensinado 
para as mulheres da Inglaterra. 
Mesmo sem saber ao certo 
quando começou, essa arte 
manual dominou as passarelas 
internacionais no inverno de 
2021, muitos estilistas usaram 
e abusaram do Tricô por se tratar 
de algo passado de geração 
para geração, unindo tradição 
familiar com artesanato.

C/ Luizinho BUENO 

Mirela Vergílio em tarde de Leilão na 
Fazenda Eldorado, do pecuarista Manoel 

Carlos Lemos. Foto Luizinho Bueno 

Thiago Pulice e namorada Bruna Suelen 
Leppre, cada vez mais apaixonados, em 

agitado Leilão na Fazenda Eldorado. 
Foto Luizinho Bueno
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1750

(De 20 de julho de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor SÉRGIO ASTOLFO ISSAS, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Engenheiro Civil, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0077/07/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/07/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1751
(De 20 de julho de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor SILVIO LUIS MANO SANCHEZ, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Enfermeiro Padrão, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0078/07/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/07/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1752
(De 20 de julho de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA, com proventos proporcionais sobre a 
média aritmética, ao senhor CESÁRIO DIAS DE OLIVEI-
RA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de 
Enfermagem, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, inci-

so II, e §3º da Constituição Federal, e de acordo com o artigo 
1º, da Lei Federal nº 10.887, de 18.06.2004.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 02.2/0079/07/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 26/06/2021 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1753
(De 20 de julho de 2021)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor MARCO ANTONIO BENFATTI, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Agente Fiscal de Posturas, nível 
médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0080/07/2021, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/07/2021 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRE-
LI
PRE/0301/19
Notifi co o representante legal da contratada, para esclarecer 
os pontos mencionados e regularizar os serviços no prazo 
de 24h úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo apresentar contra-
ditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS 
– DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFI-
CÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CONTRATO INL/0011/2018
Considerando previsão contratual, bem como previsão legal 
na Lei 8.666/93. Fica o representante legal da empresa 
supramencionada NOTIFICADO DERRADEIRAMENTE 
para apresentar a CERTIDÃO DE DÉBITOS DA UNIÃO 
nesta S. M. Saúde, no prazo de 24 horas úteis, contados 
do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS 

MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 11821/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
solicitação de orçamento encaminhada à empresa, pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administrati-
vas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, bem 
como solicitação de orçamento encaminhada à empresa, 
multa de 30% do valor referente ao atraso das obrigações 
contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no 
agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
CONTRATADA: IMPERIO DA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 
EM GERAL EIRELI EPP
EMPENHOS 11413/21 E 11414/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: DZ7 COMERCIAL EIRELI
EMPENHOS 11239/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 10726/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: 
MANTER NA ÍNTEGRA decisão anteriormente prolatada, 
por seus próprios e jurídicos fundamentos, e por se tratar de 
falta grave, a reincidência implicará 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 con-
trato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de R$ 
2.375,10 reais. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA
EMPENHO 11394/21
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
EMPENHO 11652/21
Considerando a entrega total do empenho supramenciona-
do, DECIDO: MITIGAR a penalidade anteriormente aplicada 
de MULTA de 30% do valor referente ao atraso das obriga-
ções contratuais, permanecendo a empresa ADVERTIDA. 
SMS ALDENIS BORIM
DECISÃO
CONTRATADA: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 
EPP
EMPENHO 11288/21
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPNHO 11088/21
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA
EMPENHO 7249/21
Considerando a entrega total do empenho supramencio-
nado, DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente 
aplicada de MULTA de 30% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais.
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EXTRATO 
Termo de Rescisão Contratual
Dispensa por limite – Contrato DPL/0079/20
Contratada: Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda
Fica rescindido de comum acordo, nos termo do art. 79, II 
da LF 8666/93 cc cláus. 5ª do contrato supramencionado. 
SEMFAZ. Jose M. W. R. Neto.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 47/20 – Contrato DIL/0023/20
Contratada: Bin e Amorim Empreendimentos Imobiliários 
Ltda
Nos termos do art. 57, II , da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMTE. Márcia R. C. Fernandes.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 192/2020 – Contrato PRE/0120/20
Contratada: RP Desentupidora e Serv. Tecnicos Eireli
Fica alterado a redação do preâmbulo do contrato supra-
mencionado. SMS.
EXTRATO 
11º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 60/2019 – Contrato PRE/0217/19
Contratada: RT Serv. de Enfermagem Ltda
Fica suspenso pelo prazo de 30 dias, o prazo do contrato 
supramencionado, tendo em vista o disposto no art. 78, 
XIV da LF 8666/93 e Interno 247/2021. SME. Fabiana Z. de 
Azevedo.
EXTRATO 
12º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 60/2019 – Contrato PRE/0217/19
Contratada: RT Serv. de Enfermagem Ltda
Nos termos do art. 57, II , da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SME. Fabiana Z. de Azevedo.
EXTRATO 
10º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 72/2019 – Contrato PRE/0143/19
Contratada: Mara Silvia Pezinato
Fica reti-ratifi cada a redação da Cláusula Primeira, item 
1.1 do 8º Termo aditivo de reajuste. SMDENT. Jorge L. de 
Souza.
EXTRATO 
11º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 72/2019 – Contrato PRE/0143/19
Contratada: Mara Silvia Pezinato
Fica suspenso pelo prazo de 90 dias, o prazo do contrato 
supramencionado, tendo em vista o disposto no art. 78, XIV 
da LF 8666/93. SMDENT. Jorge L. de Souza.
EXTRATO 
16º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 274/2018 – Contrato PRE/0159/18
Contratada: GF da Silva Comércio e Prest. de Serviços de 
Limpeza
Fica suspenso pelo prazo de 01 a 14 de julho de 2021, 
o prazo do contrato supramencionado, tendo em vista o 
disposto no art. 78, XIV da LF 8666/93 e Interno 384/2021. 
SME. Fabiana Z. de Azevedo.
EXTRATO 
8º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços  nº 35/2019 – Contrato TOP/0051/19
Contratada: Grall Eng. e Const. Ltda
Fica reti-ratifi cada a redação da Cláusula Primeira do 7º Ter-
mo aditivo de acréscimo e supressão. SMO. Israel Cestari 
Junior.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 705/2019 – Contrato PRE/0032/20
Contratada: RP Desentupidora e Serv. Tecnicos Eireli
Fica alterado a redação do preâmbulo do contrato supra-
mencionado. SMS.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2021
ATA Nº 0559/21
CONTRATADA: DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM ME-
TAIS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de aparelhos de ginástica ao ar livre 
(ATI) - Valores Unitários – Item 01 - R$1.400,00; Item 02 - 
R$3.290,00; Item 03 - R$2.000,00; Item 04 - R$2.000,00; 
Item 05 – R$1.800,00; Item 07 – R$3.400,00 - SMSG – Ulis-
ses R. Almeida - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 93/2021 – Contrato DIL/0023/20
Contratada: Mara Silvia Pezinato
OBJETO: prestação de serviços de limpeza predial em 
ambientes hospitalares e administrativos no combate ao 
COVID-19, com fornecimento de mão de obra e de todos os 
produtos, materiais e equipamentos necessários a sua exe-
cução, conforme especifi cações constantes do Processo de 
Dispensa de Licitação nº 093/2021 e no presente contrato. 
Valor R$81.341,46 - SMS - Prazo de vigência: 90 dias.

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
MODALIDADE: Pregão eletrônico 171/2021 Processo: 
11534/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras. Secre-
taria Municipal de Saúde
Informamos que o pregão eletrônico em epígrafe restou 
FRACASSADO uma vez que os valores fi nais alcançados 
nos itens fi caram acima da estimativa, não representando 
vantagem para a Administração. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes- pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 267/2021 – Processo 
12.126/2021
Objeto: registro de preços para aquisição e instalação de 
conjuntos de playgrounds para as praças, jardins e áreas 
verdes. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. Sessão 
pública realizada on line com início dia 29/06/2021, sendo 
adjudicados os itens a empresa declarada vencedora: OWL 
TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI 
ME itens 1 e 2. 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. Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais  

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 236/2021 – Processo 
11.949/2021
Objeto: registro de preços para aquisição e instalação de 
gêneros alimentícios(arroz, feijão e óleo) p atendimento das 
unidades escolares e eventual compra por demais equipa-
mentos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento. Sessão pública realizada on line com início dia 
18/06/2021, sendo adjudicados os itens as empresas decla-
radas vencedoras: DZ7 TECNOLOGIA E MARKETING EIRE-
LI itens 2 e 3; NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA itens 1 e 4. 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. Antonio Pedro Pezzuto Junior  
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento  
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. 326/2021, processo 12.544/2021, objetivando a aquisição 
de veículos(caminhões, veículo utilitário e veículo tipo van/
furgão) para a Secretaria municipal de Agricultura e Abas-
tecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
02/08/2021, 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
264/2021 – PROCESSO Nº 12.123/2021
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços 
de serviços de limpeza hospitalar e predial, visando a ob-
tenção de adequada condição de salubridade e higiene em 
dependências médico-hospitalares, com a disponibilização 
de mão-de-obra qualifi cada, produtos saneantes domissa-
nitários, materiais e equipamentos. secretaria municipal de 
saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 23/07/2021 às 10:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
139/2021 – PROCESSO Nº 11.230/2021
Objeto contratação de empresa de postos de serviços de 
encarregado de construção civil e manutenção, instalador de 
tubulações, jardineiro, pedreiro de edifi cações, pintor, servi-
ços de mestre serralheiro, serviços gerais, técnico em elétri-
ca e tratorista de roçadeira. Secretaria municipal de Saude.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 21/07/2021 às 10:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Pregoeira.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - EMURB

