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Autoridades articulam para reforma do prédio 
do fórum entrar no orçamento estadual de 2022

EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO

D
ivulgação

Motociclista 
morre ao cair 
e bater em 
árvore em 
avenida

Pág. A4

Frio pode 
chegar a 
3ºC em 

Rio Preto

Fies abre 
inscrições que 

vão até a próxima 
sexta-feira

Sérgio SAMPAIO

VACINAÇÃO Hoje haverá atendimento apenas para aplica-
ção de segunda dose; Saúde aguarda novos lotes para reiniciar 
imunização em novas faixas etárias.    Pág.A5

Autoridades estiveram ontem visitando a diretoria do fórum e discutindo pré-projeto de reforma
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U m a  i n t e n s a 
massa de ar polar 
está chegando e na 
quinta-feira a tem-
peratura mínima é 
a menor esperada 
para a semana, po-
dendo chegar a míni-
ma de 3°C. Pág.A5

O presidente da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo 
Carlão Pignatari esteve em Rio 
Preto nesta segunda-feira  e 
visitou o Fórum Desembar-
gador Dimas Rodrigues de 
Almeida, no centro da cidade, 
a pedido do prefeito Edinho 
Araújo. “O prédio,  que precisa 
de uma reforma, já possui um 
pré-projeto”, disse o prefeito.  
A expectativa é que o projeto 
seja concluído nos próximos 
meses e que a verba para re-
forma já entre no orçamento 
de 2022.   Pág.A2

TJ derruba lei 
que obrigava 
câmeras em 

prédios públicos
A lei que determina a insta-

lação de câmeras de monito-
ramento em todos os prédios 
e locais públicos de Rio Preto 
foi promulgada pela Câmara 
na primeira semana de julho, 
no entanto, o Executivo entrou 
com uma Adin (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) alegando 
invasão de poderes, justificativa 
essa que foi aceita pelo Tribunal 
de Justiça, decidindo-se assim, 
pela suspensão da lei.  Pág.A2

Serão abertas nesta terça-
-feira (27) as inscrições para 
o Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies). O prazo vai até 
sexta-feira (30), às 23h59. O 
resultado dos pré-seleciona-
dos, em chamada única, será 
divulgado no dia 3 de agosto. 
As vagas ofertadas para o 
processo seletivo do segundo 
semestre.   Pág.A5

Loja perde 
ação e terá de 
pagar multa por 

aglomeração
Uma loja de grande porte, 

que fica no centro de Rio Preto, 
recorreu à Justiça para não pa-
gar multa em razão do descum-
primento de medida adotada no 
combate à pandemia. A infração 
foi cometida em maio de 2020, 
a loja recorreu na Justiça, po-
rém o pedido foi negado e não 
há mais recursos. O valor é de 
R$5.522,00.   Pág.A2

Pág. A3

Jair Bolsonaro 
lidera 

motociata em 
Prudente

Sessão da Câmara tem 
pauta cheia de projetos 

A sessão da Câmara de Rio 
Preto hoje tem na pauta diver-
sos projetos, como aprovação 
para jogar para o fim da fila de 
vacinação quem recusar dose 
por causa da marca, multas 

e parcelamentos realizados na 
pandemia, mudança na Lei Or-
gânica do Município e a análise 
de dois vetos do Executivo a 
projetos de lei aprovados pelos 
vereadores.   Pág.A3

Deputado 
confirma inclusão 

de Olímpia na 
RM de Rio Preto
O presidente da Alesp, Car-

lão Pignatari (PSDB), se reuniu 
nesta segunda-feira (26) com 
integrantes do Parlamento 
Regional Metropolitano de Rio 
Preto e confirmou a inclusão 
de Olímpia no projeto de lei 
que vai à votação.     Pág.A2

PERIGO
 GCM e PM 

apreenderam 
no final de 

semana 300 
pipas e 53 

carretéis de 
linha com 

cerol durante 
operação em 

Rio Preto.
Pág.A4
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Reforma do fórum de 
Rio Preto pode entrar 
no orçamento de 2022
O presidente da Assembleia 

Legislativa de São Paulo Carlão 
Pignatari esteve em Rio Preto 
nesta segunda-feira, 26, e vi-
sitou o Fórum Desembargador 
Dimas Rodrigues de Almeida, 
no centro da cidade, a pedido 
do prefeito Edinho Araújo. 

“Temos a honra de receber 
o presidente da Alesp Carlão 
Pignatari para discutir a reforma 
do prédio que é o símbolo da 
história e da justiça de Rio Pre-
to. Prédio que precisa de uma 
reforma, já possui um pré-pro-
jeto e por isso pedimos a ajuda 
do Legislativo para concluir 
essa que é uma reivindicação 
antiga da população”, disse o 
prefeito. 

A expectativa é que o proje-
to seja concluído nos próximos 
meses e que a verba para 
reforma do prédio já entre no 
orçamento de 2022.

Durante a visita, o deputa-
do Carlão conheceu as salas 
de audiência, os banheiros e 
a estrutura interna do prédio, 
que foi construído no centro da 
cidade, no quadrilátero com-
posto pelas ruas Bernardino de 
Campos, Marechal Deodoro, 
Voluntários de São Paulo e 
Delegado Pinto de Toledo.

“Conheci um pouco mais 
as necessidades do Fórum 
de Rio Preto e vamos juntos 
arrumar recursos para concluir 
a reforma do prédio para dar 
condições aos que aqui tra-
balham e para receber melhor 
as pessoas que aqui compare-
cem”, afirmou Pignatari.

A juíza e diretora do Fórum 
Dra. Luciana Cochito falou 
sobre o anseio pela reforma, 
mantendo a história do local.

Da REDAÇÃO  
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“O desejo da reforma é an-
tigo e necessário. É preciso dar 
mais qualidade e segurança às 
pessoas que recebem atendi-
mento aqui”, explicou.

O Juiz diretor da 8ª Região 
Administrativa Judiciária de 
São José do Rio Preto Cristiano 
Jarreta Coelho também acom-
panhou a visita e reforçou a 
necessidade de melhorias na 
estrutura do prédio.

“O prédio carrega a histó-

ria jurídica da Comarca, local 
que já foi palco de decisões 
importantes, fizemos justiça 
e decidimos a vida de mui-
tas pessoas por aqui. Vamos 
juntos em buscar de recursos 
para garantir um prédio digno 
para a Comarca”, finalizou 
Jarreta.

O procurador geral do mu-
nicípio Luis Roberto Thiesi tam-
bém acompanhou o prefeito 
Edinho Araújo. 

Autoridades ontem durante visita ao Fórum de Rio Preto discutindo a necessidade de 
investimentos e reforma do prédio

Deputado se reúne com 
integrantes do Parlamento

O presidente da Assem-
bleia Legislativa de São Pau-
lo (Alesp), Carlão Pignatari 
(PSDB), se reuniu nesta se-
gunda-feira (26) com inte-
grantes do Parlamento Re-
gional Metropolitano de Rio 
Preto, presidido pelo vereador 
Pedro Roberto.

Durante o encontro, Carlão 
confirmou que o governo João 
Doria aceitou a inclusão do 
município de Olímpia no pro-
jeto em tramitação na Alesp, 
e que a RM passará a contar 
com 36 municípios, sendo 
eles: São José do Rio Preto, 
Adolfo, Bady Bassit, Bálsamo, 
Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, 
Ipiguá, Irapuã, Jaci, José Bo-
nifácio, Macaubal, Mendonça, 
Mirassol, Mirassolândia, Mon-
te Aprazível, Neves Paulista, 
Nipoã, Nova Aliança, Nova 
Granada, Olímpia, Onda Ver-
de, Orindiúva, Palestina, Paulo 
de Faria, Planalto, Poloni, 
Potirendaba, Sales, Tanabi, 
Ubarana, Uchoa, União Pau-
lista, Urupês e Zacarias.

Outra novidade, será o re-
conhecimento do Parlamento 
Regional Metropolitano, com o 
presidente do colegiado sendo 
incluso no Conselho da Região 
Metropolitana, sendo assim, 
Pedro Roberto terá acento 
garantido para apresentar as 
propostas dos parlamentares 
diretamente ao Governo do 
Estado.

O presidente da Alesp 
confirmou um acordo entre 

o prefeito Edinho Araújo, o 
governador Dória e o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia que 
garantiu a implantação de 
Hospital Veterinário em Rio 
Preto para atender as deman-
das dos municípios integran-
tes da RM, conforme havia 
deliberação dos integrantes 
do Parlamento, apresentada 
pelos vereadores Pedro Ro-
berto e Renato Pupo.

Os integrantes do Parla-
mento Regional se reúnem 
para a 3ª Reunião Ordinária na 
próxima sexta-feira (30), na 
Câmara de Rio Preto, quando 
recebem o comandante do 
CPI-5, Coronel Fábio Candido, 
o Delegado Seccional, Silas 
José do Santos, e o delegado 
da Deinter-5, Mauro Luiz Truzzi 
Otero.

Da REDAÇÃO 
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Loja perde na Justiça
 e terá de pagar multa 

por aglomeração 

Uma loja de grande porte, 
que fica no centro de Rio 
Preto, recorreu à Justiça para 
não pagar multa em razão do 
descumprimento de medida 
adotada no combate à pan-
demia, desrespeitando o dis-
tanciamento mínimo de 1,5 
metros entre cada pessoa nas 
filas de espera, inclusive no 
acesso ao estabelecimento.

A infração foi cometida em 
maio de 2020, a loja recorreu 
na Justiça, porém o pedido 
foi negado e não há mais 
recursos. O valor estipulado é 
de R$5.522,00 e deverá ser 
pago ao Executivo.

Em primeira instância, o 
juiz Adilson Araki, de Rio Preto, 
já havia negado ação, mas, 
mesmo assim, a loja recorreu 
alegando que a constatação 
da fiscalização sanitária é 
inverídica e ainda reforça que 
fez as marcações para ordenar 
o distanciamento, disponibili-
zou máscaras  e álcool em gel 
para colaboradores e clientes 
e faz orientações ao público.

“A parte autora (Loja) jun-

tou aos autos imagens com 
a demarcação no piso usada 
para promover o distancia-
mento requerido na norma 
local. Os atos administrativos 
gozam de presunção de lega-
lidade, legitimidade e veraci-
dade, de forma que somente 
devem ser anulados quando 
ilidida tal presunção”, escre-
veu a relatora Maria Laura de 
Assis Moura.

A Prefeitura argumentou 
no processo que a fiscalização 
decorreu de denúncia e afirma 
que “as irregularidades foram 
constatadas na oportunidade 
com registro fotográfico”. “A 
documentação juntada aos 
autos não é suficiente para a 
comprovação da ilegalidade do 
ato administrativo, emitido em 
conformidade com a legislação 
local, não havendo outra alte-
rativa, senão a manutenção 
do auto de infração”, finalizou 
o relator.

Até o momento, o muni-
cípio de Rio Preto contabiliza 
2.003 autuações por descum-
primento às normas sanitárias 
vigentes, com 1.415 penalida-
des aplicadas.

Andressa ZAFALON 
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TJ derruba lei que obrigava câmeras de 
monitoramento em prédios públicos

A lei que determina a insta-
lação de câmeras de monito-
ramento em todos os prédios 
e locais públicos de Rio Preto 
foi promulgada pela Câmara 
na primeira semana de ju-
lho, no entanto, o Executivo 
entrou com uma Adin (Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade) alegando invasão de 
poderes, justificativa essa que 
foi aceita pelo Tribunal de Jus-
tiça, decidindo-se assim, pela 
suspensão da lei.

“A propositura afronta à 
Constituição Estadual porque 
invadiu competência exclusiva 
do Chefe do Poder Executivo 
a quem cabe a fixação da po-
lítica das despesas do erário, 
desrespeitando o interesse 
público e culminando por 

postular a concessão de limi-
nar para a

suspensão da referida lei 
até o julgamento de mérito 
da presente ação”, explica o 
relator Vianna Cotrim em sua 

população e também coibir o 
tráfico de drogas na cidade. 
Os equipamentos seriam ins-
talados em locais de grande 
circulação de pessoas, como 
praças, pistas de caminhada, 
áreas de lazer e quadras po-
liesportivas municipais.

De acordo com o texto da 
Lei, os equipamentos (câme-
ras) deveriam ter recursos de 
gravação e armazenamento, 
com imagens de qualidade e 
poderiam ser usados, quan-
do necessário, para possível 
identificação de pessoas que 
cometessem atos ilegais.

O Projeto de Lei foi aprova-
do em primeira e segunda dis-
cussão na Câmara, posterior-
mente vetado pelo Executivo e 
retornando à Câmara o veto foi 
derrubado, promulgando assim 
como Lei.

Andressa ZAFALON 

decisão proferida no dia 20 de 
julho deste ano.

A proposta é de autoria 
do vereador Celso Peixão, 
que ressaltou que o objetivo 
é de levar segurança maior a 

Divulgação

Lei obrigava instalar câmeras em prédios e locais públicos

Lei que suspendia prazos de validade de 
concursos na pandemia também cai

A lei é de autoria do verea-
dor Anderson Branco e previa 
a suspensão do prazo de vali-
dade dos concursos públicos 
homologados em Rio Preto 
em razão da pandemia. Foi 
aprovada em junho de 2020, 
sendo vetada pelo Executivo e 
o veto derrubado em dezembro 
passado.

O Executivo entrou com 
uma Adin (Ação Direta de In-
constitucionalidade), alegando 
vício de iniciativa. “A propositu-
ra afeta o provimento de cargos 

públicos, de iniciativa do Chefe 
do Executivo, caracterizando 
invasão de reserva adminis-
trativa”, explica o magistrado 
Soares Levada no documento.

O objetivo da Lei, segundo a 
assessoria do vereador Ander-
son Branco, era para beneficiar 
as pessoas que passaram nos 
concursos e estão na lista de 
espera para serem chamadas. 
“Temos exemplo do concurso 
para profissionais da área da 
saúde e também para procura-
dor-geral do município. Se não 
prorrogar a validade, passa-se 
dois anos e não consegue mais 

renovar, perdendo assim, a va-
lidade do concurso”, ressalta a 
assessoria do autor.

Segundo o texto do Projeto 
de Lei, os prazos suspensos 
voltariam a correr a partir do 
término do período de calami-
dade pública e ficaria a cargo 
do Poder Executivo adotar 
medidas cabíveis para a devida 
regulamentação da Lei. Além 
disso, ainda segundo o texto do 
PL, as despesas decorrentes da 
execução da Lei ocorreriam por 
conta das dotações orçamen-
tárias próprias, suplementadas 
se necessário.

Andressa ZAFALON Divulgação
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Lei Orgânica, vacina, vetos 
e multas estão na pauta 

Os vereadores de Rio Preto 
realizam na terça-feira (27) a 
27ª sessão ordinária de 2021. 
Em regime de urgência devem 
ser analisados dois projetos de 
lei de autoria do vereador Pau-
lo Pauléra. A primeira matéria 
altera o protocolo de vacinação 
para as pessoas que se recu-
sarem a tomar a vacina contra 
a Covid-19 devido unicamente 
à marca do imunizante. Diante 
da negativa, o munícipe terá o 
direito à vacinação no período 
regular suspenso. Só será inclu-
ído novamente na programação 
após o término da imunização 
dos demais grupos. O vereador 
Renato Pupo (PSDB) apresen-
tou uma emenda ao projeto 
estendendo a mesma regra a 
pessoas que forem autuadas 
por participar ou organizar festa 
clandestina.

A outra proposta de Pauléra 
disciplina o funcionamento de 
agências bancárias no municí-
pio. O projeto lista itens como 
segurança, oferta de assentos 
e tempo de espera estipulado 
para atendimentos em dias 
comuns de no máximo 15 
minutos.

Na sequência, serão ana-
lisados dois vetos. O primeiro 
é relacionado a projeto de lei 
de autoria do vereador Bruno 
Moura (PSDB). A medida dispõe 
sobre o Plano de Prevenção 
aos Impactos da Covid-19. A 
propositura autoriza o Executivo 
a conceder incentivos fiscais, 

descontos e isenções sobre im-
postos e taxas municipais como 
forma de proteger a economia 
local.

O segundo veto relaciona-se 
à proposta do vereador Julio 
Donizete (PSD). A proposta au-
toriza a criação e define critérios 
para a implantação do Programa 
Aluguel Social (PAS), que con-
cede benefício financeiro para a 
cobertura de despesas com mo-
radoria a famílias de baixa renda.

Projeto de lei complementar 
do vereador Elso Drigo Filho 
(Psol) também integra a pauta. 
A matéria – que regra o funcio-
namento do Centro Integrado 
de Educação, Ciência e Cultura 
– será analisada em primeira 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

CPI DAS TERCEIRIZADAS

Secretário fala sobre contratos e fiscalização
Na tarde desta segunda-

-feira (26), os membros da CPI 
das Terceirizadas se reuniram 
no auditório da Câmara para 
receber o Secretário de Ad-
ministração Adilson Vedroni 
e falar sobre as denúncias 
recebidas contra as empresas 
terceirizadas que prestam ser-
viços à prefeitura.

Estavam o professor e 
vereador Elso Drigo que é, pro-
visoriamente, presidente desta 
Comissão, além dos vereado-
res Rossini Diniz (membro) e 
Pedro Roberto que é suplente 
e substituiu o vereador Ander-
son Branco.

Vedroni informou que a 
Prefeitura de Rio Preto segue 
uma Lei Federal, que é a ga-
rantia máxima permitida de 
5% do valor da contratação.

“O tomador de serviço, no 
caso a Prefeitura, é subsidiária 
e não mais solidária. Ou seja, 

primeiro esgota-se o que a 
empresa tem de responsabi-
lidade e depois se vai para a 
responsabilidade subsidiária, 
que só se configura se o gestor 
do contrato não fiscalizou o 
contrato. Se for provado que 
fiscalizou rigorosamente, o 
gestor, no caso a Prefeitura, 
não responde por essas ações 
trabalhistas”, explica.

Ainda segundo Vedroni, 
atualmente Rio Preto fiscaliza 
rigorosamente os contratos 
de terceirizadas. “Não se en-
caminha uma nota fiscal para 
Fazenda se não tiver prova de 
todos os documentos exigidos, 
não efetuamos o pagamento 
da nota fiscal e retemos esse 
valor”, ressalta.

Os dados apresentados por 
Vedroni mostraram que o Muni-
cípio tem ganho a maioria das 
causas trabalhistas, no sentido 
de ser isento das responsabi-
lidades de verbas rescisórias 
por ter fiscalizado as empresas.

