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Relatório coloca DRS de Rio Preto entre 
as maiores taxas de mortalidade de Aids

FUNDAÇÃO SEADE

Divulgação

Advogado 
espancado perto 
de casa morre 

no hospital

Câmara rejeita 
moção de 

repúdio contra 
vereador Branco
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Divulgação

Durante a votação de moção de repúdio rejeitada pela Câmara 
houve protesto da comunidade LGBTQIA+ nas galerias

Cláudio Rollemberg, advogado

Divulgação

HB procura 
voluntários para 
testar antiviral 
contra Covid
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Supermercadistas doam mil cartões com 
crédito de R$ 100 cada para o Fundo Social

SOLIDARIEDADE
Divulgação

O crime aconteceu no dia 17 
de julho, próximo à sua casa, no 
centro de Rio Preto. O advogado 
Cláudio Rollemberg foi encontrado 
caído no chão. As investigações 
estão com a Polícia Civi. Ninguém 
foi preso. O sepultamento deve 
ocorrer hoje.   Pág.A4

Irmãos são presos 
com grande 

quantidade de 
maconha

Dois irmãos, de 18 e 20 anos, 
foram presos às 19h30 da noite 
desta segunda-feira (26) após 
policiais militares da BAEP loca-
lizarem uma grande quantidade 
de entorpecentes na residência 
deles, no bairro Jardim Dom La-
faiete Libano.    Pág.A4

Segundo os dados, em 2019 
dos 16 Departamentos Regio-
nais de Saúde (DRS) seis ainda 
apresentavam taxas maiores 
que cinco óbitos para cada gru-
po de 100 mil habitantes. Entre 
ele o DRS de São José do Rio 
Preto. O estudo é da Fundação 

Seade e foi divulgado ontem 
Analisou os últimos 35 anos, e 
mostra queda expressiva na taxa 
de mortalidade de uma maneira 
geral. Traz dados de faixa etária, 
sexo entre outros e pode ser 
acessado por completo no site 
do Portal DHoje.           Pág.A5

Projeto que joga para fim da fila 
quem recusar vacina é aprovado

Especialista 
fala sobre 

síndrome do 
Olho Seco
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Empresários 
já arrecadam 
R$ 3 mi para 

urbanizar favela
Após seis semanas de cam-

panha, o projeto Noroeste 
do Bem do Lide registrou 
R$3.010.944,00 em doa-
ções para o Favela 3D (Digna, 
Digital e Desenvolvida), que 
prevê a urbanização da Favela 
da Vila Itália, em Rio Preto. A 
meta do grupo empresarial é 
arrecadar R$ 6 milhões em 
doações.   Pág.A2Uma moção de repúdio de 

autoria do vereador Renato Pupo 
contra o vereador Anderson 
Branco, referente à postagem 
de Branco no dia 20 de julho 
sobre a comunidade LGBTQIA+, 
denunciada por homofobia, foi 
rejeitada ontem.   Pág.A3

Pág. A3

Infecção do 
vírus é como CPI: 

só sabe como 
começa

Maconha apreendida na casa dos irmãos, presos por tráfico 
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OURO BANDIDO
Polícia Federal fez 

ontem operação 
para combater o 

contrabando ilegal 
de ouro e cumpriu 
mandados em Rio 
Preto e Mirassol; 

durante investiga-
ções as apreensões 
feitas chegam a to-
talizar mais de US$ 
1 milhão em barras 
de ouro e joias en-

contradas. 
Pág.A4
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As cidades precisam 
se preparar para a 

crise climática
Você já pensou como era a 

sua cidade muito antes de ser 
uma cidade? Quais animais 
andavam por onde hoje trafe-
gam carros, ônibus e motoci-
cletas? Que tipo de vegetação 
era dominante, ou quais povos 
habitavam a região? 