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
           PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 – PROCESSO 
Nº 004/2020
ATA Nº 001/2020
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA 
LTDA-ME
OBJETO: Aquisição sob demanda de peças de reposição 
para manutenção dos equipamentos das Academias da Ter-
ceira Idade (ATI), conforme o Anexo I – Termo Referência.
ATA Nº: 001/2020
VALOR GLOBAL: R$ 216.499,00 (Duzentos e dezesseis mil 
e quatrocentos e noventa e nove reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo 
aditivo será por 12(doze) meses, tendo seu início na data 
de 21 de julho de 2021 e seu fi nal na data de 20 de julho de 
2022.
DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 002/2020, 
Processo nº 004/2020 e ATA nº 001/2020, Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.

São José do Rio Preto-SP, 19 de julho de 2021.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

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

PORTARIA N.º 35.391 DE 15 DE JULHO DE 2021

DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, SUELI APARECIDA VELO-
SO para substituir o(a) servidor(a) CARLOS ANDRE MEDEI-
ROS LAMIN - ocupante do cargo em comissão – DIRETOR 
– CD. 101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença saúde, de 
13/07/2021 a 26/07/2021.
PORTARIA N.º 35.392 DE 15 DE JULHO DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) ANA LUCIA BAR-
RIONUEVO, Professor de Educação Básica - I, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a conclu-
são do procedimento administrativo de readaptação e com 
fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, 
cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei Complementar n.º 
138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá 
ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatí-
veis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal 
de Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com as 
necessidades da secretaria através de termo de transferên-
cia interna, pelo período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos 
desta a partir de 15/07/2021.
PORTARIA N.º 35.393 DE 16 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, LUCAS ALBINO DA COSTA 
para substituir o(a) servidor(a) MATHEUS DA CRUZ COSTA 
- ocupante da função de confi ança gratifi cada – CHEFE DE 
DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 

férias, de 27/07/2021 a 05/08/2021.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.968
DE 19 DE JULHO DE 2021.