Andressa ZAFALON

Ofício pede dados sobre licitação e gravações de ônibus

Os membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
do transporte público de Rio 
Preto fizeram a primeira reunião 
e deram início às investigações 
e direção dos trabalhos. Es-
tavam presentes o Presidente 
da Comissão, Robson Ricci, 
o relator Francisco Júnior; o 
membro Cabo Júlio Donizete 
e a suplente Cláudia de Giuli.

Os vereadores já fizeram um 
ofício destinado ao Secretário 
de Trânsito, Amaury Hernandes, 
a cópia do processo licitatório e 
o respectivo contra de conces-
são do serviço de transporte pú-
blico, firmado com as empresas 
Expresso Itamarati e Circular 
Santa Luzia.

Também foram pedidas as 
gravações instaladas dentro dos 
ônibus de 10 linhas diferentes, 
informações de quais medidas 
sanitárias foram tomadas às 
custas da concessionária e de-
talhamentos de linhas e públi-

co. O DHoje tentou contato com 
o Secretário e até o fechamento 
desta edição não havia recebido 
retorno. 

A Comissão pretende colher 
depoimentos de pessoas, rea-
lizar diligências em repartições 
públicas e empresas privadas li-
gadas ao Estado para a colheita 
de provas documentais e mídias 

contratação de auxílio técnico. 
Sobre as provas, serão requisi-
tados os contratos de concessão 
do transporte público, e serão 
solicitadas as gravações das 
câmeras de segurança dos 
veículos”.

Ainda de acordo com a ata, 
será apurado se houve ou não 
aglomerações; se as aglome-
rações no transporte público 
transmitem covid-19; se os 
decretos foram feitos com base 
na ciência e, se sim, por que foi 
alterado. Os membros querem 
saber a pedido de quem essas 
alterações ocorreram, se foram 
as empresas, secretários ou o 
Prefeito.

O relator Francisco Júnior 
disse que dentro dos fatos 
apurados na CPI, outros fatos 
podem vir à tona. “A CPI está no 
caminho certo e as documen-
tações devem ser requisitadas 
desde já. Além disso, a CPI pode 
começar desde logo com as oi-
tivas, mesmo antes da chegada 
dos documentos”, ponderou.

Andressa ZAFALON

digitais. Além disso, as provas 
colhidas poderão ser analisadas 
por técnicos especializados, que 
poderão ser contratados para 
auxiliar os trabalhos, de acordo 
com a disponibilidade de verba 
da Câmara.

Na ata da reunião consta que 
será um “trabalho minucioso 
e extenso, por isso a possível 
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CPI DO TRANSPORTE

SESSÃO HOJE

Membros da CPI do Transporte Coletivo

discussão.
Em primeiro turno deve ser 

votada ainda proposta de emen-
da à Lei Orgânica. De autoria de 
Renato Pupo, assinada também 
por outros vereadores, a medida 
trata sobre o comparecimento 
dos secretários municipais em 
reuniões das Comissões Perma-
nentes da Câmara, independen-
te de convocação. Também de 
Pupo, será analisada a legalida-
de do projeto de lei que dispõe 
sobre a criação, composição, 
competência e funcionamento 
do Conselho Municipal da Ju-
ventude.

Durante a sessão, os vere-
adores deliberam ainda sobre 
duas propostas de Julio Donize-

Em Rio Preto são seis con-
tratos vigentes de terceirizadas, 
com gestão da Secretaria de 
Administração, que atendem 
os seguintes setores: Agricul-
tura, Assistência Social, Justiça 
Eleitoral, Comunicação Social, 
Corpo de Bombeiros, Cultura, 
Desenvolvimento Econômico, 
Defesa Civil, Educação (uma 
parte), Esporte, Fazenda, Fun-
do Social, Habitação, Junta 
Militar, Meio Ambiente, Obras, 
Planejamento, Procon, Secre-

Sessão da Câmara hoje tem pauta recheada de projetos

te. No mérito, será analisado o 
projeto sobre parcelamento de 
multas administrativas aplicadas 
pelo Poder Público aos estabele-
cimentos comerciais que infrin-
giram legislações relacionadas 
à Covid-19. Já na legalidade 
será apreciado o projeto que 
dispõe sobre o reconhecimento 
das pessoas com insuficiência 
renal crônica como pessoas com 
deficiência para todos os fins de 
direito.

E finalizando a pauta será 
discutido, em segunda análise, 
projeto de Bruno Moura sobre 
a contratação de seguro nos 
processos de licitação e demais 
contratos de prestação de ser-
viço.

Divulgação

taria da mulher, Subprefeitura 
de Schimitt e Talhado, Tiro de 
Guerra, Secretaria do Trabalho 
e Trânsito.

Atualmente, Rio Preto conta 
com a contratação de 3.503 
postos de serviços terceirizados 
e de trabalhadores são 3.626.

Segundo o vereador Elso 
Drigo  foi feito um requerimento 
pedindo as informações em 
relação às decisões judiciais 
e quanto isso já custou para a 
Prefeitura.

Divulgação

Motociata em Prudente
O vice-presidente estadual do Patriota, Ulisses Ramalho, 

informou que vai participar da motociata do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), em Presidente Prudente, no próximo 
sábado. A saída do aeroporto de Prudente está prevista para 
as 9h em direção ao centro da cidade. O presidente Sérgio 
Koiti Yoshida, da Associação dos Motociclistas de Presidente 
Prudente (Amopp), diz que é grande o número de motociclistas 
que pretende participar do evento. Koiti diz que motociclistas de 
outras regiões estão se escrevendo para participar do passeio. 
Após o rolê pela cidade, Bolsonaro vai conhecer as instalações 
do Hospital Regional do Câncer, a convite do prefeito Ed Thomas 
(PSB). O prefeito também vai oferecer um almoço ao presidente. 
Ulisses Ramalho disse que é motociclista e está animado para 
participar do evento. “Eu sou motociclista e não tenho nada con-
tra o Bolsonaro”, ressaltou. Na foto, Ulisses Ramalho, Azor Lopes 
e Cleber Antunes dos Santos, que vão participar da motociata.

65 km
O presidente da Amopp, 

Sérgio Koiti Yoshida, estima 
que cerca de 20 mil moto-
ciclistas deverão participar 
da motociata liderada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, em 
Presidente Prudente. Segundo 
ele, motociclistas do Paraná, 
Mato Grosso do Sul e de 
outras cidades do interior do 
estado de São Paulo estão se 
inscrevendo para participar 
do evento. O percurso a ser 
percorrido pelos participantes, 
diz ele, tem 65 quilômetros.

Assistência aos animais
Cláudia de Giuli (MDB,) disse que está atuando desde o pri-

meiro mandato para construir o Hospital Veterinário de Rio Preto, 
com o objetivo de dar assistência aos animais da população de 
baixa renda. O projeto avançou, diz a vereadora, após o deputado 
Itamar Borges (MDB) viabilizar um encontro com o governador 
João Doria (PSDB) durante visita a Rio Preto, em maio, no ga-
binete do prefeito Edinho Araújo (MDB). A vereadora disse que 
o prefeito concordou em construir o hospital, desde que fosse 
para atender animais de toda população, sem distinção de classe 
social. Com a concordância, Giuli entregou o ofício ao governador 
que prometeu recurso de R$ 5 milhões, oficialmente anunciado 
pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), no último sábado. 
O hospital será construído em uma área na Vila Itália. A emede-
bista prevê que o hospital, equipado para atender os animais, 
deverá ficar pronto até o segundo semestre de 2022. Na foto, 
secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, Edinho 
Araújo, João Doria, Cláudia de Giuli e Itamar Borges, durante 
visita do governador ao prefeito.

Influenciar
Paulo Pauléra lembrou que 

o senador Ciro Nogueira (PP), 
presidente nacional da sigla, 
poderá influenciar na filiação 
de Jair Bolsonaro ao partido. 
Nogueira, que chegou ontem 
à noite de viagem internacio-
nal, se reúne com Bolsonaro 
hoje para consumar a sua 
ida para o Ministério da Casa 
Civil. “Ele (Ciro) é nosso líder 
maior”, pontuou. “Indepen-
dentemente de ser Bolsonaro 
ou outro candidato, para o 
partido é bom”, concluiu.

Inclui
O presidente da Assem-

bleia, Carlão Pignatari (PSDB), 
confirmou que o governador 
incluiu Olímpia ao projeto que 
cria a Região Metropolitana de 
Rio Preto. Com a inclusão, a 
Região terá 35 municípios que 
vão propor ações em conjunto 
para beneficiar a população 
regional. Pignatari anunciou a 
novidade ontem ao presidente 
do Parlamento Regional, Pe-
dro Roberto Gomes (Patriota). 
A Assembleia vota a proposta 
em agosto.

Repúdio
O plenário da Câmara vota 

hoje moção de repúdio a An-
derson Branco (PL) por ter 
divulgado imagem racista e 
homofóbica na rede social. O 
repúdio foi proposto pelo opo-
nente Renato Pupo (PSDB). 
Cláudia de Giuli (MDB) ante-
cipou que vai votar a favor da 
aprovação do documento. “Eu 
sou amiga dele (Anderson), 
mas voto a favor”, diz. Ander-
son buscou apoio do pastor de-
putado Marco Feliciano (REP), 
mas a batata está quente.

Favorável
Sobre a resistência de 

parte de deputados estaduais 
contra a filiação de Jair Bolso-
naro ao PP, principalmente no 
Nordeste, Paulo Pauléra (PP) 
disse que é importante para o 
partido lançar um candidato 
para presidente, em 2022. 
O vereador diz que isso ajuda 
a sigla a aumentar o número 
de cadeiras no Congresso, ter 
mais tempo de televisão e 
recurso do fundo partidário e 
eleitoral. “Eu sou totalmente 
favorável”, frisou.

Disputado
O passe Paulo Skaf, pre-

sidente da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo, está sendo disputado 
pelo DEM, PSL e Patriota. O 
vice-presidente estadual do 
Patriota, Ulisses Ramalho, 
revelou que o partido fez 
convite ao empresário. Paulo 
Skaf desistiu de concorrer ao 
governo do estado para tentar 
a vaga no Senado, entretan-
to, já decidiu que vai apoiar 
Geraldo Alckmin (PSDB) para 
o Palácio dos Bandeirantes.
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GCM E PM VIOLÊNCIA

Um homem de 25 anos e 
uma mulher de 23 anos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes na manhã do último 
domingo (25) após policiais 
militares serem informados 
de que estava ocorrendo uma 
briga na casa do casal, no 
bairro Solo Sagrado, por volta 
das 8h10. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais receberam a de-
núncia de uma vizinha do casal 
que disse que na casa estava 
havendo um espancamento 
entre os dois, sendo que ao 
chegarem os policiais encon-
traram os dois envolvidos dis-
cutindo em frente à residência 
onde a mulher apresentou um 
ferimento na boca, vermelhi-
dão no rosto e uma escoriação 
nas costas. 

Em contato com a mulher 
os policiais foram informados 
de que o casal estava em uma 
festa na madruga do sábado 
(24) para o domingo, sendo 
que em certo momento o 
homem começou uma discus-
são por ciúmes e acabou por 
golpear sua companheira com 
um taco de sinuca. Em seguida 
o homem foi embora da festa 
sozinho e momentos depois a 
vítima retornou à residência 
do casal, onde eles voltaram 
a discutir. 

A mulher acrescentou que 
durante a segunda discussão 
o seu companheiro lhe enfor-
cou e golpeou seu rosto com 
socos, o que resultou no corte 
da boca. Ela ainda informou 
que não chamou a polícia e 
não sabe dizer quem poderia 
ter feito a denúncia. 

Em sua defesa o homem in-
formou que perdeu a cabeça e 
acabou agredindo sua compa-
nheira. Os dois foram levados 
para a Central de Flagrantes 
onde o homem acrescentou 
que apenas desferiu uma ca-
beçada na vítima por legitima 
defesa já que a mulher estava 
atirando em sua direção algu-
mas peças do fogão da casa. 

Já a mulher informou que 
não gostaria de representar 
criminalmente e nem registrar 
uma medida protetiva de ur-
gência. Assim foi arbitrada para 
o agressor uma fiança no valor 
de R$1.100 que foi paga e ele 
foi liberado. 

O caso foi registrado como 
lesão corporal e violência do-
méstica e em seguida foi en-
caminhado para a Delegacia 
Seccional.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Vizinha chama 
PM e briga de 
casal acaba 
na polícia

Da REDAÇÃO

Operação apreende 300 pipas e 53 carretéis com cerol

Durante a Operação Linha 
Cortante realizada neste do-
mingo (25) a Polícia Militar e a 
Guarda Civil Municipal apreen-
deram nos bairros São Thomas 
e São Caetano 300 pipas e 53 
carretéis de linhas chilenas ou 

com cerol. 
De acordo com as infor-

mações da GCM, no domingo 
anterior, 18 de julho, outros 67 
carretéis foram apreendidos no 
bairro Fraternidade nesta mes-
ma operação, e que a ação foi 
realizada devido as inúmeras 
reclamações que as corpora-
ções policiais estão recebendo 
dos moradores dos bairros. 

Em nota a GCM relata que 
as reclamações são sobre som 
alto, perturbação do sossego 
e risco de acidentes, devido 
a soltura de pipas com linhas 
cortantes. (colaborou Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Operação apreende 
300 pipas e 53 
carretéis com cerol 
no final de semana 
em Rio Preto

Divulgação

Motociclista cai e morre ao 
colidir com árvore em avenida

Após perder o controle de 
sua moto na Avenida Miras-
solândia e ser arremessado 
contra uma árvore neste 
domingo (25), um homem 
de 42 anos morreu no local 
do acidente enquanto recebia 
atendimento médico. 

Policiais militares foram 
acionados às 17h30 para 
atender uma ocorrência de 

acidente de trânsito com víti-
ma, sendo que ao chegarem 
ao local foram recebidos por 
uma equipe do SAMU que já 
estava socorrendo a vítima. 

No local os policiais apura-
ram que a vítima estava con-
duzindo sua moto na avenida 
sentido bairro/centro quando 
em uma curva existente na 
pista ele acabou perdendo o 
controle da direção fazendo 
com que ele sofresse uma 
queda e fosse arremessado 
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AVENIDA MIRASSOLÂNDIA

contra uma árvore no cantei-
ro central, o que provocou a 
morte. 

A moto envolvido no aci-
dente foi retirada da pista por 
populares que estavam no 
local devido ao grande fluxo 
de veículos que transitam na 
avenida e após o trabalho da 
perícia o veículo foi devolvido 
para o genro da vítima. 

O corpo do homem foi 
levado para o UPA Norte e na 
Central de Flagrantes o caso 

No local os policiais apuraram que a 
vítima estava conduzindo sua moto na 

avenida sentido bairro/centro

“

”foi registrado como morte 
suspeita e encaminhado ao 
4º Distrito Policial, que estará 
responsável em investigar o 

ocorrido. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

AMELIA DA CONCEIÇÃO DUARTE, 
natural de Araraquara/SP, faleceu aos 
86 anos de idade. Era viúva. Foi se-
pultada no dia 25/07/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista. 

ORESTES BRANDÃO FILHO, natu-
ral de Balsámo/SP, faleceu aos 90 anos 
de idade. Era viúvo e deixou suas fi lhas 
Eliete, Elisabete. Foi sepultado no dia 
25/07/2021 às 15:30, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista. 

DARIO DE JESUS CLAUDINHO, 
natural de São José do Rio Preto/SP, 
faleceu aos 60 anos de idade. Era 
divorciado e deixou sua fi lha Thami-
ris Alessandra. Foi sepultado no dia 
25/07/2021 às 13:00, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista. 

JUAREZ DOMINGOS CRASCEN-
CIO, natural de Viçosa/AL, faleceu aos 
85 anos de idade. Era casado com 
Jofi na Arantes Vde Oliveira e deixou 
seus fi lhos Tania Maria, Juarez Filho, 
Julio Domingos. Foi sepultado no dia 
23/07/2021 às 11:00, saindo seu fé-
retro do velório de Nova Granada para 
o cemitério de Nova Granada. 

JUSTINO JOSE DA SILVA, natural 

  FALECIMENTOS

de São Jose do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 70 anos de idade. Era divorciado e 
deixou seus fi lhos Rosinalva, Elisnalva, 
Sirlei, Ana Celia, Vivas, Romes (faleci-
do). Foi sepultado no dia 25/07/2021 
às 08:30, saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério São João 
Batista. 

MARCILIA DA SILVA VIEIRA, na-
tural de Novo Horizonte/SP, faleceu 
aos 97 anos de idade. Era viúvo e 
deixou seus fi lhos Claudemir, Clarice, 
Clemencio, Claudete, João, Creusa. Foi 
sepultado no dia 25/07/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Par-
que Jardim da Paz. 

JAIR CONCHAL, natural de Uchoa/
SP, faleceu aos 68 anos de idade. Era 
casado com Rosemari Bachiega Con-
chal e deixou suas fi lhas Karen, Cris-
tiane. Foi sepultado no dia 25/07/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para Parque 
Jardim da Paz. 

WANDA RITA DE CARVALHO 
SANTOS, natural de Neves Paulista/
SP, faleceu aos 84 anos de idade. Era 
viúva e deixou seus fi lhos Braz Antonio, 
Benisio Aparecido. Foi sepultada no dia 
25/07/2021 às 11:00, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista. 

NA MADRUGADA
Escola de beleza é 
invadida e furtada

O representante de uma 
escola profissionalizante de 
beleza, na Rua Silva Jardim, 
procurou a Central de Flagran-
tes no início da noite deste do-
mingo (25) para informar que 
por volta das 4h30 a empresa 
foi furtada. 

Para os policiais o homem 
informou que desconheci-
dos arrombaram a porta da 
frente do estabelecimento e 
subtraíram uma maleta, três 
secadores, um mini protetor, 
um notebook, duas máquinas 
de corte de cabelo e mais duas 
máquinas de acabamento. 

Ele ainda acrescentou que 
a escola não possui câmeras 
de vigilância, mas acredita que 
os imóveis vizinhos possuem e 
podem ajudar na identificação 

dos autores. 
Na central o caso foi regis-

trado como furto qualificado 
e foi encaminhado para o 2º 
Distrito Policial junto com as 
imagens do representante 
sobre os danos causados ao 
estabelecimento. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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OPERAÇÃO

FOI PRESO

ARAÇATUBA

PF prende conhecido muambeiro de 
vinhos importados em Rio Preto

A Polícia Federal deflagrou 
na manhã desta segunda-feira 
(26) a Operação Sarmento, que 
tem como intuito reprimir a prá-
tica do crime de descaminho de 
vinhos estrangeiros importados 
ilegalmente.   

A investigação, que teve 
início em maio deste ano e 
contou com o apoio da Polícia 
Rodoviária Federal, resultou na 
apreensão de 660 garrafas de 
vinho, quantidade estimada 
em aproximadamente R$100 
mil, em valor de mercado dos 
produtos.   