As áreas urbanas, hoje ocu-
padas por ruas, avenidas, ca-
sas, comércios movimentados, 
onde vivem 70% dos habitantes 
do planeta, nem sempre foram 
assim. A maioria das cidades do 
mundo nasceu às margens dos 
rios e hoje convive com eles: 
Paris e o Rio Sena; Londres e o Rio Tâmisa; Porto Alegre e o 
Rio Guaíba; e São Paulo, que cresceu entre os rios Pinhei-
ros e Tietê. Suas águas eram utilizadas para suprir todas as 
necessidades da população, como abastecimento, pesca, 
transporte, limpeza, dessedentação de animais e lazer. 

Quantos de nós ainda lembram de tomar banho de rio, 
apenas algumas décadas atrás? Isso mostra a nossa depen-
dência em relação ao serviço ecossistêmico mais precioso 
do mundo: a água limpa. Nossas cidades foram construídas 
por cima de um ambiente natural e até hoje vemos reflexos 
desta ocupação, muitas vezes realizada sem planejamento. 
As cidades se desenvolveram à margem dos rios e depois os 
esconderam, buscando em cursos d’água mais longínquos 
aquilo que seu berço não mais conseguia prover.

Em momentos de chuvas intensas, é muito comum que os 
rios, escondidos, despercebidos, embaixo daquela avenida tão 
movimentada, transbordem. É então que seus habitantes se 
dão conta de que ainda estão ali, vivos, dinâmicos, pulsando 
sob o asfalto. Em momentos de secas e estiagens severas, 
nos lembramos que existe água debaixo da terra: aumenta 
o número de poços artesianos perfurados e a preocupação 
sobre um futuro com escassez hídrica. Mas essa preocupa-
ção normalmente é lavada pela primeira chuva que traz de 
volta outros problemas, como os resíduos descartados sem 
o devido cuidado, que entopem bueiros e assim atrapalham 
que a água das chuvas chegue em seu destino natural... o 
rio, que está ali, canalizado, seguindo seu fluxo.

Muitas cidades já estão percebendo que não adianta 
lutar contra a força da natureza. Não adianta canalizar rios, 
cortar árvores, impermeabilizar todo o solo, e então torcer 
pela quantidade de chuva adequada e por temperaturas mais 
amenas. A crise climática que bate à nossa porta tem como 
uma de suas principais consequências a alteração nos pa-
drões de chuva. As tendências de impactos da mudança do 
clima variam muito de uma região para outra, mas de forma 
geral, podemos perceber eventos climáticos mais extremos, 
como chuvas intensas ocorrendo com maior frequência e 
estiagens mais prolongadas. As cidades costeiras têm pre-
ocupações adicionais, como o aumento do nível do mar, a 
intrusão salina (invasão de água salgada no lençol freático) e 
a maior frequência de tempestades mais fortes, que podem 
se tornar ciclones ou furacões. 

Muitas localidades já usam a força e a sabedoria da natu-
reza a seu favor. Na cidade de Rio Cheonggyecheon, Coreia 
do Sul, em um curto espaço de tempo, o rio que cruza a área 
central foi revitalizado. Um projeto complexo foi necessário, 
com a implosão de um enorme viaduto de concreto e o estí-
mulo ao uso do transporte público. Como recompensa, hoje o 
rio é habitado por peixes, possui cascatas e parques lineares 
em seu entorno e se transformou em novo ponto turístico.

No Brasil, Recife (PE) já está colocando em prática o 
projeto de revitalização do Rio Capibaribe, com planejamento 
urbano integrado a Soluções Baseadas na Natureza. O rio 
que divide a cidade, vai passar a ser ponto de encontro e 
orgulho para seus moradores. Em Curitiba (PR), o Rio Barigui 
apresenta diversos parques em suas margens, sendo o mais 
famoso – o Parque Barigui – criado na década de 1970 sob a 
justificativa de que seu lago servisse como bacia de contenção 
de cheias. Hoje é o parque mais amado da capital parana-
ense e uma avaliação de retorno de investimento, realizada 
pela prefeitura em parceria com a Fundação Grupo Boticário, 
identificou que a cada R$ 1 investido no local, retornam para 
a cidade R$ 12,50.