Institui o Comitê Interno de Sustentabilidade e Mudanças Cli-
máticas de São José do Rio Preto- COMCLIMA e dá outras 
providências. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica 
deste Município; e: 
CONSIDERANDO as disposições da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada em 
Nova Iorque, em 09 de maio de 1992, cujo texto foi aprovado 
pelo Decreto Legislativo nº 01, de 03 de fevereiro de 1994; 
do Protocolo de Quioto e dos demais documentos sobre 
mudança do clima, dos quais o Brasil é signatário; 
 CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual Nº 
13.798/2009, que instituiu a Institui a Política Estadual de 
Mudanças Climáticas - PEMC; 
 CONSIDERANDO a necessidade de articulação do Poder 
Executivo Municipal com as demais instituições da socieda-
de civil organizada, dos setores comunitários, produtivos, 
não governamentais e dos organismos científi cos, de pes-
quisa e ensino superior, para o enfrentamento dos efeitos da 
mudança do clima e promoção da sustentabilidade;  
CONSIDERANDO, por fi m, a necessidade de promover a 
articulação com o Fórum Brasileiro de 
Mudança do Clima e o Fórum Estadual de Mudanças Climá-
ticas, e com a Comissão Interministerial de Mudança Global 
do Clima;
CONSIDERANDO, a assinatura da Carta de Compromisso 
da Aliança pela Ação Climática - ACA Brasil;
CONSIDERANDO, a assinatura da Carta de Intenção de 
São José do Rio Preto/SP ao Pacto Global dos Prefeitos 
pelo Clima e a Energia [Brasil/América Latina e Caribe]
CONSIDERANDO a adesão de São José do Rio Preto ao 
Acordo Ambiental São Paulo – Adesão à Iniciativa Municí-
pios pelo Clima; 
CONSIDERANDO a adesão ao Convênio de Cooperação 
Técnica para a construção do Plano Municipal de Adaptação 
e Resiliência à Mudança do Clima – ProAdapta e outros que 
vierem a surgir.
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica instituído o Comitê Interno de Sustentabilidade e 
Mudanças Climáticas de São José do Rio Preto - COMCLI-
MA, com a fi nalidade de debater, compartilhar informações 
e subsidiar o Município na formulação e desenvolvimento 
das políticas de sustentabilidade e redução dos impactos 
decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema 
climático, em especial a elaboração do Plano Municipal de 
Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima no Estado e 
São Paulo. 
 Art. 2º Compete ao COMCLIMA: 
I - propor diretrizes para a implantação de políticas 
públicas direcionadas à sustentabilidade e ao enfrentamento 
das mudanças climáticas, em articulação com as políticas e 
planos nas esferas estadual e nacional; 
II - propor e estimular a implementação de planos, 
programas, projetos e atividades que viabilizem o cumpri-
mento de políticas de sustentabilidade e mudança do clima 
em âmbito municipal; 
III - apoiar e incentivar programas e ações de educa-
ção ambiental, bem como campanhas de conscientização 
e mobilização social sobre os problemas relacionados à 
sustentabilidade e mudança climática; 
IV - promover articulação e interação entre o Poder 
Público Municipal e a sociedade civil local; 
V - apoiar a realização de estudos, pesquisas e ações 
de educação e capacitação nos temas relacionados às 
mudanças climáticas, com particular ênfase na execução de 
inventários de emissões de gases de efeito estufa (GEE), 
bem como na identifi cação das vulnerabilidades sociais, eco-
nômicas e ambientais decorrentes das projetadas mudanças 
climáticas, visando à promoção de medidas de adaptação e 
de mitigação; 
VI - propor subsídios para a implementação de políti-
cas públicas setoriais, objetivando a efi cácia na redução das 
emissões e sequestro de gases de efeito estufa; 
VII - propor medidas que estimulem padrões sustentá-
veis de produção e consumo; 
VIII - estimular articulações objetivando a obtenção de 
fi nanciamentos nacionais e internacionais, com vistas à 
aplicação em programas e ações relacionados à sustentabili-
dade e às mudanças climáticas; 
Art. 3º. O COMCLIMA deverá estimular a promoção de 
ações que visem a(o):  
I - uso de fontes renováveis e à melhoria da ecoefi ci-
ência energética, com ênfase no transporte e na construção 
sustentável; 
II - redução, reutilização e reciclagem de resíduos e 
estímulo ao consumo consciente, fundamentado no princípio 
dos 05 (cinco) "R": repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reci-
clar; 
III - ampliação e adequada conservação das Unidades 
Protegidas e arborização urbana, como sumidouros de car-
bono e reguladores climáticos; 
IV - adoção de medidas de prevenção e adaptação 
as queimadas urbanas, bem como as enchentes e alaga-
mentos, provenientes dos processos naturais, e, sobretudo, 
decorrentes da interferência antrópica; 
Art. 4º O COMCLIMA será composto de um representante 
titular e de um suplente dos órgãos públicos municipais a 
seguir discriminados: 
 - Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, a quem caberá 
a coordenação do Comitê; 
I - Secretaria de Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação; 
II - Secretaria de Saúde; 
III - Secretaria de Educação; 
IV - Secretaria de Obras;
V - Defesa Civil; 
VII - SeMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto;
VIII - Empro Tecnologia e Informação
 §1º Poderão ser convidados para participar do COMCLIMA 
outros órgãos públicos municipais e representação de ór-
gãos públicos de outras esferas, dos segmentos sociais, ou 
outras instituições ambientais reconhecidamente, escolhida 
entre seus membros, de instituições da sociedade civil e per-
sonalidades com atuação relacionada à mudança do clima 
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e promoção da sustentabilidade, mediante carta-convite da 
coordenação do referido Comitê, bem como representantes 
do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COM-
DEMA. 
 §2º O COMCLIMA reunir-se-á por convocação de sua coor-
denação. 
 Art. 5º O COMCLIMA terá as seguintes atribuições: 
 I- colaborar na realização do inventário das emissões de 
gases de efeito estufa (GEE), mediante a coleta de informa-
ções e a elaboração de relatórios periódicos para monito-
ramento e verifi cação das ações, de responsabilidade dos 
órgãos que o integram; 
II- subsidiar o Poder Executivo Municipal na defi nição das 
metas de redução de emissões antrópicas de gases de 
efeito estufa; 
III- contribuir para a elaboração de estudos e documentos 
técnicos afetos à competência dos órgãos que o compõem, 
visando a subsidiar as políticas, planos, programas e ativida-
des referentes à sustentabilidade e mudanças climáticas; 
IV- coordenar, acompanhar e monitorar, no âmbito dos ór-
gãos que o integram, a implementação de políticas públicas 
setoriais, observando sua efi cácia na redução das emissões 
e sequestro de gases de efeito estufa, bem como a adoção 
das medidas de mitigação e adaptação; 
V- promover as articulações institucionais que se façam ne-
cessárias à execução de ações conjuntas, troca de experiên-
cias e conhecimentos e qualifi cação técnica; 
VI- identifi car fontes de fi nanciamento e elaborar projetos 
para captação de recursos externos, visando à execução 
das políticas previstas neste Decreto; 
VII- oferecer subsídios para o aperfeiçoamento da legisla-
ção pertinente e da gestão das políticas públicas municipais 
voltadas à sustentabilidade e mudanças climáticas; 
VIII- demais atribuições que lhe sejam conferidas pelo Poder 
Executivo Municipal, visando aos fi ns dispostos neste Decre-
to. 
 Art. 6º Os órgãos públicos municipais, quando solicitados, 
deverão fornecer as informações necessárias à elaboração 
de inventário de gases de efeito estufa, diagnósticos e à 
implementação da política municipal de sustentabilidade e 
mudanças climáticas. 
 Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 19 de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBA-
NISMO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.828
DE 16 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de reparação dos danos 
causados às calçadas e vias públicas pelas empresas 
concessionárias, permissionárias e demais prestadoras de 
serviços públicos.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º As empresas concessionárias, permissionárias e 
demais prestadoras de serviços fi cam obrigadas a restaurar 
as vias e calçadas que danifi carem na execução de seus 
serviços.
Art. 2º A recomposição deverá ser feita:
I-  Com o mesmo material do bem danifi cado e;
II-  No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a 
conclusão do serviço.
Art. 3º Caso o prazo estipulado no artigo anterior não seja 
respeitado, fi cará a empresa proibida de realizar novos 
contratos com a Prefeitura e Autarquias pelo prazo de doze 
meses.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei para 
garantir sua fi el execução.
Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de julho 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.334/2021
Projeto de Lei nº 203/2020
Autoria da propositura: Vereador Jorge Menezes