Na noite do último domingo 
(25) o investigado foi preso em 
flagrante pela PRF transportan-
do grande quantidade de garra-
fas de vinho de origem estran-
geira importadas ilegalmente 
permitindo que a PF cumprisse 
o mandado de prisão contra ele.

Já na manhã desta segunda-

-feira a PF cumpriu um mandado 
de busca e apreensão em sua 
residência onde foram encontra-
das diversas caixas de vinho sem 
a documentação que comprove 
sua regularidade fiscal. Os man-
dados foram expedidos pela 4ª 
Vara Federal de Rio Preto. 

O investigado já teve merca-
dorias apreendidas várias vezes 
e foi preso em flagrante em 
duas ocasiões. Na penúltima 
ocorrência foi solto mediante o 
pagamento de fiança, mas, logo 
após ser liberado, voltou a vender 
os vinhos importados ilegalmente 
por meio de redes sociais e apli-
cativos de conversas.  

Ficou caracterizado, portanto, 
que o acusado preso é recor-
rente no delito de descaminho 
e tem, na prática desse crime, 
seu principal meio de sustento, 
revelando a habitualidade crimi-
nosa, o que justificou sua prisão 
preventiva.  

A pena prevista para o des-
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caminho é de um a quatro anos 
de reclusão, mas neste caso 
existe a comprovação da habitu-
alidade delitiva, o que aumenta 
esta pena de um sexto a dois 
terços por se tratar de crime 
continuado.  

A Operação foi denominada 
de “Sarmento”, que se trata do 
“Ramo da Videira”, e necessita 
ser podado para dar bons frutos. 

Divulgação

Acusado furta fios de casa desocupada e ameaça vizinha

Um homem de 40 anos 
foi preso na manhã do último 
domingo (25) após ameaçar 
uma mulher de 37 anos que o 
flagrou furtando a fiação de uma 
residência desocupada no bairro 
Solo Sagrado no início da manhã, 
às 6h48. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
policiais militares estavam em 
patrulhamento quando foram 

informados sobre um furto em 
andamento realizado por um 
homem usando uma blusa de 
frio, sendo que no caminho os 
policiais observaram uma pes-
soas com características men-
cionadas, carregando nas mãos 
alguns fios elétricos. 

Ele foi abordado e em revista 
dentro da mochila mais fios 
elétricos, quatro torneiras, um 
alicate e uma chave foram apre-
endidos. Questionado sobre o 
crime ele prontamente negou ser 

o autor e mesmo assim foi leva-
do pelo PMs até o local do furto 
onde a vizinha da residência o 
identificou e acrescentou que foi 
ameaçada com gestos de mãos. 

Ainda no local se fez presente 
o representante do imóvel de 
40 anos que para os policiais 
informou que toda a fiação da 
residência foi subtraída e a porta 
da cozinha foi arrombada. 

O suspeito foi levado para a 
Central de Flagrantes e a fiação 
e outros objetos furtados foram 

entregues ao representante do 
imóvel. Em pesquisa os policiais 
constataram que o suspeito já 
possui um histórico policial por 
crimes patrimoniais e tráfico de 
drogas.  

Assim, devido ao crime de 
furto e as ameaças feitas contra 
a mulher o caso foi registrado 
como roubo e o homem foi preso 
e encaminhado para a carcera-
gem da DEIC para permanecer à 
disposição da justiça. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)
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Jovens são baleados em tentativa de homicídio

Dois jovens de 20 e 21 
anos foram vítimas de uma 
tentativa de homicídio às 
21h30 do último domingo 
(25) no bairro Jardim São 
José, em Araçatuba. 

Os dois jovens estavam 
em frente à casa da sogra do 
mais velho quando passagei-
ros de um carro passava efe-
tuaram disparos, sendo que 
dois tiros acertaram o ombro 
e perna direita do rapaz de 21 

anos e seis disparos atingi-
ram a vítima de 20 anos nas 
costas, próximo a cintura, 
nádegas, mão esquerda e 
perna esquerda. 

Em seguida populares 
que estavam no local socor-
reram as duas vítimas até a 
Santa Casa do município, e 
em contato com o médico 
plantonista os policiais foram 
informados de que nenhum 
dos rapazes corre risco de 
morte. 

Após as declarações das 

vítimas uma equipe da Polícia 
Civil se direcionou para o lo-
cal do crime onde eles foram 
informados de que ninguém 
conseguiu anotar a placa do 
veículo que após os disparos 
fugiu do local. 

O caso foi registrado como 
tentativa de homicídio sim-
ples e será investigado pelo 
3º Distrito Policial de Araça-
tuba. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Preenchimento 
Labial

Preenchimento labial é um tipo de harmonização 
facial muito procurado pelas mulheres nos dias atuais.

Consiste em um procedimento estético feito c/ 
ácido hialurônico onde o profissional consegue au-
mentar volume e desenhar melhor o contorno labial 
como desenhar o arco do cupido por exemplo.

Os lábios são preenchidos com microcânula ou 
agulha. Procedimento feito por cirurgiões dentistas 
em consultório mesmo e realizado c/ anestesia den-
tária p/ melhor conforto do paciente.

Está indicado a fazer, pacientes c/ sinais de en-
velhecimento dos lábios, que devido a idade ficam 
naturalmente mais finos, flácidos e enrugados com 
o passar do tempo ou com a exposição excessiva ao 
sol e o tabagismo. 

-Pacientes com pouco volume labial.
-Pacientes que desejam harmonização entre lábio 

e rosto.
-Pacientes com assimetria labial.
-Pacientes que apresentam patologia na região 

bucal e perderam volume e projeção labial após a 
realização de algum procedimento dentário.

Antes de realizar  o procedimento o cirurgião 
dentista avalia o rosto do paciente para analisar as 
proporções faciais e assim garantir que o preenchi-
mento dos lábios traga harmonia á face. Em muitos 
casos apenas a definição do contorno.

Quantidade de preenchedores são analisados e 
injetados com toda atenção pelo CD.

Deve-se evitar preencher os lábios de gestante, 
portadores de doenças autoimunes, pessoa com her-
pes ou ferida nos lábios, alérgicos aos componentes, 
pacientes oncológicos.

Dra. Fernanda F. Lupino e Dra. Ana Cristina 
R. Matos

D
ivulgação

EDUCAÇÃO
Potirendaba vai adotar 

sistema Sesi no 
ensino municipal

A Prefeitura de Potirendaba 
informou nesta segunda-feira 
(26) que vai implantar o sis-
tema Sesi de ensino na rede 
municipal de educação básica. 
Ao todo, cerca de 2.600 alunos 
de oito unidades escolares na 
cidade serão impactados com 
a mudança.

Segundo a coordenadora 
de educação de Potirendaba, 
Juliana Mariano, serão dispo-
nibilizados para os alunos as 
mesmas apostilas utilizadas em 
unidades do Sesi. Além disso, a 
parceria garante a formalização 
do “Programa Atleta do Futuro”, 
atividades no teatro do Sesi em 
Rio Preto, formação de profes-
sores na área de robótica e a 
realização de eventos no mu-
nicípio, podendo trazer atletas 
profissionais para ter contato 
com os estudantes.

“Essa parceria vai beneficiar 
todos os alunos das creches ao 

ensino fundamental 2. Os pro-
fessores já passaram por um 
treinamento na última semana. 
Acredito que isso vai ser bem 
positivo para o município, já 
que o Sesi possui um sistema 
de ensino bem completo”, 
comentou Juliana.

A retomada das aulas está 
prevista para a próxima se-
gunda-feira (2), seguindo as 
recomendações do plano São 
Paulo. Nesta semana as uni-
dades escolares ainda entra-
rão em contato com os pais 
ou responsáveis para passar 
orientações.

Vinicius LIMA Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto realizou neste sábado 
(24) uma convocação de todas 
as pessoas que estão com a 
segunda dose da vacina contra 
Covid-19 atrasada para serem 
imunizadas na Swift, tanto da 
CoronaVac quanto da Astra-
Zeneca. A ação, no entanto, 
atraiu apenas 378 pessoas ao 
longo do dia.

Até quinta-feira (22), eram 
registrados 5.312 faltosos no 
município. Com as doses apli-
cadas na sexta-feira (23) e no 
sábado, o número agora está 
em 4.153. Durante a apresen-
tação dos dados da Covid-19 
na sexta, a Saúde revelou que 
algumas pessoas estão atrasa-
das desde fevereiro.

A gerente de imunização, 
Michela Barcelos ressaltou, que 
essas pessoas em atraso ainda 
podem receber a segunda dose. 
“Não existe intervalo máximo 
entre as doses, então as pes-
soas que estão atrasadas des-
de abril, por exemplo, podem 
retornar e concluir a vacinação 
sem problemas. No entanto, 
pedimos para a população para 
que compareçam nos postos 
de vacinação na data marcada 
para evitar ficar exposto ao vírus 
sem necessidade”, afirmou.

Vacinação para 
atrasados da 2ª dose 
atrai só 378 pessoas

A Saúde também pede para 
que o telefone e o e-mail sejam 
preenchidos corretamente no 
site Vacina Já, para que os agen-
tes de saúde entrem em contato 
em caso de atraso. “Algumas 
pessoas colocam o número 
errado e não conseguimos ligar 
para avisar. Há casos também de 
pessoas que tomaram a 1ª dose 
e vieram a falecer, mudaram de 
cidade ou foram vacinadas em 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

Vacinação para atrasados da 2ª dose atrai só 378 
pessoas no último sábado

Divulgação

outro município”, comentou.
A Saúde aguarda a chegada 

de novas doses para comunicar 
as próximas etapas de vacinação 
em Rio Preto. Segundo os dados 
do Vacinômetro, o município já 
aplicou 398.391 doses, sendo 
284.339 na primeira etapa e 
102.492 na segunda. Além 
disso, outras 11.560 pessoas 
foram imunizadas com dose 
única.

DE 5,3 MIL FALTOSOS

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que nes-
ta terça-feira, 27 de julho, 
a Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 continua 
apenas para aplicação de 
segunda dose das vacinas 
Coronavac e AstraZeneca. O 
município aguarda a chegada 
de nova remessa para conti-
nuar a aplicação de primeira 
dose no público de 30 anos ou 
mais e iniciar nova faixa etária.

Nesta terça-feira, as doses 
serão aplicadas somente nas 
unidades de saúde, com horá-
rio estendido: das 8h às 16h. 
Os endereços das salas de 
vacina estão disponíveis em: 
www.riopreto.sp.gov.br/mapa-
vacinas. A Swift e o Recinto de 
Exposições estarão fechados.

Para ser vacinado é neces-
sário apresentar documento 
com foto e CPF, comprovante 
de residência de Rio Preto e 
comprovante de vacinação.

Saúde aguarda 
vacinas e aplica 
só 2ª dose hoje

Da REDAÇÃO

PANDEMIA

Uma nova e intensa massa 
de ar polar pode causar queda 
brusca na temperatura a partir 
da metade desta semana em 
Rio Preto, de acordo com o 
Instituto de Pesquisas Meteo-
rológicas (Ipmet).

Nesta terça-feira a tem-
peratura mínima é de 15°C e 
máxima de 33°C. co m isso o 

rio-pretense ainda não sentirá 
o impacto do frio intenso que 
está chegando. A partir de 
quarta-feira as temperaturas 
começam a cair com mínima 
de 5°C e máxima de 18°C.

Na quinta-feira a tempera-
tura mínima é a menor espe-
rada para a semana, podendo 
chegar a mínima de 3°C e 
máxima de 19°C. Sexta-feira 
a mínima é de 8°C e máxima 
de 23°C. No final de semana a 
temperatura fica estável entre 
mínima de 12°C e máxima 
de 28°C. (Colaborou Maria 
Paula ANDRADE)

Da REDAÇÃO

Relatório soma mais 61 casos de Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
segunda-feira (26) mais 61 
casos de Covid-19 no municí-
pio, sendo 33 diagnosticados 
por exame PCR, quatro por TR 
sorológico e 24 por TR antíge-
no. No total são 92.296 casos 
registrados, com uma média 

móvel de 161 leves e 17 graves 
por dia.

Também foi registrado mais 
um óbito pela doença, tendo 
sido notificado no sábado (24). 
Desde o início da pandemia 
são 2.644 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 57.533 casos e 
1.722 óbitos.

O número de curados che-
gou a 82.804, o equivalente 
a 89,7% dos casos. A cidade 
soma 307.451 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 275.299 testes realizados. O 
coeficiente de incidência  é de 
19.849 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente, Rio Preto regis-
tra 584 pacientes internados 

com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 317 na 
UTI e 267 na enfermaria, sendo 
que 275 são residentes de Rio 
Preto e 309 de outras cidades 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 são 
444 internações, com 263 na 
UTI e 181 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI na 
região é de 65,4%.

Vinicius LIMA

PREVISÃO
Frio pode chegar a 3º C esta semana em Rio Preto

A partir de quarta-feira as temperaturas 
começam a cair com mínima de 5°C e 
máxima de 18°C

FIES
Inscrições começam 
hoje e vão até sexta

Serão abertas nesta terça-
-feira (27) as inscrições para 
o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) do segundo 
semestre de 2021. O prazo vai 
até sexta-feira (30), às 23h59. 
O resultado dos pré-seleciona-
dos, em chamada única, será 
divulgado no dia 3 de agosto.

As vagas ofertadas para o 
processo seletivo do segundo 
semestre de 2021 do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) já estão disponíveis para 
consulta na página eletrônica 
do programa. São 69 mil vagas, 
distribuídas em 23.320 cursos/
turnos de 1.324 instituições 
privadas de ensino superior.  O 
total de vagas ofertadas neste 
ano é de 93 mil.

Diferente de anos anterio-
res, em 2021, a edição do Fies 
para o segundo semestre tem 

uma oferta maior de vagas do 
que a edição para o 1º semes-
tre, que geralmente é a que tem 
um volume maior de vagas e 
instituições participantes.

Podem se inscrever no pro-
grama todos os estudantes em 
cursos superiores não gratuitos, 
com avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo 
Ministério da Educação (MEC) 
e ofertados por instituições de 
educação superior aderentes 
ao Fies.

Para esta edição, a exigên-
cia de nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) é a 
de qualquer uma das edições 
do exame, a partir da edição 
de 2010 até o Enem de 2020. 
O candidato precisa ter obtido 
média aritmética das notas nas 
cinco provas do exame igual ou 
superior a 450 pontos, nota su-
perior a zero na redação e não 
ter realizado o Enem na condi-

Da REDAÇÃO

ção de treineiro. Outro critério 
para obter o financiamento é o 
de renda, que deve ser de até 
três salários mínimos de renda 
mensal bruta per capita.

Os candidatos não pré-sele-
cionados na chamada única do 
Fies podem disputar uma das 

vagas ofertadas por meio da 
lista de espera. Todos os não 
pré-selecionados na chamada 
única serão, automaticamente, 
incluídos na lista de espera. O 
prazo de convocação por meio 
da lista de espera será de 4 a 
31 de agosto.

Divu
lga

çã
o

Divulgação
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GENTE, O APLICATIVO CEREBRO É MARAVILHOSO! VOCÊS PRECISAM 
USAR. Sorria, beba muita água e seja feliz!SEGUNDA DOSE. Rodrigo 

Garcia, nosso vice governador do 
Estado de São Paulo, aproveitou 
sua estada em Rio Preto, no fi m 
de semana, e, ontem, antes de 
voltar pra São Paulo, tomou a 
segunda dose da vacina Coro-
navac, produzida pelo Instituto 
Butantan. Rodrigo destacou a 
importância de tomar a segunda 
dose do imunizante para concluir 
o ciclo vacinal.

A BOMBONIER do Centerplex 
do Shopping Norte, está funcio-
nando normalmente. Vale ressal-
tar que as salas do Centerplex 
seguem todas as recomendações 
dos órgãos de saúde.

 
NO PRÓXIMO sábado, dia 31, 

acontecerá a 2ª Feijoada Bene-
ficente Mundo Novo, em clima 
drive-thru, das 11h às 13 horas. 
Kit para 2 pessoas ao preço de R$ 
40 reais. Mais detalhes no 99606-
1304, Núcleo Eldorado/Talhado.

DEPILAÇÃO. Está chegando 
em Rio Preto a Laser Fast, com 
inauguração programada para 
amanhã, na região dos Dahmas, 
e fazer companhia as unidades do 
Iguatemi, Shopping Cidade Norte 
e na Redentora,

MUNDO NOVO. A Unimed Rio 
Preto já utiliza inteligência artifi cial 
para melhorar o atendimento aos 
clientes. Com novo visual, a as-
sistente virtual “Clara” garante o 
atendimento ágil dos benefi ciários 
por meio de chat no site, aplicativo 
e WhatsApp.

COM O OLHAR sempre co-
nectado às demandas do mundo 
atual, a agência AP MODELS 
anuncia a criação de um novo 
projeto para descobrir novos ta-
lentos de infl uenciadores digitais 
de nossa região: o AP MODELS 
DIGITAL. As inscrições para a se-
leção regional de novos talentos 
do mundo digital podem ser feitas 
no estande montado na Praça 1 
de Eventos do Riopreto Shopping. 

O OBJETIVO é encontrar no-
vos rostos para produção de 
conteúdo exclusivamente voltada 
às redes sociais, com foco para o 
Instagram, TikTok e Youtuber. Po-
dem participar qualquer pessoa, 
a partir de 10 anos sem limite de 
idade. As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas no estande do 
Riopreto Shopping até o dia 8 de 
agosto. A data das seletivas será 
divulgada em breve.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Mais uma vez adiada
Segundo ano. Desde o surgimento em 1956, a maior festa da 
América Latina, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos não será 
realizada. A Pandemia provocou o adiamento mais uma vez, da 
65ª edição, no próximo mês de agosto.  A mega Festa do Peão de 
Barretos já foi agendada para 18 à 28 de agosto de 2022, com 
shows de Marília Mendonça, Gusttavo Lima e Zé Neto & Cristiano, 
entre outros famosos.

Tarde comemorativa
Foi na Fazenda, na vizinha Ipiguá, do cantor sertanejo Zé Neto, que 
a esposa Natália Toscano, realizou uma linda festa de aniversário 
para comemorar os 4 aninhos de José Filho, ao lado da irmãzinha 
Angelina, amiguinhos baixinhos e familiares na tarde de domingo, 
dia 18 de julho.    