É preciso que as cidades façam as pazes com seus rios 
e reconheçam ali a grandiosidade da vida e enormes opor-
tunidades de transformação social. Grandes metrópoles do 
mundo têm nos cursos d’água seu cartão postal, contando 
com a paisagem do entorno dos rios para gerar oportunidades 
de negócios, lazer, turismo e recreação para a população. 
Crises são oportunidades e a crise climática pode ser uma 
boa chance para que as áreas urbanas se reconciliem com 
seus recursos hídricos.

* Juliana Baladelli Ribeiro é especialista em Soluções 
baseadas na Natureza na Fundação Grupo Boticário

ARTIGO Mortes caem 40%
Com a vacinação de mais de 

96 milhões de brasileiros contra 
a covid-19 com, pelo menos, a 
primeira dose do imunizante, o 
número de casos e de óbitos pela 
doença caíram cerca de 40%. O 
número de casos caiu para 42,77 
mil na média móvel.

Inflação cai 1% 
O Índice Nacional de Custo 

da Construção-M (INCC-M), teve 
inflação de 1,24% em julho deste 
ano, percentual inferior ao apura-
do no mês anterior (2,30%). Com 
o resultado, o índice acumula 
10,75% no ano e 17,35% em 
12 meses.

Aulas remotas
Mesmo com a liberação do governo 

paulista para o retorno das aulas presen-
ciais no ensino superior a partir da próxima 
semana, as três grandes universidades 
públicas estaduais de São Paulo, USP, 
Unesp e Unicamp, decidiram iniciar o 
segundo semestre deste ano ainda com 
aulas remotas.

NOTAS

Supermercados doam mil cartões 
com R$ 100 cada para Fundo Social

O Fundo Social de Solida-
riedade de Rio Preto recebeu 
na manhã dessa terça-feira 
(27) o lote de mil cartões 
com R$ 100 em crédito cada 
destinados a famílias em 
situação de vulnerabilidade. 
Serão atendidos munícipes e 
instituições cadastradas nos 
CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social), admi-
nistrados pela Secretaria de 
Assistência Social e presentes 
nas dez regiões da cidade.

A cerimônia de doação 
ocorreu às 10h no gabinete 
do prefeito Edinho Araújo, 
resultante da Campanha Do-
ação Superessencial do Setor 
Supermercadista do Estado 
de São Paulo. Essa é uma 
campanha nacional, organiza-
da pelo setor supermercadista 
através da ABRAS (Associação 
Brasileira de Supermercados), 
APAS (Associação Paulista 
de Supermercados) e outras 
associações estaduais de 

supermercados, convocando 
a cadeia do abastecimento e 
a comunidade para destinar 
doações a pessoas em ca-
rência, levando alimentação 
básica e reduzindo o impacto 
da pandemia.

No site da APAS, as doa-

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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ções são separadas em duas 
opções: abaixo de R$ 5 mil ou 
a partir de R$ 5 mil.

Segundo a assessora Lu-
ciana Berton, na falta de 
cesta básica, o Fundo Social 
de Solidariedade entrega o 
cartão que já está carregado 
com o valor de R$ 100 e tem 
a senha no envelope, pronto 
para uso. Quando a pessoa 
consumir o valor pode excluir 
o cartão, pois não será recar-
regado.

A doação foi destinada 
ao Fundo Social de Solida-
riedade, comandado pela 
primeira-dama do município 

Maria Elza Araújo. E envolve 
a Secretaria de Assistência 
Social, que tem cadastra-
das no CRAS as famílias 
carentes e que precisam de 
ajuda municipal. Todo mês, o 
Fundo Social entrega cestas 
básicas.