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

P O R T A R I A   Nº 432

 De 20 de julho de 2021
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso 
de suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º – É DESIGNADO o servidor e membro do Comitê 
de Investimentos MÁRIO JOSÉ PICARELLI DE CASTRO, 
para responder pela chefi a da Divisão da Gestão de Recur-
sos e Apoio ao Comitê de Investimentos, de 21/07/2021 a 
30/07/21, período em que a servidora Patrícia Nato Toninato 
Bartolomei estará em usufruto de licença prêmio, observa-
da a restrição contida no inc. VII do art. 1º do Decreto nº 
18.590/2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 20 de julho de 2021.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE PROPOSIÇÃO DE AD-
JUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 08/2020 – PROC. nº 69/2020
Objeto: Elaboração de anteprojeto e projeto executivo da re-
cuperação estrutural e hidráulica do reator UASB 1 e projeto 
básico dos reatores UASB 1 e 2. 
A Comissão Técnica, nomeada pela portaria 66/2020, julgou 
e classifi cou as propostas técnicas e de preços, de acordo 
com os critérios defi nidos no Edital, da seguinte forma: 1º 
lugar STENGPRO PROJETOS ESTRUTURAIS S/S, (Nt, 
7,2; Nf 10,0 e Ncfi  8,32). Assim, a Comissão de Licitações 
decidiu declarar vencedora e propor a adjudicação do objeto 
à licitante STENGPRO PROJETOS ESTRUTURAIS S/S pelo 
valor global de R$ 367.507,00 por ter atendido ao requerido 
no Edital. S. J. Rio Preto, 19.07.2021 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Presidente Interino da C.L.
EXTRATO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
– PREGÃO ELETRÔNICO nº 35/2021 – SICOM 3141/2021
RECORRENTE:  IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
RECORRIDA: QUIMAFLEX CIENTÍFICA LTDA
Considerando a manifestação da Gerência de Operação e 
Manutenção – Água, a qual acolho e adoto como razão de 
decidir, DOU PROVIMENTO ao recurso da recorrente a fi m 
de reformar a decisão recorrida e INABILITAR a empresa 
QUIMAFLEX CIENTÍFICA LTDA para o item 1.
S. J. R. Preto, 16.07.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
35/2021 – PROCESSO SICOM 3141/2021
Objeto: Aquisição de materiais para análises bacteriológicas 
diárias.
Sessão pública realizada on line no dia 21.05.2021 com 
continuação nos dias 27.05.2021, 31.05.2021, 02.06.2021 
e 18.06.2021, sendo adjudicado o objeto às vencedoras 
IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA para os itens 1 e 2 e 
QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA para o item 3. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
35/2021 – PROCESSO SICOM 3141/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 16.07.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 056 de 16/07/2021 – CONCEDE: a 
servidora estatutária BRUNA FLOREZ DA SILVEIRA BUOSI, 
Agente de Saneamento, matrícula 883, lotada nesta Autar-
quia, afastamento por 2 (dois) anos, sem vencimentos ou 
remuneração, com prejuízo das demais vantagens do cargo, 
para tratar de interesses particulares, conforme o artigo 117 
da Lei Complementar n° 05/90, surtindo os efeitos desta a 
partir de 01 de setembro de 2021. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
S. J. Rio Preto, 19.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA 

FISCAL DE POSTURAS 
São José do Rio Preto, 19 de julho de 2021  

Os permissionários relacionados abaixo, ficam devidamente 
NOTIFICADOS da existência de débitos em aberto referentes 
às suas respectivas Inscrições Municipais.  
NOME INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 
NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

Leila Aparecida de 
Oliveira 

148.075/0 159/2021 

Alessandro 
Eduardo 

147.955/0 158/2021 

 
Considerando a existência de débitos em aberto, 
referentes às Inscrições Municipais supracitadas, 
objeto da comunicação expedida por esta 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo, e  
Considerando que, transcorrido o prazo de 
regularização, até o presente momento não 
identificamos a quitação dos débitos ou a 
celebração de acordo de parcelamento. 