DiáriodoBob
Posso perguntar? É verdade que vai nevar por aqui? Que 

a onda prometida será mais forte desde 1955, quando nevou 
no Sul do Brasil? Então é por isso que o preço das mantas e 
cobertores, subiram de preço nos magazines? Grito de alerta. 
Pra quem ainda não conhece, existe um site o boatos.org que 
desmentiu um alerta idêntico no ano passado e em outras 
duas oportunidades em 2018. Verdade seja dita. Assim como 
existem doenças, frutas ou mesmo hábitos sazonais, também 
existem o que podemos chamar de “boatos sazonais”. Então 
“ATTENTION PLEASE”. Da pra imaginar, conforme dizem, que 
podemos chegar a até 19º graus negativos? Não precisam 
acreditar no colunista, mas o texto que circula tem caracterís-
ticas de boatos online como o caráter vago, alarmista, os erros 
de português e a falta de citação de fontes confiáveis. Não 
bastasse isso, ao buscar sobre o anúncio de frio, nada encon-
tramos. Porém, ao procurar pelas temperaturas dos próximos 
dias, não há (nem de perto) previsão de temperaturas como a 
descrita. Conversa no pé do ouvido. Pelo andar da carruagem 
o Anderson Branco ficou encardido depois da sujeira espalhada 
pelas redes sociais. Ninguém mandou ele postar besteiras so-
bre a comunidade LGBTQIA+. Estudos de comportamento de 
“pós-guerra”, mostraram que existe um fenômeno de consumo 
associado a um sentimento de libertação. O nome dado a isso 
foi “Consumo de Vingança”. O que isso quer dizer? Que, depois 
de uma grande provação, as pessoas querem uma “recompensa” 
por todo o sofrimento vivido. E isso se materializa em consumo. 
As primeiras ondas da Covid19 mostraram isso. Quando o 
contágio baixou na China, Reino Unido, França e EUA, por exem-
plo, houve recordes de consumo de diversos itens, provocando 
escassez. Agora, com a “luz no fim do túnel” cada vez mais 
forte, o “tsunami de consumo” vai chegar com muita força. E, 
de novo, a análise do mercado global mostra que isso é fato e 
não mais uma especulação. Portanto, fica a pergunta: nesse 
contexto, sua empresa está pronta para se expandir, surfar essa 
imensa onda e recuperar o tempo perdido? Ou ela será engolida 
pelas ondas e morrerá na praia? TÔ FORA. Até o presidente em 
exercício do Patriota, o rio-pretense Ovasco Rezende, partido ao 
qual o senador Flávio Bolsonaro está filiado, diz que “em um 
mundo em que todas as interações, desde sociais até profis-
sionais, se dão cada vez mais por sistemas eletrônicos, é um 
retrocesso falar em “voto impresso”. Saúde animal. Se souber 
usar não vai faltar votos para reeleição da vereadora Claudia De 
Giuli, escolhida para ser a madrinha do Hospital Pet de Rio 
Preto, anunciada pelo vice governador Rodrigo Garcia, no fim 
de semana, quando esteve por aqui. Louvores também para o 
Itamar Borges, autor do empurrão. Ponto e basta!

Mais detalhes...
O caminhão é projetado com 
armários, filtro de água, ar 
cond i c i onado ,  l a va tó r i o , 
duas posições para permitir 
o atendimento mais ágil, o 
salão itinerante está equipado 
com uma p la ta fo rma de 
acessibilidade para portadores 
de necessidades especiais ou 
de locomoção. Além de projetos 
sociais e voluntários, o veículo 
também será utilizado em feiras, 
eventos, treinamentos e cursos 
criando espaços adequados para 
o aprimoramento profissional.  

henriforne@gmail.com

Carreta de Beleza
O empresário Suélio Ribeiro, 
ao lado da esposa Cláudia, 
no comando da La´Brizza 
Cosmetics iniciou na semana 
passada o projeto da Carreta 
de Beleza na praça central de 
Santa Fé do Sul. Os profissionais 
altamente capacitados e os 
melhores produtos disponíveis 
no Brasil, oferecendo cortes e 
tratamentos capilares, numa 
iniciativa aliada da vaidade e 
da autoestima das pessoas 
com menor renda. Um dos 
profissionais que marcaram 
presença na ação social foi 
Murilo Maurício, cabeleireiro da 
Casa Conceito Jacques Janine, 
de São Paulo. Maurício é um 
dos embaixadores da marca 
La´Briza. O projeto da Carreta 
de Beleza é estender essa ação 
pelo Brasil todo.

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)

Edição especial...
Mas, atenção!!! Terá edição 
especial virtual com rodeios e 
shows, ao vivo pelo YouTube. 
No próximo mês de agosto, de 
25 à 29, prepara sua galera, 
aquela Brahma gelada e a 
alegria para a LIVE no Recinto 
da Festa do Peão de Boiadeiro 
de Barretos com showzaço de 
Wesley Safadão e convidados: 
Simone & Simaria, Matheus 
& Kauan, César Menotti & 
Fabiano, tudo ao vivo, dia 
28, de agosto, além das 
provas Três Tambores, Team 
Penning, Etapa Nacional da 
PBR Professional Bull Riders e 
Rodeio no YouTube. 

Novo hit da 
pisadinha
A l i s son  T i ago ,  can to r  e 
compositor, nascido em Rio 
Preto, com o sonho de fazer 
sucesso com a música, muito 
cedo saiu da sua cidade natal 
com destino a Goiânia, a capital 
do sertanejo. Muitos anos se 
passaram, as experiências 
foram diversas, formou e fez 
parte de duas duplas sertanejas, 
onde gravou vários álbuns 
embalando algumas músicas 
de sucesso e com participações 
de artistas renomados como 
Maiara e Maraisa, Gusttavo 
Lima, Guilherme e Santiago, 
Cristian e Ralf entre outros. 

C/ Luizinho BUENO 

O empresário Suélio Ribeiro e Cláudia ladeados 
por Sílvio Amaral e o cabeleireiro Murilo Maurício, 
do Salão Paulistano Jacques Janine, em projeto da 

Carreta de Beleza, em Santa Fé do Sul. Foto Arnaldo 
Mussi

O delegado Fábio Amaro (foto), 45 anos, de Rio 
Preto, é um dos 8 delegados/cardeais, no topo 

da carreira da Polícia Civil do Paraná. Ele dirige o 
Departamento de Polícia Metropolitano de Curitiba 

com as 44 delegacias dos municípios da região. Uma 
carreira meteórica e vitoriosa. Como Fábio é fi lho de 
Rio Preto, nossa cidade está muito representada na 

Policia Civil do Paraná.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

São José do Rio Preto – SP
RESOLUÇÃO Nº 04, DE  2 de MARÇO de  2021.
“Cancelamento da Inscrição da entidade Organização Batis-
ta Rio-Pretense de Ação Social - OBRAS no CMAS de São 
José do Rio Preto. “ 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, reunido ordinariamente no dia 
02 de março de 2021, no uso de suas atribuições legais e 
considerando as diretrizes do Conselho Nacional de As-
sistência Social, e de acordo com o disposto no item V do 
artigo 2º da  Lei Municipal nº 12.867, de 06 de Dezembro de 
2017, conforme a ata 6/2021 RESOLVE: 
Art 1º- Cancelar a inscrição Nº 34 da  entidade: Organiza-
ção Batista Rio-Pretense de Ação Social - OBRAS, CNPJ 
14.771.506/0001-09, Endereço: Rua: Silva Jardim, 1540 
– Bairro: Boa Vista CEP 15.025-065  .São José do Rio 
Preto-SP, no CMAS por solicitação da própria entidade, que 
informou por meio de ofi cio o encerramento e descontinuida-
de das atividades prestadas;  
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
São José do Rio Preto,  2 de março de  2021

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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

São José do Rio Preto – SP
RESOLUÇÃO Nº 9, DE  6  de Julho  de  2021.
“Inscrição do serviço da RASC-  Rede de Assistência Social 
Cristã  São José do Rio Preto. “ 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, reunido ordinariamente no dia 
6 de Julho de 2021, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando as diretrizes do Conselho Nacional de Assistência 
Social, e de acordo com o disposto no item V do artigo 2º 
da  Lei Municipal nº 12.867, de 06 de Dezembro de 2017, 
conforme a ata 11/2021 RESOLVE: 
Art 1º- Inscrever o Serviço Ações de Promoção da Integra-
ção ao Mercado de Trabalho da RASC-  Rede de Assistência 
Social Cristã, CNPJ 60.004.165/0005-97, Endereço: Rua 
Cila , Nº  2.866,  Vila Imperial   CEP:  15.015-800- São José 
do Rio Preto- SP
; mantido pela entidade RASC-  Rede de Assistência So-
cial Cristã CNPJ 53.221.255/0001-40 , com sede  na Rua 
Luiz Brassoto, 5-50, Jardim Marambá, CEP: 17.030-500, 
Bauru-SP,,  que  encontra-se em acordo com as normativas 
vigentes, dentre elas, a Resolução CNAS n° 14/2014.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
                                                                    São José do Rio 
Preto, 06 de Julho de 2021

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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

São José do Rio Preto – SP
RESOLUÇÃO Nº 10, DE  6 de Julho de 2021.
“Inscrição do serviço da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
JERÕNIMO MENDONÇA  São José do Rio Preto. “ 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, reunido ordinariamente no dia 
6 de Julho de 2021, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando as diretrizes do Conselho Nacional de Assistência 
Social, e de acordo com o disposto no item V do artigo 2º 
da  Lei Municipal nº 12.867, de 06 de Dezembro de 2017, 
conforme a ata 11/2021 RESOLVE: 
Art 1º- Inscrever a entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
JERÔNIMO MENDONÇA, CNPJ 09.666.651/0001-90, Ave-
nida Faiez Nametalah Tarraf, n° 1.180, Jardim São Marcos 

CEP: 15081-140   Cidade: São José do Rio Preto – SP, a 
entidade executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para adultos de 30 a 59 anos 
que  encontra-se em acordo com as normativas vigentes, 
dentre elas, a Resolução CNAS n° 14/2014.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.      
São José do Rio Preto, 06 de Julho de 2021
CLEMILDA BAESSO PULÉGIO                                              
RAFAELA NOGUEIRA FERREIRA 
   PRESIDENTE DO CMAS                                                          
1ª SECRETÁRIA DO CMAS

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 012/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL 
PETER PAN (RUA ITÁLIA, 77, VL. SINIBALDI) CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO 
EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO.  Valor total estimado: R$ 
310.624,75 – Prazo de Execução: 180 dias. Comunicamos 
aos interessados que realizaram a retirada do edital que os 
técnicos da Secretaria Municipal de Educação realizaram a 
correção das planilhas. Em razão dessa correção o edital 
foi retifi cado. Para que não se alegue prejuízo à elaboração 
da proposta, comunicamos que foi redesignada a data de 
apresentação dos envelopes e da sessão de abertura do en-
velope com a documentação de habilitação para: Data limite 
para entrega dos envelopes: Dia 16/AGOSTO/2021 às 17:00 
horas - Data sessão pública de abertura dos envelopes: Dia 
17/AGOSTO/2021 às 08:30 horas - Local da entrega dos 
envelopes e da sessão da licitação: Diretoria de Compras e 
Contratos, sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  
O edital retifi cado esta a disposição para consulta no site 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/
apresentacao.jsp  e fi ca, e desde já, fazendo parte integran-
te do processo, sendo válido para todos os efeitos legais o 
documento original encartado nos autos, a disposição dos 
interessados. Wanderley Aparecido de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos – Presidente da CML 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 013/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL 
CENOBELINO DE BARROS SERRA (AV. DA SAUDADE, 
3719, VL. SANTA CRUZ), CONFORME PLANILHAS OR-
ÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e 
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO. Valor total estimado: R$ 950.033,83 – Prazo 
de Execução: 240 dias. Comunicamos aos interessados que 
realizaram a retirada do edital que os técnicos da Secretaria 
Municipal de Educação realizaram a correção das planilhas. 
Em razão dessa correção o edital foi retifi cado. Para que não 
se alegue prejuízo à elaboração da proposta, comunicamos 
que foi redesignada a data de apresentação dos envelopes 
e da sessão de abertura do envelope com a documentação 
de habilitação para: Data limite para entrega dos envelopes: 
Dia 17/AGOSTO/2021 às 17:00 horas - Data sessão pública 
de abertura dos envelopes: Dia 18/AGOSTO/2021 às 08:30 
horas - Local da entrega dos envelopes e da sessão da 
licitação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  O edital retifi cado esta a 
disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e 
desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos, a disposição dos interessados. Wanderley Apare-
cido de Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presiden-
te da CML 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 016/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 

OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL 
SYLVIA PURITA (RUA JOAQUIM ANTONIO FIGUEIREDO, 
50 – SOLO SAGRADO), CONFORME PLANILHAS OR-
ÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e 
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO. Valor total estimado: R$ 379.657,26 – Prazo 
de Execução: 180 dias. Comunicamos aos interessados que 
realizaram a retirada do edital que os técnicos da Secretaria 
Municipal de Educação realizaram a correção das planilhas. 
Em razão dessa correção o edital foi retifi cado. Para que não 
se alegue prejuízo à elaboração da proposta, comunicamos 
que foi redesignada a data de apresentação dos envelopes 
e da sessão de abertura do envelope com a documentação 
de habilitação para: Data limite para entrega dos envelopes: 
Dia 18/AGOSTO/2021 às 17:00 horas - Data sessão pública 
de abertura dos envelopes: Dia 19/AGOSTO/2021 às 08:30 
horas - Local da entrega dos envelopes e da sessão da 
licitação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  O edital retifi cado esta a 
disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e 
desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos, a disposição dos interessados. Wanderley Apare-
cido de Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presiden-
te da CML 
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. 
381/2021, processo 12.917/2021, objetivando o registro de 
preços para contratação de serviços de recarga de extinto-
res. Secretaria Municipal de Administração. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 09/08/2021, 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.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 321/2021 Processo: 
12510/2021
Revogo o procedimento licitatório visando a readequação do 
edital. Wanderley Aparecido de Souza- Diretor de Compras e 
Contratos
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
159/2021 – PROCESSO Nº 11.403/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de protetores fa-
ciais (face shield) para utilização nas unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 28/07/2021 às 11:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 301/2021 – Processo 
12.348/2021
Objeto: Aquisição de veículos para a Frota, para atendi-
mento a Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on line com início dia 16/07/2021, sendo adjudica-
do os itens as empresas declaradas vencedoras: ALPINIA 
VEIUCLOS E PEÇAS LTDA (item 1) e BELLSAN COMÉR-
CIO DE VEÍCULOS LTDA. (item 3). O item 2 foi fracassado. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 290/2021 – Processo 
12.257/2021
Objeto: Registro de preços para  aquisição de bebedou-
ros para as Unidades Escolares. Secretaria Municipal de 
Educação. Sessão pública realizada on line com início dia 
14/07/2021, sendo adjudicado os itens as empresas declara-
das vencedoras: KARIN TPRRES RODRIGUES POLOGEL 
( item 1); LEVIN COMERCIAL LTDA ME (item 2) me SEATT-
LE TECNOLOGIA E COM. DE PRODS ELETROELETRO-
NICOS EIRELI EPP ( item 3). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
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“Portal de Compras”. Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 312/2021 – Processo 
12.470/2021
Objeto: Registro de preços para  contratação de empresa 
para prestação de serviços de fechamento de pia em alu-
mínio para as Unidades Escolares. Secretaria Municipal de 
Educação. Sessão pública realizada on line com início dia 
22/07/2021, sendo adjudicado o item a empresa declarada 
vencedora: JOSE LUIZ GARCAI VIEIRA EIRELI ( item 1). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 285/2021 – Processo 
12.215/2021
Objeto: Registro de preços para  aquisição de chocolate em 
pó e fubá de milho para atendimento da rede municipal de 
ensino, assim como a eventual compra por outros órgãos pú-
blicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
Sessão pública realizada on line com início dia 05/07/2021, 
sendo adjudicado o item a empresa declarada vencedora: 
MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI ( item 
1). O item 2 foi fracassado. O item 3 cancelado. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. Adriana Tápparo - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Jr. - 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 222/2021 – Processo 
11.864/2021
Objeto: Registro de preços para  aquisição de notebook e 
tablet para a Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 23/06/2021, sendo adjudica-
dos os itens as empresas declaradas vencedoras: AGNOS 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ( item 3) e BELA BELI 
STORE LTDA ( itens 1 e 2). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim. - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 303/2021 – Processo 
12.397/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de refl etores em 
atendimento às unidades escolares da rede municipal de 
ensino. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on line com início dia 20/07/2021, sendo adjudi-
cado o item a empresa declarada vencedora: CONTATTOS 
RIO PRETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME (item 1). Os 
itens 2 e 3 foram fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 273/2021 – Processo 
12.181/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros ali-
mentícios para atendimento das unidades escolares da rede 
municipal de ensino e demais órgãos públicos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública 
realizada on line com início dia 05/07/2021, sendo adjudica-
do o item a empresa declarada vencedora: MARIO DA SILVA 
RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO - ME ( item 2). O item 1 foi fra-
cassado. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Jr. - 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 307/2021 – Processo 
12.449/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de coletor de na-
sofaringe e tubo tipo Falcon para coleta de exames de CO-
VID-19. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública rea-
lizada on line com início dia 12/07/2021, sendo adjudicados 
os itens as empresas declaradas vencedoras: DOCTORMED 
COMERCIAL EIRELI (item 1) e JOSILMED COMERCIO DE 
MATERIAL HOSPITALAR (item 2). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim. - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 310/2021 – Processo 
12.461/2021
Objeto: Prestação de serviço de terapia pelo método ABA 
para atender ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 15/07/2021, 
sendo adjudicado o item a empresa declarada vencedora: 
CENTRO PSICOTERAPÊUTICO VIDA RIO PRETO EIRELI 
(item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim. - Secretário 
Municipal de Saúde.