Ficam V.S.ª devidamente NOTIFICADOS da abertura de 
processo administrativo de SUSPENSÃO dos Termos de 
Permissão de Uso em vigência, nos termos do art. 40, I, “b”, do 
Decreto Municipal n.º 13.863/2008, com redação dada pelo 
Decreto n.º 18.374/2020.  
Salientamos que a não quitação dos débitos no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados do recebimento da presente 
notificação, ensejará a Cassação dos Termos de Permissão de 
Uso em vigência, bem como o cancelamento da Inscrição 
Municipal e a lacração dos equipamentos utilizados.  
Desde logo, fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e 
da ampla defesa, por meio da apresentação de defesa por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
presente notificação. 
Por fim, informamos que a regularização dos débitos poderá 
ser realizada via PoupaTempo ou através do Portal do Cidadão 
(https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/).   

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas IFP/SEMDEC 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA 

FISCAL DE POSTURAS 
São José do Rio Preto, 19 de julho de 2021  

O permissionário relacionado abaixo, ficam devidamente 
NOTIFICADO dos seguintes termos:  
NOME INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 
NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

Arlindo Vieira do 
Prado 

148.040/0 223/2021 

Nos termos da legislação municipal vigente, relativa às 
Posturas Municipais, constatamos a(s) seguinte(s) 
irregularidade(s): 
 

IRREGULARIDADE / DISPOSITIVO LEGAL 

A NÃO 
REGULARIZAÇÃO 
IMPLICARÁ EM 

MULTA / SANÇÃO 
DE: 

Existência de débitos em aberto, pelo não pagamento do 
preço público por mais de 06 meses (art. 37, § 3º, inciso I, 
alínea “b” e inciso II, alínea “b”, da Lei Municipal n.º 
9.678/2006, redação dada pela lei nº 13.449/2020). 
 
FOI NOTIFICADO E INFORMADO EM 21/01/2021 – QUE O NÃO 
PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO 
DA ATIVIDADE AMBULANTE, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) 
MESES, CONTÍNUOS OU NÃO, DARIA INÍCIO AO PROCESSO DE 
SUSPENSÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA 
PÚBLICA, DE ACORDO COM A ALÍNEA “B”, INCISO I, § 3º, DO 
ARTIGO 37, DA LEI MUNICIPAL N.º 9.678/2006, REDAÇÃO 
DADA PELA LEI Nº .13.449/2020, CONCEDENDO-LHE O PRAZO 
DE 15 (QUINZE) DIAS PARA QUITAÇÃO E/OU DEFESA. 
 
NÃO HAVENDO A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS, FOI NOTIFICADO 
DA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
SUSPENSÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, ABRINDO-SE 

- MULTA DE 05 
(CINCO) UFMS POR 
FALTA DE TERMO 
DE PERMISSÃO DE 
USO. 
- LACRAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO/B
OX. 
- APREENSÃO DE 
PRODUTOS E 
MERCADORIAS. 

PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PARA A QUITAÇÃO DOS 
DÉBITOS , CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO, 
SOB PENA DE CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E 
DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO – NOTIFICAÇÃO Nº 
49/2021, 20/04/2021. 
 
VENCIDO OS PRAZOS E MEIOS LEGAIS E NÃO HAVENDO A 
QUITAÇÃO DOS DÉBITOS; FICA V. S.ª DEVIDAMENTE 
NOTIFICADO: 
  
I – FOI CASSADO O TERMO DE PERMISSÃO DE USO E ALVARÁ 
DE FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM ALÍNEA “B”, INCISO 
II DO § 3º DO ARTIGO 37, DA LEI MUNICIPAL N.º 9.678/2006, 
REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº .13.449/2020. 
II – DEVERÁ RETIRAR DO PONTO TODOS OS EQUIPAMENTOS, 
MERCADORIAS E PRODUTOS NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTA NOTIFICAÇÃO, 
FICANDO IMPEDIDO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES NO 
LOCAL. 
III - PODERÁ, NO MESMO PRAZO PREVISTO NO ITEM “II”, 
APRESENTAR DEFESA, SEM PREJUÍZO DO CUMPRIMENTO DE 
DESOCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO. 