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. 370/2021, processo 12.805/2021, objetivando o registro 
de preços para contratação de empresa para fornecimen-
to, reparos, substituição e instalação de calhas e rufos nas 
unidades escolares e prédios da Secretaria Municipal de 
Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
09/08/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUIS A BOVOLON FILHO & CIA LTDA
EMPENHO 20117/20
Notifi co o representante legal da contratada, para regularizar 
os chamados no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
EMPENHO 13142/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: PLASTIMED DO BRASIL LTDA
EMPENHO 12955/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 30% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO:
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
C.N.P.J.: 02.558.157/001-62
PREGÃO ELETRÔNICO: 161/2020 – PROCESSO: 
11587/2020
CONTRATO PRE/0105/20
 Pelos fundamentos constantes no Interno nº 98/2021 da 
Chefi a da Coordenadoria de Gestão de Contratos, os quais 
adoto como razões de decidir, aplico à empresa TELEFONI-
CA BRASIL S/A a pena de ADVERTÊNCIA, Com fulcro no 
artigo 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93, combinado com a cláu-
sula sexta, item 6.1.1 do contrato, pois a infração contratual 
restou comprovada e reconhecida pela própria empresa em 
sua manifestação. Registro que o contraditório foi estabe-
lecido e que a empresa teve a oportunidade de apresentar 
sua defesa, o que de fato fez, não podendo alegar cerceio de 
direito. Adilson Vedroni – S.M.A.
ERRATA
Publicação do dia 24/07/2021  ref. Concorrência 17/19
Onde se lê: 5º Termo Aditivo Contratual 
Leia-se: 6º Termo Aditivo Contratual – Reti-Ratifi cação
ERRATA
Publicação do dia 24/07/2021  ref. Concorrência 17/19
Onde se lê: 6º Termo Aditivo Contratual 
Leia-se: 7º Termo Aditivo Contratual – Prazo
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 173/2019 – Contrato PRE/0194/19
Contratada: JE Atendimento Hospitalar Domiciliar Eireli Epp 
Nos termos do art. 57, II , da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 94/21 
Contratada: LNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-
COS LTDA
Objeto: Aquisição de 40.000 unidades de tubo cônico tipo 
Falcon para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS”. Empenho nº 14024/2021 – R$ 26.800,00 
– Entrega Imediata - SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 265/2021
ATA Nº 0577/21
CONTRATADA: JOEL GIBERTONI ME
OBJETO: Fornecimento de serviços de reforma de toldos 
das unidades escolares da rede municipal - Valores Unitários 
–Lote 1 – R$ 402.980,00; - Lote 2 – 79.900,00– SME – Fa-
biana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 12 meses.   

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2021
ATA Nº 0578/21
CONTRATADA: HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de cobertor e lençol no combate ao 
COVID 19 - Valores Unitários –Item 1 – R$18,90; - Item 2 – 
R$18,90– SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2021
ATA Nº 0579/21
CONTRATADA: CIRURGICA CRAVINHOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de máscara com reservatório no 
combate ao COVID 19 - Valores Unitários –Item 1 – R$26,00; 
- Item 2 – R$26,00– SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2021
ATA Nº 0580/21
CONTRATADA: CIRURGICA CRAVINHOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de material médico (canula) no 
combate ao COVID 19 - Valores Unitários –Item 01 – 
R$21,08; - Item 02 – R$26,30; - Item 3 – R$21,62; - Item 04 
– R$21,54;- Item 05 – R$21,54; - Item 06 – R$22,29; - Item 

12 – R$45,40; - Item 13 – R$45,40; - Item 14 – R$45,40;- 
Item 15 – R$45,40-SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2021
ATA Nº 0581/21
CONTRATADA: CIRURGICA CRAVINHOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais no combate ao CO-
VID 19 - Valores Unitários –Item 13 – R$15,60; - Item 15 
– R$8,50; - Item 16 – R$8,50; - Item 17 – R$129,99-SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   

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 35.408 DE 23 DE JULHO DE 2021

DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, ELAINE CRISTINA VILAS 
BOAS FARIAS para substituir o(a) servidor(a) LUCIMARA 
PERPETUA DOS SANTOS BENATTI – ocupante da função 
de confi ança gratifi cada – CHEFE DE CENTRO DE REFE-
RÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS – FG.101.1, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença saúde, de 22/07/2021 
a 01/08/2021.
PORTARIA N.º 35.409 DE 23 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 
18.596, de 28 de abril de 2020, MARIO VENERANDO AL-
VES para substituir o(a) servidor(a) CRISTIANE DE FATIMA 
POLTRONIERI – ocupante da função de confi ança gratifi ca-
da – CHEFE DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 25/08/2021 a 03/09/2021.
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): POLLIANNA KÁTIA MESQUITA 
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, com fulcro na alínea “e” do artigo 482 da 
CLT e infração aos incisos I, II, III e X do artigo 204, apli-
cáveis aos empregados regidos pela CLT nos termos dos 
artigos 218 e 317, todos da Lei Complementar nº 05/90. 
PORTARIA N.º 35.410 DE 23 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, RENATA GUERREIRO para substituir o(a) servi-
dor(a) CARLOS ALBERTO SAVAZO – ocupante da gratifi ca-
ção por função – INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, nos 
termos do § 1º, artigo 33, da Lei Complementar nº 309/2010, 
sem a remuneração prevista no artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, em razão da proibição contida no inciso 
VII, do artigo 1º, do Decreto nº 18.590, de 17 de abril de 
2020, enquanto durar seu período de férias, de 25/08/2021 a 
03/09/2021.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.975
DE 26 DE JULHO DE 2021.

Declara de utilidade pública, para fi ns de instituição de servi-
dão de passagem, parte das áreas dos imóveis objetos das 
matrículas nº 15.925, 24.686, 201.863 e 8.201 e Transcrição 
nº 21.875 todos do 1º ORI.
 
PREFEITO EDINHO ARAÚHO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais e nos termos do artigo 64, incisos V e VI, da Lei 
Orgânica Municipal e art. 40, do Decreto-Lei n. 3.365/41;
D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarada como sendo de utilidade pública, as 
partes das áreas dos imóveis objetos das matrículas nº 
15.925, 24.686, 201.863, 8.201 e Transcrição nº 21.875 
todos do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José do 
Rio Preto, conforme descrições abaixo, visando a instituição 
de servidão de passagem para instalação de interceptor de 
esgoto na margem direita do Córrego Piedade:
I – Matrícula. nº 15.925 (proprietário(a)(s): FERRO VELHO 
SÃO PAULO LTDA):
Inicia-se se no vértice denominado 'ponto 1', georreferen-
ciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS 
2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relati-
vas, Sistema UTM: E= 663187.387 m e N= 7697850.531 m 
dividindo-o com o MARILENE CARAMURU CARMELOS, e 
outros; Daí segue confrontando com MARILENE CARAMU-
RU CARMELOS, e outros com o azimute de 141°25'42" e 
a distância de 9.22 m até o vértice 'ponto 2' (E=663193.133 
m e N=7697843.327 m); Daí segue confrontando com o 
mesmo "FERRO VELHO SÃO PAULO LTDA" PARTE DA 
FAZENDA PIEDADE com o azimute de 280°48'16" e a 
distância de 14.26 m até o vértice 'ponto 3' (E=663179.125 
m e N=7697846.000 m); Daí segue com o azimute de 
227°58'37" e a distância de 49.67 m até o vértice 'ponto 4' 
(E=663142.226 m e N=7697812.748 m); Daí segue com o 
azimute de 227°17'38" e a distância de 67.82 m até o vértice 
'ponto 5' (E=663092.391 m e N=7697766.753 m); Daí segue 
com o azimute de 220°21'48" e a distância de 63.00 m até 
o vértice 'ponto 6' (E=663051.593 m e N=7697718.752 
m); Daí segue com o azimute de 207°38'19" e a distân-
cia de 63.32 m até o vértice 'ponto 7' (E=663022.219 
m e N=7697662.658 m); Daí segue com o azimute de 
219°15'45" e a distância de 73.71 m até o vértice 'ponto 8' 
(E=662975.568 m e N=7697605.586 m); Daí segue com o 
azimute de 234°21'04" e a distância de 1.23 m até o vér-
tice 'ponto 9' (E=662974.570 m e N=7697604.870 m); Daí 
segue confrontando com AVENIDA A SER DENOMINADA 
(ANEL VIÁRIO J. HAVILLA) com o azimute de 349°36'31" e 
a distância de 3.40 m até o vértice 'ponto 10' (E=662973.957 
m e N=7697608.213 m); Daí segue com o azimute de 
339°16'40" e a distância de 3.57 m até o vértice 'ponto 11' 
(E=662972.694 m e N=7697611.550 m); Daí segue con-
frontando com o mesmo "FERRO VELHO SÃO PAULO 
LTDA" PARTE DA FAZENDA PIEDADE com o azimute de 
39°15'45" e a distância de 70.30 m até o vértice 'ponto 12' 
(E=663017.187 m e N=7697665.982 m); Daí segue com o 
azimute de 27°38'19" e a distância de 63.38 m até o vérti-
ce 'ponto 13' (E=663046.588 m e N=7697722.128 m); Daí 
segue com o azimute de 40°21'48" e a distância de 64.03 m 
até o vértice 'ponto 14' (E=663088.055 m e N=7697770.915 
m); Daí segue com o azimute de 47°17'38" e a distân-
cia de 68.22 m até o vértice 'ponto 15' (E=663138.182 
m e N=7697817.182 m); Daí segue com o azimute de 
47°58'37" e a distância de 52.69 m até o vértice 'ponto 16' 
(E=663177.323 m e N=7697852.452 m); Daí segue com o 
azimute de 100°48'18" e a distância de 10.25 m até o vértice 
'ponto 1' (E=663187.387 m e N=7697850.531 m); início de 
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descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima 
descrito com uma área superfi cial de 1984.83 m².
II – Matrícula. nº 24.686 (proprietário(a)(s): MARILENE CA-
RAMURU CARMELO, GIANCARLO CARAMURU CARME-
LO e KARINE CARAMURU CARMELO);
Inicia-se se no vértice denominado 'ponto 1', georreferen-
ciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS 
2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relati-
vas, Sistema UTM: E= 663357.918 m e N= 7697996.575 
m dividindo-o com o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO; Daí segue confrontando com MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO com o azimute de 140°02'03" e a dis-
tância de 6.27 m até o vértice 'ponto 2' (E=663361.946 m e 
N=7697991.768 m); Daí segue confrontando com o mesmo 
"MARILENE CARAMURU CARMELOS, e outros" PARTE 
DA FAZENDA PIEDADE com o azimute de 213°06'42" e a 
distância de 62.55 m até o vértice 'ponto 3' (E=663327.780 
m e N=7697939.380 m); Daí segue com o azimute de 
219°41'36" e a distância de 80.68 m até o vértice 'ponto 4' 
(E=663276.254 m e N=7697877.302 m); Daí segue com o 
azimute de 227°04'22" e a distância de 60.72 m até o vértice 
'ponto 5' (E=663231.794 m e N=7697835.948 m); Daí segue 
com o azimute de 280°48'17" e a distância de 39.36 m até o 
vértice 'ponto 6' (E=663193.133 m e N=7697843.327 m); Daí 
segue confrontando com FERRO VELHO SÃO PAULO LTDA 
com o azimute de 321°25'42" e a distância de 9.22 m até o 
vértice 'ponto 7' (E=663187.387 m e N=7697850.531 m); Daí 
segue confrontando com o mesmo "MARILENE CARAMU-
RU CARMELOS, e outros" PARTE DA FAZENDA PIEDADE 
com o azimute de 100°48'17" e a distância de 43.31 m até o 
vértice 'ponto 8' (E=663229.934 m e N=7697842.412 m); Daí 
segue com o azimute de 47°04'21" e a distância de 57.29 m 
até o vértice 'ponto 9' (E=663271.884 m e N=7697881.432 
m); Daí segue com o azimute de 39°41'36" e a distân-
cia de 79.94 m até o vértice 'ponto 10' (E=663322.942 
m e N=7697942.946 m); Daí segue com o azimute de 
33°06'42" e a distância de 64.03 m até o vértice 'ponto 1' 
(E=663357.918 m e N=7697996.575 m); início de descrição, 
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com 
uma área superfi cial de 1463.63 m².
III – Matrícula. nº 201.863 (proprietário(a)(s): BENEDICTO 
RODRIGUES LISBOA);
Inicia-se se no vértice denominado 'ponto 1', georreferen-
ciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS 
2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relati-
vas, Sistema UTM: E= 663917.617 m e N= 7698326.812 m 
dividindo-o com FEPASA – FERROVIA PAULISTA S/A; Daí 
segue confrontando com FEPASA - FERROVIA PAULISTA 
S/A com o azimute de 147°51'08" e a distância de 6.62 m 
até o vértice 'ponto 2' (E=663921.141 m e N=7698321.205 
m); Daí segue confrontando com o mesmo "BENEDICTO 
RODRIGUES LISBOA" PARTE DA FAZENDA PIEDADE 
com o azimute de 212°47'48" e a distância de 3.89 m até o 
vértice 'ponto 3' (E=663919.034 m e N=7698317.935 m); Daí 
segue com o azimute de 250°40'01" e a distância de 87.74 
m até o vértice 'ponto 4' (E=663836.243 m e N=7698288.888 
m); Daí segue com o azimute de 246°29'10" e a distân-
cia de 73.73 m até o vértice 'ponto 5' (E=663768.635 
m e N=7698259.472 m); Daí segue com o azimute de 
241°48'48" e a distância de 88.93 m até o vértice 'ponto 6' 
(E=663690.247 m e N=7698217.464 m); Daí segue com o 
azimute de 157°03'12" e a distância de 64.98 m até o vértice 
'ponto 7' (E=663715.583 m e N=7698157.624 m); Daí segue 
com o azimute de 247°03'13" e a distância de 6.00 m até o 
vértice 'ponto 8' (E=663710.057 m e N=7698155.285 m); Daí 
segue com o azimute de 337°03'11" e a distância de 62.56 
m até o vértice 'ponto 9' (E=663685.667 m e N=7698212.894 
m); Daí segue com o azimute de 217°23'33" e a distân-
cia de 37.75 m até o vértice 'ponto 10' (E=663662.745 
m e N=7698182.905 m); Daí segue com o azimute de 
253°51'40" e a distância de 95.77 m até o vértice 'ponto 11' 
(E=663570.754 m e N=7698156.285 m); Daí segue com o 
azimute de 235°10'43" e a distância de 85.73 m até o vértice 
'ponto 12' (E=663500.376 m e N=7698107.333 m); Daí se-
gue com o azimute de 248°01'47" e a distância de 86.45 m 
até o vértice 'ponto 13' (E=663420.205 m e N=7698074.990 
m); Daí segue com o azimute de 147°47'46" e a distância 
de 32.94 m até o vértice 'ponto 14' (E=663437.761 m e 
N=7698047.115 m); Daí segue com o azimute de
237°47'47" e a distância de 6.00 m até o vértice 'ponto 15' 
(E=663432.684 m e N=7698043.918 m); Daí segue com o 
azimute de 327°47'47" e a distância de 31.98 m até o vértice 
'ponto 16' (E=663415.643 m e N=7698070.975 m); Daí 
segue com o azimute de 214°32'11" e a distância de 18.44 m 
até o vértice 'ponto 17' (E=663405.190 m e N=7698055.786 
m); Daí segue confrontando com MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO com o azimute de 306°38'52" e a 
distância de 6.00 m até o vértice 'ponto 18' (E=663400.373 
m e N=7698059.370 m); Daí segue confrontando com o 
mesmo "BENEDICTO RODRIGUES LISBOA" PARTE DA 
FAZENDA PIEDADE com o azimute de 34°32'11" e a dis-
tância de 23.68 m até o vértice 'ponto 19' (E=663413.796 
m e N=7698078.874 m); Daí segue com o azimute de 
68°01'47" e a distância de 90.26 m até o vértice 'ponto 20' 
(E=663497.505 m e N=7698112.644 m); Daí segue com o 
azimute de 55°10'43" e a distância de 86.04 m até o vérti-
ce 'ponto 21' (E=663568.138 m e N=7698161.775 m); Daí 
segue com o azimute de 73°51'40" e a distância de 94.78 m 
até o vértice 'ponto 22' (E=663659.179 m e N=7698188.119 
m); Daí segue com o azimute de 37°23'33" e a distân-
cia de 41.58 m até o vértice 'ponto 23' (E=663684.428 
m e N=7698221.153 m); Daí segue com o azimute de 
61°48'48" e a distância de 92.57 m até o vértice 'ponto 24' 
(E=663766.017 m e N=7698264.876 m); Daí segue com o 
azimute de 66°29'10" e a distância de 74.19 m até o vérti-
ce 'ponto 25' (E=663834.050 m e N=7698294.477 m); Daí 
segue com o azimute de 70°40'01" e a distância de 85.90 m 
até o vértice 'ponto 26' (E=663915.105 m e N=7698322.915 
m); Daí segue com o azimute de 32°47'44" e a distân-
cia de 4.64 m até o vértice 'ponto 1' (E=663917.617 m e 
N=7698326.812 m); início de descrição, fechando assim o 
perímetro do polígono acima descrito com uma área superfi -
cial de 4137.00 m².

IV – Matrícula nº 8.201 (proprietário(a)(s): MIGUEL JOSÉ 
FERRINI, MARIA LUISA BOLLATTI GIORDANO FERRINI, 
IZAURA ALDINA FERRINE ANHOLETO, EULÁLIA MARIA 
FERRINI FERREIRA e JOÃO DIONÍSIO FERREIRA);
Inicia-se se no vértice denominado 'ponto 1' , georreferen-
ciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS 
2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, 
Sistema UTM: E= 663999.899 m e N= 7698399.798 m divi-
dindo-o com o o mesmo "MIGUEL JOSÉ FERRINI e outros" 
PARTE DA FAZENDA PIEDADE; Daí segue confrontando 
com o mesmo "MIGUEL JOSÉ FERRINI e outros" PARTE 

DA FAZENDA PIEDADE com o azimute de 179°02'21" e a 
distância de 6.00 m até o vértice 'ponto 2' (E=664000.000 
m e N=7698393.799 m); Daí segue com o azimute de 
268°47'25" e a distância de 13.59 m até o vértice 'ponto 3' 
(E=663986.410 m e N=7698393.512 m); Daí segue com o 
azimute de 233°17'07" e a distância de 42.43 m até o vértice 
'ponto 4' (E=663952.399 m e N=7698368.147 m); Daí segue 
com o azimute de 143°53'28" e a distância de 90.26 m até o 
vértice 'ponto 5' (E=664005.591 m e N=7698295.227 m); Daí 
segue com o azimute de 233°53'29" e a distância de 6.00 m 
até o vértice 'ponto 6' (E=664000.744 m e N=7698291.691 
m); Daí segue com o azimute de
323°53'27" e a distância de 88.85 m até o vértice 'ponto 7' 
(E=663948.379 m e N=7698363.477 m); Daí segue com o 
azimute de 212°47'47" e a distância de 6.13 m até o vértice 
'ponto 8' (E=663945.058 m e N=7698358.322 m); Daí segue 
confrontando com FEPASA - FERROVIA PAULISTA S/A 
com o azimute de 327°51'08" e a distância de 6.62 m até o 
vértice 'ponto 9' (E=663941.533 m e N=7698363.929 m); Daí 
segue confrontando com o mesmo "MIGUEL JOSÉ FERRINI 
e outros" PARTE DA FAZENDA PIEDADE com o azimute 
de 32°47'48" e a distância de 8.24 m até o vértice 'ponto 10' 
(E=663945.999 m e N=7698370.859 m); Daí segue com o 
azimute de 53°17'07" e a distância de 47.86 m até o vértice 
'ponto 11' (E=663984.363 m e N=7698399.470 m); Daí segue 
com o azimute de 88°47'26" e a distância de 15.54 m até 
o vértice 'ponto 1' (E=663999.899 m e N=7698399.798 m); 
início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono 
acima descrito com uma área superfi cial de 959.13 m².
V – Transcrição nº 21.875 (proprietário(a)(s): FEPASA – 
FERROVIA PAULISTA S/A) 
Inicia-se se no vértice denominado 'ponto 1', georreferen-
ciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS 
2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relati-
vas, Sistema UTM: E= 663941.533 m e N= 7698363.929 
m dividindo-o com o MIGUEL JOSÉ FERRINI e outros; Daí 
segue confrontando com MIGUEL JOSÉ FERRINI e outros 
com o azimute de 147°51'08" e a distância de 6.62 m até 
o vértice 'ponto 2' (E=663945.058 m e N=7698358.322 m); 
Daí segue confrontando com o mesmo "FEPASA - FERRO-
VIA PAULISTA S/A" PARTE DA FAZENDA PIEDADE com o 
azimute de 212°47'46" e a distância de 44.16 m até o vértice 
'ponto 3' (E=663921.141 m e N=7698321.205 m); Daí segue 
confrontando com BENEDICTO RODRIGUES LISBOA com 
o azimute de 327°51'08" e a distância de 6.62 m até o vértice 
'ponto 4' (E=663917.617 m e N=7698326.812 m); Daí segue 
confrontando com o mesmo "FEPASA - FERROVIA PAU-
LISTA S/A" PARTE DA FAZENDA PIEDADE com o azimute 
de 32°47'46" e a distância de 44.16 m até o vértice 'ponto 1' 
(E=663941.533 m e N=7698363.929 m); início de descrição, 
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com 
uma área superfi cial de 264.93 m².
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 26 de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE DO SeMAE
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 costumes e, pela 
Imprensa Local.

EXTRATO: TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO E A “CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO”.
OBJETO: CONCESSÃO A TÍTULO GRATUITO DE UM 
IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL, COM ÁREA DE 6.096,00 
METROS QUADRADOS CONSTITUÍDO DA ÁREA DE 
SISTEMA DE LAZER 15 DO SOLO SAGRADO I, OBJETO 
DA MATRÍCULA Nº 173.549 DO 1º ORI, À CÁRITAS DIOCE-
SANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PARA DESENVOL-
VIMENTO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS, OFERECEN-
DO, ATRAVÉS DA PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO 
– SOLO SAGRADO, A MOTIVAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE SE 
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABI-
LIDADE SOCIAL, PROMOVENDO AÇÕES QUE AUXILIEM 
NA EMANCIPAÇÃO HUMANA, CULTURAL, SOCIAL E 
POLÍTICA, E QUE TORNE SUJEITOS CONSCIENTES DE 
SEUS DIREITOS E DEVERES. 
PRAZO: 05 (CINCO) ANOS.
BASE LEGAL: LEI Nº Nº 13.739, DE 16 DE JUNHO DE 
2021.
DATA DE ASSINATURA: 26 DE JULHO DE 2021.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 
44/2019 - CONCORRÊNCIA nº 03/2019 – PROC. SeMAE nº 
42/2019 – Contratada: DLM PROPAGANDA LTDA.
Objeto: Prorrogação de contrato sem reajuste de preços 
referente à contratação de agência de propaganda para 
prestação de serviços técnicos de publicidade, compreen-
dendo o conjunto de atividades realizadas integradamente 
que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a con-
ceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distri-
buição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio 
da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, 
princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público 
em geral.
Valor Total do Contrato: R$ 2.760.000,00    Prazo: 12 meses    
Data da Assinatura: 26.07.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 010/2021 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 65/2020 – PROCESSO SeMAE nº 90/2020. 
Contratada: GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
PARA SANEAMENTO LTDA ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 22.08.2021. Data da 
autorização: 23.07.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 072/2021 - PREGÃO ELE-

TRÔNICO nº 14/2021 – PROCESSO SeMAE nº 16/2021. 
Contratada: ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COM-
PONENTES ELETRÔNICOS LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execu-
ção/entrega do objeto contratual até o dia 08.09.2021. Data 
da autorização: 22.07.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 44/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 
51/2021
Objeto: Aquisição de tubos PVC-Esgoto-100/150mm e 
peças do tipo Selim-Compacto-Esgoto-PVC-150x100mm, 
para utilização em obras de melhoria na rede de esgoto do 
distrito municipal de Talhado.
Contratada: JAYME JACINTHO LTDA
Ordem de Fornecimento nº 130/2021, recebida em 
20.07.2021. Valor: R$ 5.935,60.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 3
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
50/2021 – PROCESSO SICOM 3200/2021
Objeto: Contratação de empresa para lavagem e lubrifi ca-
ção dos veículos da frota do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 20.07.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora RICARDO CARVALHO 
RAPOSO para o lote 2. O lote 1 foi declarado DESERTO. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 50/2021 – PROCESSO SICOM 3200/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 23.07.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 60/2021, 
Processo SICOM 3233/2021 objetivando o Registro de 
preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores 
novos, para os veículos e equipamentos pertencentes ao 
SeMAE. Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 06.08.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras.
S. J. Rio Preto, 20.07.2021 – João Marcelino Ruiz - Gerente 
Administrativo-Financeiro.
S. J. Rio Preto, 26.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE. 

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A COMUNI-
DADE SÓ POR HOJE.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ESPÉCIE/TI-
PO:PASSAGEIRO/VAN MASTER; COMBUSTÍVEL: DIESEL; 
MARCA/MODELO /VERSÃO : RENAULT; ANO FABRICA-
ÇÃO: 2011; ANO MODELO: 2012; CATEGORIA: OFICIAL; 
COR PREDOMINANTE: BRANCA; CHASSI: 93YCDDUH-
6CJ176259; PLACA: EGI 7543; PATRIMÔNIO: 153433 - PM: 
1093. PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADO A POSSIBI-
LIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA CES-
SÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA DE 
REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ PELO PRAZO 
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17/2017 
E EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, SENDO QUE O CE-
DENTE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, REQUERER A 
DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA: 26 DE JULHO DE 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA POSSE

Concurso Público – Edital 01/2018, para provimento dos 
cargos de Coordenador Pedagógico e Professor de Educa-
ção Básica I
Fica designado o dia 02 de agosto de 2021 às 09:00 horas 
para os candidatos abaixo citados a comparecerem na Se-
cretaria Municipal de Administração, localizada no 3º andar 
do Paço Municipal, na Avenida Alberto Andaló,  nº 3030, 
nesta cidade, para sessão de nomeação, posse e exercício. 
O não comparecimento à sessão ensejará a desistência dos 
candidatos.
Considerando as restrições impostas pelo Comitê de Enfren-
tamento ao Coronavírus, o uso de máscara será obrigatório, 
não será permitido a entrada de acompanhante e o horário 
agendado deverá ser seguido, rigorosamente, para evitar 
aglomeração.
COORDENADOR PEDAGÓGICO
FABIANA NOGUEIRA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
ELISANDRA REGINA ROTA  
 São José do Rio Preto, 26 de julho de 2021. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2021 DO EDITAL DE 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES – PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO BÁSICA II  (PROCESSO SELETIVO SME - Nº 
02/2021)
A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribui-
ções legais, RETIFICA o item 8.31. do Capítulo 8 do Edital 
de Abertura de Inscrições, conforme segue:
Leia-se como segue e não como constou:
8.31. Previamente ao envio dos títulos, o candidato deve-
rá:
a) digitalizar as cópias de todos os documentos que 
enviará como comprovante de títulos e salvá-las em arquivo 
no formato “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg” com até 500 KB 
de tamanho cada um; cada documento deverá ser salvo em 
um arquivo e em tamanho compatível com a impressão em 
papel A4;



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

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 
presente Edital. 
São José do Rio Preto, 26 de julho de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03/2021 - PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I (PROCESSO SELETIVO SME - Nº 
01/2021)
A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribui-
ções legais, RETIFICA o item 8.31. do Capítulo 8 do Edital 
de Abertura de Inscrições, conforme segue:
Leia-se como segue e não como constou:
8.31. Previamente ao envio dos títulos, o candidato deve-
rá:
a) digitalizar as cópias de todos os documentos que 
enviará como comprovante de títulos e salvá-las em arquivo 
no formato “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg” com até 500 KB 
de tamanho cada um; cada documento deverá ser salvo em 
um arquivo e em tamanho compatível com a impressão em 
papel A4;
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 
presente Edital. 
São José do Rio Preto, 26 de julho de 2021.
    Fabiana Zanquetta de Azevedo
     Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021

 
Comissão Permanente de Urbanização e Legislação dos 
Loteamentos em fase de regularização - COPEUR
O Secretário Municipal de Habitação, na qualidade de Presi-
dente da Comissão Permanente de Urbanização e Legisla-
ção dos Loteamentos em fase de regularização - COPEUR, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos 
da Lei n° 10.547 de 24 de dezembro de 2009, FAZ SABER 
a quem possa interessar que, Convoca seus membros para 
reunião e manifestação quanto aos itens de pauta da 60ª 
Reunião Ordinária do Comissão Permanente de Urbaniza-
ção e Legislação dos Loteamentos em fase de regularização 
- COPEUR, a ser realizada presencialmente no dia 04 de 
agosto de 2021 às 9:00 horas, nas dependências da Pre-
feitura Municipal de São José do Rio Preto – SP, localizada 
na Avenida Alberto Andaló, 3030, centro, neste município. 
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por esta Secre-
taria por meio do email: smhab@riopreto.sp.gov.br ou pelo 
Telefone/Whatsapp (17) 3211-5560.
Manoel de Jesus Gonçalves
Presidente da COPEUR

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5919/2021

        Fica notifi cado, Vinicius Nicolas Loprete, compromissá-
rio do imóvel sito à Rua Adinan Alves Santana, quadra 05, 
lote 26, Vila Cassini, que em virtude de ter sido enviado a 
Notifi cação de Embargo nº 005919, datada em 18/06/2021, 
assinada pelo agente fi scal de posturas Sérgio Coelho 
Lourencin, tratando de baixa de responsabilidade técnica 
(obra em fase de alvenaria de elevação) em desacordo com 
a Lei de Zoneamento e Código de Obras e Edifi cações em 
vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis 
Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 
10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa 
de Correios e Telégrafos o AR BR 39155917 0 BR acusando 
"não procurado”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabí-
veis para o caso.
São José do Rio Preto, 26 de julho de 2021.
Sérgio Coelho Lourencin
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5992/2021

        Fica notifi cado, GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVIES 
EIRELI, proprietária do imóvel sito à Rua Rio Preto, 3271, 
quadra 13, lote 01-02-11/P, Vila Redentora, que em virtude 
de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 005992, 
datada em 16/06/2021, assinada pelo agente fi scal de 
posturas Rodrigo André Morsillo, tratando de construção por 
falta de alvará de reforma (adaptação de prédio residencial 
para comercial) em desacordo com a Lei de Zoneamento e 
Código de Obras e Edifi cações em vigor e/ou projeto apro-
vado, em desacordo com as Leis Municipais nº 13.709/2021 
e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo 
que foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o 
AR BR 39155924 5 BR acusando "não procurado”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato 
e providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a elimina-
ção da irregularidade que originou o presente EMBARGO, 
será aplicada a multa no valor de R$ 944,40 (novecentos 
e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) e medidas 
judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 26 de julho de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
30/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedi-
das de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 42.667.430/0001-01
Razão Social: MARES METAIS LTDA
CNPJ: 42.470.737/0001-18
Razão Social: ELLEN CHRISTINE DE LIMA
CNPJ: 42.706.914/0001-12
Razão Social: ANA LAURA VIEIRA
CNPJ: 42.116.361/0001-48
Razão Social: RO & ME CELULARES E ELETRONICOS 
LTDA
CNPJ: 42.550.464/0001-11
Razão Social: CASANOVA CONSULTORIA E INTERMEDIA-
COES LTDA
CNPJ: 42.744.196/0001-79
Razão Social: CLINICA CARDIACA PIMENTAL LTDA
Conforme processamento realizado, em 26 de Julho de 
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal 
irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da 
Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 
15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 26 de Julho de 2021.

Carlos Alberto Paula Alves    Auditor-Fiscal Tributário Munici-
pal Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ADINAM WATANABE RAMALHO 02037/21 
AIF-A-S 
000155 

ADRIANO LUIZ DAGA 02031/21 
AIF-V-S 
000231 

ALEX APARECIDO ALVAREZ 01889/21 
AIF-P-F 
000158 

ALEXANDRE MATIAS CAMILO 02038/21 
AIF-M-L 
000224 

ANA CAROLINA DIAS 02015/21 
AIF-L-C 
000221 

ANDRE LUCAS SILVA MASCULI 01928/21 
AIF-V-S 
000219 

B ZANETTI DOS SANTOS ME 02008/21 
AIF-A-LF 
000253 

BRENO SISTI MAUAD 01695/21 
AIF-V-S 
000226 

CARDOSO & GOMES SERV FESTA E MERCEARIA 
LTDA 

02028/21 
AIF-S-V 
000076 

CIRCULO OPERARIO RIOPRETANO 02009/21 
AIF-A-N 
000349 

CONDOMINIO EDIFICIO LAGO AZUL 02036/21 
AIF-M-L 
000225 

DANIEL GOMES LONGUINI 02034/21 
AIF-A-LF 
000254 

DANUBIA ALVES CARDOSO 02032/21 
AIF-V-S 
000232 

DEIVID PINOTI PARACATU DE BRITO 23526993807 02010/21 
AIF-P-H 
000139 

DIEGO CAMARA NASCIMENTO 01890/21 
AIF-P-F 
000159 

EDUARDO VIACAVA DE MORAES 02023/21 
AIF-V-S 
000223 

FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES RUEDA 02006/21 
AIF-L-C 
000218 

 

 

FERNANDO SANTANA FERNANDES 02014/21 
AIF-L-C 
000222 

FLORISVALDO PAQUIONE ME 02011/21 
AIF-P-H 
000138 

GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 

02035/21 
AIF-P-A 
000270 

IVAN GABRIEL CATALAN FERREIRA 02024/21 
AIF-V-S 
000224 

JANAINA DEBIAZI 02027/21 
AIF-V-S 
000228 

KENEA FERNANDA GALEMBECK MOURA 02029/21 
AIF-V-S 
000229 

M W A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA 

02018/21 
AIF-A-LF 
000249 

M W A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA 

02019/21 
AIF-A-LF 
000251 

M W A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA 

02020/21 
AIF-A-LF 
000250 

MAICKON DIEGO BRITO DA SILVA 01888/21 
AIF-P-F 
000166 

MARCO ANTONIO BASILIO 02017/21 
AIF-L-C 
000219 

MARIA EDUARDA MENDES BALDAN 02007/21 
AIF-A-LF 
000248 

MARIA INES ROSSINI 02005/21 
AIF-L-C 
000217 

MARLON GEROLIN 02026/21 
AIF-V-S 
000227 

NIVALDO APARECIDO CLAUDINO 02002/21 
AIF-L-C 
000214 

RAFAEL FERNANDO PEDRERO SILVESTRE 01891/21 
AIF-P-F 
000160 

RENILDA CECILIA RODRIGUES CAPUZZO 02013/21 
AIF-L-C 
000223 

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS 02033/21 
AIF-V-S 
000233 

RODNEI LUCIANO VERALDI CORREA 02003/21 
AIF-L-C 
000215 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIRLEY APARECIDA JURADO ISHIKAVA 02004/21 
AIF-L-C 
000216 

TATIENE APARECIDA CONSTANTINO RIBEIRO DOS 
SANTOS 

02016/21 
AIF-L-C 
000220 

VALMIR CARLOS DE MIRANDA 01811/21 
AIF-V-S 
000195 

ZICÃO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 02012/21 
AIF-P-H 
000137 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

AUTO POSTO ARZ LTDA 02155/15 100 
UFESP 

AIP-E-K 
000010 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICA

ÇÃO 

MOREIRA MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO 
RIO PRETO LTDA 

01860/
15 

1.454,50 (UM MIL, 
QUATROCENTOS E 

CINQUENTA E 
QUATRO REAIS E 

CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-E-K 
000010 

 
EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO TRM 

COMUNIDADE TERAPEUTICA SURIEL 01954/19 TRM-S-V 
000007 

 
São José do Rio Preto, 27 de Julho de 2021. 

Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

  
Extrato de portaria N °004/2021 CGCM de 10 de maio de 
2021, publicado em diário ofi cial dia 11 de maio de 2021, 
ref. ao Processo Administrativo Disciplinar 004/2021 
CGCM/SMTTS: onde averiguou-se eventual ilegalidade na 
conduta do Guarda Civil Municipal: V.J.C., decidiu-se pelo 
ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 233, I, combina-
do com o artigo 263 ambos da Lei Complementar 05 de 28 
de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/
GCM

 

 
SECRETARIA DOS DIREITOS PARA MULHERES, PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA 
ERRATA EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 
001/2021– SERVIÇO DE REFERÊNCIA E PROMOÇÃO DE 
IGUALDADE RACIAL 
A Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 001/2021 
– Serviço de Referência e Promoção da Igualdade Racial, cujo 
objeto compreende a oferta de atendimento à população negra 
e povos tradicionais, buscando assegurar que seus direitos 
sejam plenamente respeitados, como segue abaixo:  
Onde se Lê no Edital item 8.5.2: 

Tabela 2: Critério de Pontuação 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

Item Indicadores Peso Pontuação Nota 
máxima 

A Consonância entre os objetivos, 
metas e resultados 2 0, 1 ou 2 4 

B Clareza no detalhamento do 
serviço 2 0, 1 ou 2 4 

C 
Estratégias metodológicas 
compatíveis com o alcance dos 
objetivos do serviço 

2 0, 1 ou 2 4 

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

1 0, 1 ou 2 2 

E 
Demonstração de capacidade 
material e humana para 
executar o serviço proposto 

1 0, 1 ou 2 2 

F 
Demonstração da capacidade 
de articulação do serviço com a 
rede socioassistencial e demais 
políticas sociais 

1 0, 1 ou 2 2 

G 
Detalhamento de todas as 
despesas para 
operacionalização do serviço 

2 0, 1 ou 2 4 

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

2 0, 1 ou 2 2 

 

objeto 
I Tempo de atuação no serviço 2 0, 1 ou 2 4 
TOTAL 30 
 
Leia-se no Edital item 8.5.2: 

Tabela 2: Critério de Pontuação 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

Item Indicadores Peso Pontuação Nota 
máxima 

A Consonância entre os objetivos, 
metas e resultados 2 0, 1 ou 2 4 

B Clareza no detalhamento do 
serviço 2 0, 1 ou 2 4 

C 
Estratégias metodológicas 
compatíveis com o alcance dos 
objetivos do serviço 

2 0, 1 ou 2 4 

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

1 0, 1 ou 2 2 

E 
Demonstração de capacidade 
material e humana para 
executar o serviço proposto 

1 0, 1 ou 2 2 

F 
Demonstração da capacidade 
de articulação do serviço com a 
rede socioassistencial e demais 
políticas sociais 

1 0, 1 ou 2 2 

G 
Detalhamento de todas as 
despesas para 
operacionalização do serviço 

2 0, 1 ou 2 4 

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

2 0, 1 ou 2 4 

I Tempo de atuação no serviço 2 0, 1 ou 2 4 
TOTAL 30 
 
Onde se Lê no Termo de Referência:   

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
Item Indicadores Peso Pontuação Nota 
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máxima 

A Consonância entre os objetivos, 
metas e resultados 2 0, 1 ou 2 4 

B Clareza no detalhamento do 
serviço 2 0, 1 ou 2 4 

C 
Estratégias metodológicas 
compatíveis com o alcance dos 
objetivos do serviço 

2 0, 1 ou 2 4 

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

1 0, 1 ou 2 2 

E 
Demonstração de capacidade 
material e humana para 
executar o serviço proposto 

1 0, 1 ou 2 2 

F 
Demonstração da capacidade 
de articulação do serviço com a 
rede socioassistencial e demais 
políticas sociais 

1 0, 1 ou 2 2 

G 
Detalhamento de todas as 
despesas para 
operacionalização do serviço 

2 0, 1 ou 2 4 

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

2 0, 1 ou 2 2 

I Tempo de atuação no serviço 2 0, 1 ou 2 4 
TOTAL 28 
 
Leia-se no Termo de Referência:  

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

Item Indicadores Peso Pontuação Nota 
máxima 

A Consonância entre os objetivos, 
metas e resultados 2 0, 1 ou 2 4 

B Clareza no detalhamento do 
serviço 2 0, 1 ou 2 4 

C 
Estratégias metodológicas 
compatíveis com o alcance dos 
objetivos do serviço 

2 0, 1 ou 2 4 

 

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

1 0, 1 ou 2 2 

E 
Demonstração de capacidade 
material e humana para 
executar o serviço proposto 

1 0, 1 ou 2 2 

F 
Demonstração da capacidade 
de articulação do serviço com a 
rede socioassistencial e demais 
políticas sociais 

1 0, 1 ou 2 2 

G 
Detalhamento de todas as 
despesas para 
operacionalização do serviço 

2 0, 1 ou 2 4 

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

2 0, 1 ou 2 4 

I Tempo de atuação no serviço 2 0, 1 ou 2 4 
TOTAL 30 
 
Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público nº 
01/2021- Serviço de Referência e Promoção da Igualdade 
Racial. 
São José do Rio Preto, 26 de julho de 2021. 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO SICOM Nº 22/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de copa, 
conforme quantidades e especificações constantes do Termo de 
Referência – Anexo I do Edital. 
Ata nº 09/2021 Contratada: VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS. Item/Valor unitário: 03 R$9,00. Ata nº 10/2021 
Contratada: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP. Itens/Valores 
unitários: 01 R$ 55,00 / 02 R$ 26,50 / 04 R$ 4,20 / 05 R$ 145,00 / 06 R$ 
167,00 / 07  R$ 2,35. Vigência: 12 meses. Data da assinatura: 20 de 
julho de 2021. Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de 
Consumo. Base Legal: Leis Federais nº10.520/02 e nº8.666/93, Decretos 
Municipais nº9.929/98, nº12.255/04, nº13.024/05 e nº13.552/07, 
Resolução nº1056/06 e Lei Complementar nº123/06. São José do Rio 
Preto, 26 de julho de 2021. Pedro Roberto Gomes - Presidente da 
Câmara Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS 

 

A empresa A. Vetorazzo Academia de Esportes Ltda, estabelecida 
nesta cidade de São José do Rio Preto, à Rua Amália de Faveri Polloto, 
nº. 247, Jardim Aeroporto, inscrita no CNPJ. nº. 96.619.788/0001-98, 
declara o extravio de duas vias originais da alteração contratual nº. 
46.683/94-3, registrada na JUCESP, em 11/04/1994. 

 

São José do Rio Preto – SP, 20 de Julho de 2.021. 

 

Solange Lourençato Vetorazzo 
Sócia-Administradora 
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TERMO DE CONFERENCIA E VALORES EM CAIXA Auxilio Materno Infantil 3.636,00

Aos  31 (trinta  e  um) dias de   Dezembro  de  2020 (dois mil e vinte)  nós  abaixo Correios 29.423,49

assinados membros do Conselho Fiscal,  juntamente com o Presidente e o Tesoureiro Copa e Cozinha 2.419,32

 da  entidade,  dando  cumprimento  no  disposto  no  inciso  I,  artigo  55l da  C.L.T., Condominio 14.191,01

procedemos a avaliação dos valores existentes no CAIXA do SINDICATO DOS Material Escritório 4.559,70

TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIA DA ZONA ARARAQUARENSE,  Ajuda de Custo de Delegados Sindicais 10.600,00

verificando a existência dos valores abaixo: IMPORTANCIA EM DINHEIRO R$  113.774,18 Agua 815,26

  CONTA   CORRENTE   BANCÁRIA   R$ 296.127,03    APLICAÇÃO   FINANCEIRAS Licenciamento de Veiculos 660,60

R$ 1.783.125,12 TOTAL R$ 2.193.026,33 E por ser a expressão da verdade lavramos a Aluguel 7.500,71

presente em 3(três) vias,  o qual vai assinado pelo Contabilista da Entidade. São José do Combustivel 19.129,53

Rio  Preto,  31  de  Dezembro  de  2020.  Gildo  de  Camargo,  José  Grifone, Antonio João Publicações 2.611,00

Rodrigues  CONSELHO  FISCAL.   Osvaldo  Pinto   Presidente    Arthur   Batista   Soares Pedágios 3.925,33

Tesoureiro. Grafica 9.035,00

LUX CONTABILIDADE E ASSESSORIA SC LTDA Manutenção de Equipamentos de CPD 790,00

RECEITAS Manutenção de Veículos 16.081,37

Mensalidade Assoc. Tesouraria 15.721,00 Seguros 9.672,92

Contribuições/Conf/Sindical/Rumo S.Faz 102.780,38 Telefone Fixo e Celular 30.260,91

Assistencia Medica Tesouraria 964.681,00 Energia Elétrica 6.405,34

Mensalidades Assoc. Rumo S.Fazenda 527.046,00 Estacionamento 5.168,50

Outros Recebtos Tesouraria 94.423,75 Material de Limpeza 1420,52

Diversos Rumo e S. Fazenda 334.129,75 Dev. Desc. Indevidos 6.752,83

Desconto Diversos Obtidos 3.749,16 Contabilidade 21.256,61

Lazer Rumo/Secretaria Fazenda 42.862,66 Despesas Diversas 73.145,13

Taxa Negocial em Tesouraria 418,60 Honorarios 62.635,70

Assist. Medica Rumo/S.Fazenda 695.691,81 Transportes 85,40

Juros s/ Aplic. Financeiras 42.109,22 Convenio Papelaria/Livraria 18.794,22

TOTAL RECEITAS NO PERIODO 2.777.754,95 Convenio Farmacia 229.961,67

DESPESAS Convenio Otica 43.240,68

13 Salario        7.586,10 Convenio Plano de Saude/medico 1.665.026,44

Vale Refeição em folha de pagto 35.828,00 DESPESAS FINANCEIRAS

Abono de Férias 2.273,05 Despesas Bancárias 11.251,54

Abono Pecuniário 2.273,06 Juros Multa s/ tributos 0,03

Diarias e Ajuda de Custo 13.390,00 Juros pagos a fornecedores 0,01

Verba de Representação 143.600,00 TOTAL DESPESAS PERIODO 2.292.262,80

Férias 4.546,11 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Ordenados 85.481,49 Periodo Inicial 01/01/2020 Periodo Final  31/12/2020  (+)    Receitas no 
FGTS 7.892,97 Periodo 2.846.613,33. Soma Total do Ativo e Passivo R$ 2.491.987,82
INSS EMPRESA 25.496,25 e da Demonstração de Resultado do Exercicio que apresentou SUPERAVIT 

INSS TERCEIROS 2.663,87 de R$ 197.851,30. O qual fora elaborado de conformidade com a movimentação

Pis s/ Folha de Pagamento 1.016,85 e documentação apresentada pelo Sindicato. São José do Rio Preto, 31 de De-

DIRF/RAIS 190,00 zembro de 2020.  Osvaldo Pinto  Presidente STEFZA Arthur  Bastista Soares

Vales Refeições 5.601,07 Tesoureiro STEFZA Moacir Rodrigues Marques Tecnico em Contabilidade

Cartório e Reconhecimento de Firmas 466,44 CRC 1SP 70488/O-0   LUX  CONTABILIDADE  E  ASSESSORIA SS LTDA.

STEFZA SINDICATO TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS DA ZONA ARARAQUARENSE

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licita-
ções e Contratos da EMPRO 
CONTRATO Nº: 016/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: Ingram Micro Brasil LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reno-
vação de licenças WDG na modalidade SaaS.
VALOR: R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos 
reais)
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DO CONTRATO: 22 de julho de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 26 de julho de 2021. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO 
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Lici-
tações e Contratos da EMPRO)
1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO N° 023/2021
CONTRATO ORIGINÁRIO N°: 016/2020
CONTRATANTE: Empro Tecnologia e Informação.  
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos.
OBJETO: Prestação, pela ECT, de serviços e vendas de 
produtos que atendam às necessidades da contratante, me-
diante adesão aos anexos deste instrumento contratual que, 
individualmente, caracterizam cada modalidade envolvida.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 6.000,00.
VIGÊNCIA: 17 de julho de 2021 a 17 de julho de 2022.
DATA DO CONTRATO:  17 de julho de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 21 de julho de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
Pregão Eletrônico nº 005/2018
Processo nº 7331/2018

TERCEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 022/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 059/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Copy Tech Brasil – Eireli - ME
OBJETO: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM 
FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS A4/MÊS, compreendendo a 
cessão de direito de uso de equipamentos, serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, 
acessórios e suporte técnico,conforme especifi cações dos 
Anexos I e II deste Edital.
VALOR: R$ 59.338,31 (cinquenta e nove mil, trezentos e 
trinta e oito reais e trinta e um centavos)
VIGÊNCIA: 03 de agosto de 2021 a 02 de agosto de 2022
DATA ASSINATURA: 16 de julho de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 26 de julho de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 44/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 65/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 31/2021
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para aten-
dimento das unidades de saúde do município.
Data da realização da Sessão Pública: 17/08/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 26 de julho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Fica convocada a candidata abaixo relacionada, aprovada em 
Cadastro Emergencial 02/2021 para comparecer no dia 30 de Julho 
de 2021, às 08:30 horas  na EMEF “Profª. Lucia Novais Brandão”, 
localizada na Rua Felício Bottino, 529 - Centro em Cedral/SP, a fim de 
manifestar interesse no preenchimento de 01 (uma) vaga de 
Professor de Educação Básica II – História, por prazo determinado, 
sob o regime da C.L.T. No ato da manifestação a candidata deverá 
entregar documento legal que a habilite para o desenvolvimento da 
referida função, bem como preencher de próprio punho 
requerimento de acúmulo de emprego, nos termos dos incisos XVI e 
XVII, do art. 37 da Constituição Federal. O não comparecimento 
implica na desistência da mesma. 

Classificação Nome RG Total 
002 Rosana Aparecida 

Benedetti 
29.246.599-

3 
35,892 

Nesta oportunidade a candidata deverá comparecer munida das 
cópias dos seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade- RG; 

 Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda- CPF/MF; 

 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a 
Justiça Eleitoral; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimentos dos filhos; 

 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, 
observando o art. 37,X, da CF; 

 Cópia do PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

 Documentos de habilitação Específica para o exercício do 
Cargo, Certificado de Escolaridade; 

 Uma foto ¾; 

 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancária no 
Banco Santander. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 27 de Julho de 2021. 91° Ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocadas as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas em 
Processo Seletivo 01/2021 para comparecerem no dia 30 de Julho de 
2021, às 08:00 horas  na EMEF “Profª. Lucia Novais Brandão”, 
localizada na Rua Felício Bottino, 529 - Centro em Cedral/SP, a fim de 
manifestar interesse no preenchimento de 01 (uma) vaga de 
Professor de Educação Básica II – Ciências, por prazo determinado, 
sob o regime da C.L.T. No ato da manifestação a candidata deverá 
entregar documento legal que a habilite para o desenvolvimento da 
referida função, bem como preencher de próprio punho 
requerimento de acúmulo de emprego, nos termos dos incisos XVI e 
XVII, do art. 37 da Constituição Federal. O não comparecimento 
implica na desistência da mesma. 

Classificação Nome RG Total 
001 Alessandra 

Pasoelo de 
Oliveira 

42.791.725-6 68,000 

002 Jéssica da Cruz 
Oliveira 

48.428.756-4 60,604 

003 Manoela 
Bordignon 
Hermes 

8095386341RS 55,992 

004 Daniele Batista 
Donaire Soares 

25.981.553-6 51,769 

005 Isabela Aparecida 
da Silva 

46.268.221-3 51,552 

006 Maria de Fátima 
Alves 

33.949.389-6 49,149 

 

Nesta oportunidade a candidata deverá comparecer munida das 
cópias dos seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade- RG; 

 Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda- CPF/MF; 

 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a 
Justiça Eleitoral; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimentos dos filhos; 

 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, 
observando o art. 37,X, da CF; 

 Cópia do PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

 Documentos de habilitação Específica para o exercício do 
Cargo, Certificado de Escolaridade; 

 Uma foto ¾; 

 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancária no 
Banco Santander. 

 

Prefeitura Municipal de Cedral, 27 de Julho de 2021. 91° Ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 

 

 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 017/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 017/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de preços para aquisição de cabos 
e antenas. Sessão: 09h00 do dia 10/08/2021, na sede da 
Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas atra-
vés do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licita-
coes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 26 de julho de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 018/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 018/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de preços para contratação futura 
e parcelada de serviços de manutenção e conservação de 
mata burros e pontes e limpeza de valas e bocas de lobos 
no município de Bady Bassitt - SP. Sessão: 11h00 do dia 
10/08/2021, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo 
de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.
br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady 
Bassitt, 26 de julho de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
Prefeito Municipal

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

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:

VICENTE NOGUEIRA NETO e JAQUELINE DE SOU-
ZA OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, Visitador, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 
de julho de 1991, fi lho de JOÃO VICENTE NOGUEIRA e de 
SANDRA PENHA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, manicure, solteira, nascida em Frutal, MG, no dia 10 
de dezembro de 1990, fi lha de CLEUDIMAR DE OLIVEIRA e 
de JOCELI DE SOUZA MELO OLIVEIRA. 

CARLOS ALESSANDRO SARTORI e VÂNIA FABIANA 
CUNHA MODENEZ. Ele, de nacionalidade brasileira, mo-
torista, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 09 de fevereiro de 1982, fi lho de LEONILDO ANGELO 
SARTORI e de MARIA LUIZA FERREIRA SARTORI. Ela, de 
nacionalidade brasileira, professora, divorciada, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de fevereiro de 1981, 
fi lha de JOÃO LAURINDO DA CUNHA JUNIOR e de MARLI 
DE SOUZA COSTA CUNHA.

ERICK FERREIRA BARROS e BEATRIZ DE SOUZA SOA-
RES. Ele, de nacionalidade brasileira, higienizador, solteiro, 
nascido em Maceió, AL, no dia 05 de abril de 1997, fi lho de 
VALDEMIR BARROS e de VANDETE GOIS FERREIRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida 
em Osasco, SP, no dia 14 de novembro de 2000, fi lha de 
EDIMO SOARES e de ELIUDE PEREIRA DE SOUZA. 

VICTOR MASSASHI SHINTO e JULIANA APARECIDA 
DOS SANTOS DINIZ MATHIAS. Ele, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em São Paulo, SP, 
no dia 07 de abril de 1985, fi lho de KATSUMI SHINTO e de 
FLAVIA TSAI SHINTO. Ela, de nacionalidade brasileira, den-
tista, solteira, nascida em Olímpia, SP, no dia 20 de outubro 
de 1993, fi lha de JULIO CÉSAR FERNANDES MATHIAS e 
de SILVANA DOS SANTOS DINIZ MATHIAS. 
 
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, 22 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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 Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Casamento religioso com efeito civil

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.

CARLOS LEONARDO ROCHA e LUCIANE INGRID FRONIO. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e dois (22) de janeiro de um mil novecentos e 
noventa e dois (1992), com vinte  e nove (29) anos de idade, manipulador, solteiro, filho de JOSÉ CARLOS 
ROCHA e de dona SANDRA SILVANA NARDIN ROCHA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, nascida aos  dezessete (17) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e cinco (1995), 
com vinte  e seis (26) anos de idade, professora, solteira, filha de LUÍS VANDERLEI FRONIO e de dona 
LUCIA DE FATIMA MARTINS FRONIO.

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, vinte e quatro (24) 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. HUMBERTO MANTOVANI e CAROLINE NAVARRO 
DE MELO RIBEIRO, sendo ELE fi lho de JOSÉ HUMBERTO 
MANTOVANI e de ROSANA APARECIDA DO NASCIMENTO 
SOBRAL MANTOVANI e ELA fi lha de PEDRO DE MELO 
RIBEIRO e de CLEUSA NAVARRO DE MELO RIBEIRO;

2. LEANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA e KARINA PATRÍ-
CIA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de QUITÉRIA MARIA 
DE OLIVEIRA e ELA fi lha de EDEMAR DOS SANTOS e de 
MARIA APARECIDA DE ARAUJO SANTOS;

3. JEAN FONSECA LOPES NASCIMENTO e GISELE 
CRISTINA LEMIRO ADÃO, sendo ELE fi lho de DORACI DO-
NIZETE NASCIMENTO e de SIRLEI FONSECA NASCIMEN-
TO e ELA fi lha de CARLOS ROBERTO ADÃO e de MARIA 
NUNES LEMIRO;

4. JEFERSON ALEXANDRE COSTA e LETÍCIA DE 
SOUZA MARTINS, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO AN-
TONIO GONÇALVES COSTA e de MARCIA FERREIRA 
DE OLIVEIRA COSTA e ELA fi lha de JOSÉ DE SOUZA 
MARTINS e de SÔNIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 24/07/2021.
 