 
Pedro Oliva Filho 

Inspetor Fiscal de Posturas IFP/SEMDEC 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação nº 30/2021 – SME 
 A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, convoca 
32 (trinta e dois) 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 21/07/2021, às 14h. 
 O convocado que deixar de comparecer na data, hora e local 
supracitados, terá até o dia 23/07/2021, 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 

134 LARISSA FERNANDA MORAES 
135 MARIA EDUARDA DOS SANTOS RAMIN 
136 MARIANA SOTANA DA SILVA 
137 MELISSA FERNANDA DE OLIVEIRA CORREA 
138 JULIANA MARIA DE LIMA  
139 CIBELE RODRIGUES BORGES ARAÚJO 
140 BEATRIZ DOS SANTOS CAIRES 
141 CARIZA DE FÁTIMA PEREIRA SANTOS  
142 RAINERY CHAVES SILVA 
143 RAFAELLA VALÊNCIO GRILO 
144 LUZIA HENRIQUES SOARES 
145 SANDRA CRISTINA ANTUNES 
146 VANESSA D OLIVEIRA FRACALOSI MARTINES 
147 CAMILA CRISTINA MENDONCA DE OLIVEIRA 
148 NATÁLIA CAROLINA VERONEZ CURY 
149 HELOISA CRISTINA ESTRELLA 
150 VANESSA STORK DOS SANTOS 
151 THAÍS HELENA FIGUEIRA 
152 TAISA NESPOLO MURARI 

 

 

153 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA 
154 MIRELLA FERNANDES OTERO 
155 FRANCINE VICENTE ZACCARO  
156 GABRIELA CARVALHO DE SOUZA FRANCO 
157 PATRÍCIA DE ALMEIDA DEUS OLIVEIRA  
158 TATIANE ANGELICA LARA DA CRUZ MERIGHI 
159 IZABELLA NAYARA FAUSTINO 
160 JÉSSICA FERNANDA DA CRUZ DE OLIVEIRA 
161 CAROLINE DE ALCÂNTARA DE SOUZA 
162 ADRIELE DIAS ALVES 
163 TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO 
164 CLAUDINEIA COUTINHO DA SILVA BUSO 
165 MICHELLE CRISTINA DA CRUZ DA SILVA 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO – 
Edital SME nº 02/2020 
Excepcionalmente, esses documentos deverão ser digitalizados para 
o envio por email. 
1) Carteira de Identidade – RG (não será aceita a CNH); 
2) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
3) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
4) Comprovante de endereço; 
5) Declaração de matrícula atualizada da Faculdade – (CONSTANDO 
INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO (MÊS/ANO), EM QUAL SEMESTRE 
ESTÁ CURSANDO, QUANTOS SEMESTRES TEM O CURSO, 
PERÍODO (MANHÃ/TARDE/NOITE OU EAD); 
6) Exame Médico – dirigir-se ao SEESMT, após agendamento feito pela 
Secretaria Municipal de Educação – (Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal); 
7) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido do RG, CPF e comprovante de 
endereço para abertura da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Enviar comprovante de 
abertura de conta salário constando os dados da conta, estagiário e 
Prefeitura). 
 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
 
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 30/2021 – SME     Publicado em 20/07/2021      
Término 03/08/2021                                      

São José do Rio Preto, 19 de julho de 2021. 
 

 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal da Educação 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
20 de julho de 2021

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000082915 01419/21
D R DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAL 

ODONTO MEDICO HOSPITALAR
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2096

2021000126726 01022/21
FGPOS ODONTOLOGIA CURSOS 

PALESTRAS E EVENTOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2098

2021000079023 01402/21
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE 

MEDICINA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2100

2021000151998 01120/21
IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE 

PATOLOGIA E DISGNÓSTICOS LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2099

2021000116993 00980/21
MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO 

TRABALHO LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2101

2021000151309 01116/21
MF DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS 

RIO PRETO EIRELI ME
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2097

2021000127734 01028/21
OLIVEIRA JUNIOR CASA DE REPOUSO 

LTDA
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 

Nº 2095

TERMO RAZÃO SOCIAL

TRM - P - C 000299
CREUZA MANZALLI E TOLEDO 

LTDA EPP

Gerente de Vigilância Sanitária

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

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROTOCOLO

2021000100987

       São José do Rio Preto, 20 de Julho de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

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

AMERICANFLEX INDUSTRIAS 
REUNIDAS LTDA 01896/18 20 

UFM 
AIP-M-L 
000153 

C H L SILVA PASTELARIA ME 01598/21 168 
UFM 

AIP-P-F 
000123 

CONDOMINIO EDIFICIO MONTE 
SERRAT 01868/18 20 

UFM 
AIP-M-L 
000152 

DROGARIA ZAP LTDA 02191/20 100 
UFESP 

AIP-P-C 
000271 

FERNANDO FLORIANO E CIA 
LTDA 00243/18 50 

UFM 
AIP-P-F 
000122 

VIDROBENS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 01866/18 20 

UFM 
AIP-M-L 
000154 

WILSON LUIS QUEIROS 01928/18 20 
UFM 

AIP-M-L 
000155 

 
EDITAL DE ANULAÇÃO AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 

MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

FERNANDO FLORIANO E CIA LTDA 00243/18 AIP-P-F 
000119 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