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. HERCULES DIAS DE SOUZA e LETICIA AYUMI 
SAZAKI, sendo ELE fi lho de ZAQUEU JERONIMO DE SOU-
ZA e de NICILENE DIAS FONSECA e ELA fi lha de MARCE-
LO NISSAO SAZAKI e de PAULA BIANCA SAZAKI;

2. WESLEY PEREIRA DOS SANTOS e RAILDES 
COSTA BASTOS, sendo ELE fi lho de BALTAZAR JOSÉ 
PEREIRA e de NAIR PEREIRA DOS SANTOS e ELA fi lha 
de RAIMUNDO COSTA SANTOS e de GINALVA CALAZANS 
BASTOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 26/07/2021.

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:

LUCAS OLIVEIRA DE QUEIROZ e PATRÍCIA FERNANDA 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de 
empilhadeira, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 06 de dezembro de 1992, fi lho de LUIZ ANTONIO 
DE QUEIROZ e de VANDA DE CASSIA OLIVEIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, recepcionista, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de abril de 1993, fi lha 
de JUVENAL ROQUE DA SILVA e de MARIA APARECIDA 
DA SILVA. 

JULIO CÉSAR DE SOUZA e TALYTA DE SOUZA LIMA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em 
Corumbá, MS, no dia 22 de abril de 1984, fi lho de ORLAN-
DO AMARO DE OLIVEIRA E SOUZA e de MARILENE DE 
SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, psicóloga clínica, 
solteira, nascida em Ribeirão Preto, SP, no dia 05 de no-
vembro de 1989, fi lha de LACYR MAZZELI DE LIMA e de 
VALÉRIA MOREIRA DE SOUZA LIMA. 

CAINAN ISAAC DA SILVA e MARIA OLIVIA VENTTUROTI 
DAL'COL PASSOS. Ele, de nacionalidade brasileira, fren-
tista, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
16 de março de 1996, fi lho de JOSÉ LEANDRO DONIZETE 
DA SILVA e de MARIA ROSA PAIOLA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, cuidadora, solteira, nascida em Itabira, MG, no dia 
23 de abril de 1998, fi lha de  e de MARIA DA CONCEIÇÃO 
SILVA PASSOS. 

HENRIQUE LOPES PUPIM e CLICIA BONILHA THEODO-
RO. Ele, de nacionalidade brasileira, consultor de vendas, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de 
março de 1990, fi lho de CARLOS HENRIQUE BORATO PU-
PIM e de ROSE MARY LOPES PUPIM. Ela, de nacionalida-
de brasileira, empresária, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 21 de janeiro de 1990, fi lha de JOÃO 
CARLOS THEODORO e de CLISEIDE MÁRCIA BONILHA 
THEODORO. 

SAIMON GOMES NUNES e ANA LUIZA ARAÚJO PES-
SOA. Ele, de nacionalidade brasileira, consultor de técnolo-
gia, divorciado, nascido em Olímpia, SP, no dia 19 de julho 
de 1986, fi lho de CLEVIS MOLASCO NUNES e de MARIA 
APARECIDA GOMES NUNES. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, gerente de loja, divorciado, nascida em Goiânia, GO, 
no dia 09 de janeiro de 1997, fi lha de GERSON DOS SAN-
TOS ARAUJO e de JATIR RAMOS PESSOA ARAUJO. 

DORIVAL MARTINEZ PELEGRINO e ANTONIA GONÇAL-
VES DE ARAUJO. Ele, de nacionalidade brasileira, cirur-
gião dentista aposentado, divorciado, nascido em Neves 
Paulista, SP, no dia 13 de março de 1953, fi lho de BARTO-
LOMEU MARTINEZ JORDEM e de CARMEN PELEGRINO 
GUTIERREZ MARTINEZ. Ela, de nacionalidade brasileira, 
cabeleireira, solteira, nascida em Potirendaba, SP, no dia 02 
de outubro de 1963, fi lha de MARIANO GONÇALVES DE 
ARAUJO e de MARIA GOMES DE ARAUJO. 

DAVID GONÇALVES NUNES e MARCIA REGINA DA SIL-
VA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, 

nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de julho 
de 1979, fi lho de  e de JURACI GONÇALVES NUNES. Ela, 
de nacionalidade brasileira, diarista, solteira, nascida em 
Barretos, SP, no dia 28 de agosto de 1971, fi lha de WALDE-
NI PENA DA SILVA e de MARIA APARECIDA BATISTA DA 
SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 26 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
27 de julho de 2021

Balanço Patrimonial 31/12/18 31/12/17
Ativo/Circulante 5.197.315,05 576.026,45
Bancos e Aplicações Financeiras 460.553,65 566,57
Faturas Creditos a Receber 500.000,00 -
Imoveis a Comercializar 575.459,88 575.459,88
Outros Creditos 3.661.301,52 -
Ativo Não Circulante 1.419.237,56 4.213.816,52
Créditos e Valores - 22.205,12
Deposito Judicial - 1.246.704,23
Créditos Pessoas Relacionadas - 2.336.157,84
Adiantamento Diversos - 333.316,00
Imobilizado 1.452.804,23 309.000,00
(-) Depreciação Acumulada (33.566,67) (33.566,67)
Total do Ativo 6.616.552,61 4.789.842,97
Balanço Patrimonial 31/12/18 31/12/17
Passivo/Circulante 780.731,29 699.067,56
Fornecedores 7.075,00 -
Tributos a Recolher 18.250,00 -
Contribuições Previdenciaria Recolher 1.774,44 9.699,28
CSLL a Recolher 16.200,00 -
IRPJ a Recolher 24.000,00 -
Outras Contas a Pagar 340.000,00 340.000,00
Parcelamento INSS 6.088,80 -
Créditos Pessoas Relacionadas 367.343,05 349.368,28
Passivo não Circulante 41.320,20 -
Parcelamento Inss 11.670,20 -
Tributos Diferidos 29.650,00 -
Patrimônio Líquido 5.794.501,12 4.090.775,41
Capital Social Realizado 4.593.316,00 4.593.316,00
Resultados Acumulados (502.540,59) (459.103,79)
Resultado do Exercício 1.703.513,57 (43.436,80)
Ajuste Valor de Mercado 212,14 -
Total do Passivo 6.616.552,61 4.789.842,97

Demonstração de Resultado do Exercício
Discriminação 31/12/18 31/12/17
Receita Líquida 1.927.000,00 -
(-) Despesas Operacionais
Custo do Imovel Vendido (102.900,00) -
Administrativas (36.035,00) -
Outras Operacionais (27.475,20) (43.436,80)
Tributárias (906,51) -
Receitas Financeiras/Despesas Financeiras (4.569,72) -
Resultado Operacional 1.755.113,57 (43.436,80)
Resultado Antes IRPJ e CSSL 1.755.113,57 (43.436,80)
IRPJ (30.000,00) -
CSSL (21.600,00) -
Resultado Líquido do Exercício 1.703.513,57 (43.436,80)

Demonstração de Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/18 31/12/17
Prejuízo do Exercício 1.703.513,57 (43.436,80)
Títulos e Créditos a Receber (500.000,00) -
Outros Creditos (3.661.301,52) 34.205,50
Variação Tributos a Recolher 50.525,16 6.971,28
Fornecedores 7.075,00 -
Parcelamento a Curto Prazo 6.088,80 -
Créditos Pessoas Relacionadas (Passivo) 17.974,77 -
Caixa Líquido Provisões 
 Atividades Operacionais (2.376.124,22) (2.260,02)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Imobilizado (1.143.804,23) -
Créditos e Valores 22.205,12 -
Deposito Judicial - 1.246.704,23
Créditos Pessoas Relacionadas - 2.336.157,84
Adiantamento Diversos - 333.316,00
Caixa Líquido nas Atividades
 de Investimento 2.794.578,96 -
Caixa Líquido usados nas atividades de Financiamento
Parcelamento Inss 11.670,20 -
Tributos Diferidos 29.650,00 -
Ajuste de Valor de Mercado 212,14 -
Caixa Líquido nas atividades de financiamento 41.532,34 -
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes 459.987,08 (2.260,02)
Caixa e equivalente de 
 caixa no início do período 566,57 2.826,59
Caixa e equivalente de caixa 
 no final do período 460.553,65 566,57

Buchalla Empreendimento e Participação S/A
CNPJ 08.693.634/0001-89

Demonstrações Financeiras do Exercícios Encerrados em 31/12/2018 e 2017

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração das Alterações no P.L. 31/12/18 31/12/17
Saldo patrimônio líquido início do exercício 4.090.775,41 4.134.212,21
Aumento Capital - -
Resultado do Exercício - -
Lucros ou Prejuízos Acumulados 1.703.513,57 (43.436,80)
Ajuste Patrimoniais 212,14 -
Saldo patrimônio líquido final do exercício 5.794.501,12 4.090.775,41

Elvis Umar Buchalla - Presidente
Fernanda da Cruz Dias - Contadora - CRC 1SP226981/O-6

Balanço Patrimonial 31/12/20 31/12/19
Ativo/Circulante 4.547.340,40 5.626.262,72
Bancos e Aplicações Financeiras 19.720,98 875,91
Faturas Creditos a Receber - 16.800,00
Despesa Antecipada 4.435,92 4.435,92
Créditos Pessoas Relacionadas 3.665.183,51 4.746.150,90
Adiantamento Diversos 333.316,00 333.316,00
Imoveis a Comercializar 524.683,99 524.683,99
Ativo Não Circulante 1.467.116,23 1.471.552,15
Despesa Antecipada 1.478,67 5.914,59
Imobilizado 1.480.804,23 1.480.804,23
(-) Depreciação Acumulada (15.166,67) (15.166,67)
Total do Ativo 6.014.456,63 7.097.814,87
Balanço Patrimonial 31/12/20 31/12/19
Passivo/Circulante 418.295,04 1.386.161,76
Tributos a Recolher - 1.708,20
Financiamento - Bco Bradesco 23.001,48 23.001,48
Contribuições Prev.Recolher 647,90 618,76
CSLL a Recolher - 830,71
IRPJ a Recolher - 921,60
Outras Contas a Pagar 340.000,00 340.000,00
Parcelamento INSS 6,74 6.445,08
Créditos Pessoas Relacionadas 54.638,92 1.012.635,93
Passivo Não Circulante 13.575,15 36.576,63
Financiamento - BCO Bradesco 7.667,16 30.668,64
Parcelamento Inss 5.907,99 5.907,99
Patrimônio Líquido 5.582.586,44 5.675.076,48
Capital Social Realizado 4.593.316,00 4.593.316,00
Resultados Acumulados 1.081.399,25 1.200.972,98
Resultado do Exercício (92.493,49) (119.573,73)
Ajuste Valor de Mercado 364,68 361,23
Total do Passivo 6.014.456,63 7.097.814,87

Demonstração de Resultado do Exercício
Discriminação 31/12/20 31/12/19
Receita Líquida - 218.521,80
(-)Despesas Operacionais:Custo do Imovel Vendido - (50.775,89)
Administrativas (52.420,44) (121.328,49)
Outras Operacionais (30.081,60) (28.742,40)
Tributárias (4.297,24) (96.056,73)
Receitas Financeiras/Despesas Financeiras (5.694,21) (9.334,36)
Resultado Operacional (92.493,49) (87.716,07)
Outras Receitas Operacionais - (26.600,00)
Resultado Antes IRPJ e CSSL (92.493,49) (114.316,07)
IRPJ - (2.775,74)
CSSL - (2.481,92)
Resultado Líquido do Exercício (92.493,49) (119.573,73)

Demonstração de Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/20 31/12/19
Prejuízo do Exercício (92.493,49) (119.573,73)
Títulos e Créditos a Receber 16.800,00 483.200,00
Imóveis a comercializar - 50.775,89
Despesa Antecipada - (4.435,92)
Créditos Pessoas Relacionadas (Ativo) 1.080.967,39 (1.084.849,38)
Adiantamento Diversos - (333.316,00)
Variação Tributos a Recolher (3.531,37) (56.145,17)
Fornecedores - (7.075,00)
Parcelamento a Curto Prazo (6.438,34) 356,28
Créditos Pessoas Relacionadas (Passivo) (957.997,01) 645.292,88
Financiamento Banco Bradesco - 23.001,48
Caixa Líquido Prov. Atividades Operacionais 37.307,18 (402.768,67)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Imobilizado - (46.400,00)
Despesa Antecipada 4.435,92 (5.914,59)
Caixa Líquido nas Atividades de Investimento 4.435,92 (52.314,59)
Caixa Líquido usados nas atividades de Financiamento
Parcelamento INSS - (5.762,21)
Financiamento Banco Bradesco (23.001,48) 30.668,64
Tributos Diferidos - (29.650,00)
Ajuste de Valor de Mercado 3,45 149,09
Caixa Líquido nas atividades de financiamento (22.998,03) (4.594,48)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes 18.745,07 (459.677,74)
Caixa e equivalente de caixa no início do período 875,91 460.553,65
Caixa e equivalente de 
 caixa no final do período 19.620,98 875,91

Buchalla Empreendimento e Participação S/A
CNPJ 08.693.634/0001-89

Demonstrações Financeiras do Exercícios Encerrados em 31/12/2020 e 2019

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração das Alterações no P.L. 31/12/20 31/12/19
Saldo patrimônio líquido início do exercício 5.675.076,48 5.794.501,12
Aumento Capital - -
Resultado do Exercício - -
Lucros ou Prejuízos Acumulados (92.493,49) (119.573,73)
Ajuste Patrimoniais 364,68 361,23
Saldo patrimônio líquido final do exercício 5.582.947,67 5.675.288,62

Elvis Umar Buchalla - Presidente
Fernanda da Cruz Dias Contadora - CRC 1SP226981/O-6

Balanço Patrimonial 31/12/19 31/12/18
Ativo/Circulante 5.626.262,72 5.197.315,05
Bancos e Aplicações Financeiras 875,91 460.553,65
Faturas Creditos a Receber 16.800,00 500.000,00
Despesa Antecipada 4.435,92 -
Créditos Pessoas Relacionadas 4.746.150,90 3.661.301,52
Adiantamento Diversos 333.316,00 -
Imoveis a Comercializar 524.683,99 575.459,88
Ativo não Circulante 1.471.552,15 1.419.237,56
Despesa Antecipada 5.914,59 -
Imobilizado 1.480.804,23 1.452.804,23
(-) Depreciação Acumulada (15.166,67) (33.566,67)
Total do Ativo 7.097.814,87 6.616.552,61
Balanço Patrimonial 31/12/19 31/12/18
Passivo Circulante 1.386.161,76 780.731,29
Fornecedores - 7.075,00
Tributos a Recolher 1.708,20 18.250,00
Financiamento - Bco Bradesco 23.001,48 -
Contribuições Previdenciárias Recolher 618,76 1.774,44
CSLL a Recolher 830,71 16.200,00
IRPJ a Recolher 921,60 24.000,00
Outras Contas a Pagar 340.000,00 340.000,00
Parcelamento INSS 6.445,08 6.088,80
Créditos Pessoas Relacionadas 1.012.635,93 367.343,05
Passivo não Circulante 36.576,63 41.320,20
Financiamento - Bco Bradesco 30.668,64 -
Parcelamento INSS 5.907,99 11.670,20
Tributos Diferidos - 29.650,00
Patrimônio Líquido 5.675.076,48 5.794.501,12
Capital Social Realizado 4.593.316,00 4.593.316,00
Resultados Acumulados 1.200.972,98 (502.540,59)
Resultado do Exercício (119.573,73) 1.703.513,57
Ajuste Valor de Mercado 361,23 212,14
Total do Passivo 7.097.814,87 6.616.552,61

Demonstração de Resultado do Exercício
Discriminação 31/12/19 31/12/18
Receita Líquida 218.521,80 1.927.000,00
(-) Despesas Operacionais
Custo do Imovel Vendido (50.775,89) (102.900,00)
Administrativas (121.328,49) (36.035,00)
Outras Operacionais (28.742,40) (27.475,20)
Tributárias (96.056,73) (906,51)
Receitas Financeiras/Despesas Financeiras (9.334,36) (4.569,72)
Resultado Operacional (87.716,07) 1.755.113,57
Outras Receitas Operacionais (26.600,00) -
Resultado antes IRPJ e CSSL (114.316,07) 1.755.113,57
(-)Tributos sobre Resultados - -
IRPJ (2.775,74) (30.000,00)
CSSL (2.481,92) (21.600,00)
Resultado Líquido do Exercício (119.573,73) 1.703.513,57

Demonstração de Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/19 31/12/18
Prejuízo do Exercício (119.573,73) 1.703.513,57
Títulos e Créditos a Receber 483.200,00 (500.000,00)
Imóveis a comercializar 50.775,89 -
Despesa Antecipada (4.435,92) -
Créditos Pessoas Relacionadas (Ativo) (1.084.849,38) (3.661.301,52)
Adiantamento Diversos (333.316,00) -
Variação Tributos a Recolher (56.145,17) 50.525,16
Fornecedores (7.075,00) 7.075,00
Parcelamento a Curto Prazo 356,28 6.088,80
Créditos Pessoas Relacionadas (Passivo) 645.292,88 17.974,77
Financiamento Banco Bradesco 23.001,48 -
Caixa Líquido Provisão
 Atividades Operacionais (402.768,67) (2.376.124,22)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Imobilizado (46.400,00) (1.143.804,23)
Despesa Antecipada (5.914,59) -
Créditos e Valores - 22.205,12
Deposito Judicial - 1.246.704,23
Créditos Pessoas Relacionadas - 2.336.157,84
Adiantamento Diversos - 333.316,00
Caixa Líquido nas Atividades de Investimento (52.314,59) (2.794.578,96)
Caixa Líquido usados nas atividades de Financiamento
Parcelamento INSS (5.762,21) 11.670,20
Financiamento Banco Bradesco 30.668,64 -
Tributos Diferidos (29.650,00) 29.650,00
Ajuste de Valor de Mercado 149,09 212,14
Caixa Líquido nas atividades de financiamento (4.594,48) 41.532,34
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes (459.677,74) 459.987,08
Caixa e equivalente de caixa início do período 460.553,65 566,57
Caixa e equivalente de caixa final do período 875,91 460.553,65

Buchalla Empreendimento e Participação S/A
CNPJ 08.693.634/0001-89

Demonstrações Financeiras do Exercícios Encerrados em 31/12/2019

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração das Alterações no P.L. 31/12/19 31/12/18
Saldo Patrimônio Líquido Início do Exercício 5.794.501,12 4.090.775,41
Lucros ou Prejuízos Acumulados (119.573,73) 1.703.513,57
Ajuste Patrimoniais 361,23 212,14
Saldo Patrimônio Líquido Final do Exercício 5.675.288,62 5.794.501,12

Elvis Umar Buchalla - Presidente
Fernanda da Cruz Dias - Contadora - CRC 1SP266981/O-6