A C RIZATTO 
CONTABILIDADE 
EIRELI 

01398/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000173 

ADINAM WATANABE 
RAMALHO 

01351/
20 

4.216,80 (QUATRO 
MIL, DUZENTOS E 

DEZESSEIS REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-V 
000020 

BAR BENEDITO 
DONIZETE LTDA ME 

01383/
20 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

NRM-S-V 
000021  

 

SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

BAR DO BARBA RIO 
PRETO LTDA 

01308/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000020 

COOPERATIVA DE 
USUARIOS DE 
ASSISTENCIA MEDICA 
DE SJRPRETO 

01397/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-H 
000024 

COPH TECH BRASIL 
LTDA 

01368/
20 

1.807,20 (UM MIL, 
OITOCENTOS E 

SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000022 

DEDINI MOTO TAXI 
ERELI 

01363/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000023                                                                                                                                                                      

DUKAMP SAUDE 
ANIMAL LTDA 

01310/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000019 

JANAINA COELHO DE 
MENEZES 
35611579809 

01391/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-C 
000044 

K G M CABRAL 
MINIMERCADO ME 

01309/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000021 

KAZALOKA COMÉRCIO 
DE ILUMINAÇÃO E 
DECORAÇÃO LTDA ME 

01302/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

NRM-A-S 
0000104 

 

 

CENTAVOS) 

LANJONI COMERCIO 
DE VEICULOS LTDA 

01345/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-C 
000043 

LUIZ AUGUSTO 
CAMPOS STUMM 

01339/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-E 
000018 

MARCELO DOS 
SANTOS RAFAEL 
43407320876 

01365/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000044 

MARCOS CESAR DA 
SILVA 

00968/
19 

3.975,84 (TRÊS MIL, 
NOVECENTOS E 

SETENTA E CINCO 
REAIS E OITENTA E 

QUATRO 
CENTAVOS) 

NRM-A-N 
000174 

PUGGIA NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS 

01364/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-P-C 
000042 

RAMUTH E RAMUTH 
LTDA 

01336/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-A-S 
0000105 

RODRIGO YASUNORI 
NANBU 

01367/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000085 

SUPERMERCADOS 
PRIMAVERA LTDA 

02856/
20 

2.518,40 (DOIS MIL, 
QUINHENTOS E 

DEZOITO REAIS E 

NRM-P-A 
000076 

 

 

QUARENTA 
CENTAVOS) 

V A BORSATO 
BARBEARIA 

01366/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-D 
000084 

WALLINGTON 
GANDRA DOS 
SANTOS 

01382/
20 

1.204,80 (UM MIL, 
DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E 
OITENTA 

CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000043 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
AMERICANFLEX 
INDUSTRIAS REUNIDAS 
LTDA 

01896/18 2018000305195 AIF-M-C 
00050 

CONDOMINIO EDIFICIO 
MONTE SERRAT 01868/18 2018000298734 AIF-M-C 

000060 
VIDROBENS INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA 01866/18 2018000298741 AIF-M-C 

000059 
 

EDITAL DE RECURSOS DE AUTOS DE PENALIDADE DE MULTA 
INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

DROGARIA ZAP LTDA 02191/20 202000024788 AIP-P-C 
000067 

 
EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 

C H L SILVA PASTELARIA ME 01598/21 TRM-P-F 
000277 

M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR 01600/21 TRM-S-V 
000006 

 
EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO DE VENDA DE PRODUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 

DROGARIA ZAP LTDA 02191/20 TRM-P-M 
000298 

 

 

 
São José do Rio Preto, 20 de Julho de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, 
com escritório à Avenida Adolfo Lutz, 886, sala 05, San-
ta Cruz, bairro desta cidade de São José do Rio Preto/
SP – CEP: 15014-140, brasileiro, casado, residente nesta 
cidade, vem, por intermédio deste Edital para promover a 
convocação da trabalhadora Débora Cristina da Silva, CPF 
287.767.238-79 para comparecer o mais breve possível 
no escritório com endereço acima informado em seu horá-
rio de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta feira, 
das 08h00min. às 11h00min. no período matutino e das 
13h00min às 18h00min no período vespertino, para tratar 
de assunto referente a Ação Individual de Nº 0010841-
40.2019.5.15.0133 em trâmite perante a Justiça do Trabalho 
desta comarca de São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 19 de Julho de 2021

DRº Alexandre de Souza Matta