“Os novos cartões vão se 
somar às cestas básicas for-
necidas, principalmente agora 
nestes tempos de pandemia 
com muito desemprego ator-
mentando as famílias. Toda 
ajuda é bem-vinda, ficamos 
muito gratos com este gesto 
generoso da APAS,” afirmou 
a primeira-dama.

A cerimônia de doação ocorreu às 10h no gabinete do prefeito Edinho Araújo

VILA ITÁLIA

Empresários já arrecadam R$ 3 mi 
para projeto de urbanizar favela

Após seis semanas de cam-
panha, o projeto Noroeste 
do Bem do Lide, registrou 
R$3.010.944,00 em doações 
para o Favela 3D (Digna, Digital 
e Desenvolvida), que prevê a 
urbanização da Favela da Vila 
Itália, em Rio Preto. A meta do 
grupo empresarial é arrecadar 
R$ 6 milhões em doações.

Além do valor, uma tonelada 
de alimentos foi arrecadada e 
será destinada ao Instituto As 
Valquírias, responsável pela 
distribuição aos moradores da 
Favela da Vila Itália e a institui-
ções que precisam de apoio.

“Atingir essa marca com 
uma tonelada de alimentos 
arrecada é motivo de muito 
orgulho. Os jovens do Lide 
Futuro estão se dedicando 
para cumprir nosso objetivo e 
ultrapassá-lo”, afirmou Marcos 
Scaldelai, presidente do LIDE 
Noroeste Paulista.

O projeto Noroeste do Bem 
foi iniciado no dia 15 de junho. 
O objetivo é contribuir com as 
240 famílias que vivem em 

situação de vulnerabilidade 
social na favela da Vila Itália.  
O Favela 3D une esforços da 
Rede Gerando Falcões, Instituto 
As Valquírias, Prefeitura de Rio 
Preto, Governo de São Paulo, 
Agência Tellus, Accenture e a 
iniciativa privada.

Consultores e especialis-
tas de várias partes do Brasil 
estudam a melhor maneira de 
mudar a realidade dos morado-
res da Vila Itália. A ideia é fazer 
um modelo a ser replicado em 
várias outras favelas espalhadas 
pelo país.

Para chegar à meta do Noro-
este do Bem, jovens empreen-
dedores ligados ao LIDE Futuro 
Noroeste Paulista iniciaram uma 
gincana em busca de doações 
no último dia 15 de junho. Di-
vididos em seis grupos, de 15 
a 20 pessoas cada, os filiados 
estão convidando empresários 
da região a doar R$ 694,45 
mensalmente pelos próximos 
três anos. O valor corresponde a 
parte dos recursos necessários 
para a construção de casas para 
as famílias que vivem no local.

As doações serão destina-

Vinicius LIMA 

das a ONG Gerando Falcões, 
responsável pelo recebimento 
dos recursos e pelo projeto 
Favela 3D.

Empregos - A Secre-
taria do Trabalho e do Emprego, 
em parceria com o Instituto 
As Valquírias, vai realiza nesta 
quarta-feira (28) uma ação iti-
nerante na comunidade da Vila 
Itália. O Balcão de Empregos 
será levado aos moradores do 
local, que poderão ser atendi-
dos das 9h às 12h e das 14h 

e 17h.
“Vamos realizar um muti-

rão de atendimentos, em que 
integrantes d’As Valquírias 
vão auxiliar os interessados 
na montagem de currículos, 
enquanto nós da secretaria fa-
remos o cadastramento digital 
das informações, explicaremos 
como o sistema funciona e au-
xiliaremos na busca por vagas 
compatíveis com os perfis dos 
trabalhadores”, explicou Rafael 
Nogueira, responsável pelo 
Balcão de Empregos.

Divulgação
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Projeto que joga para fim da fila 
quem recusar vacina é aprovado
Na sessão desta terça-feira 

(27) foi votado, em regime de 
urgência, o Projeto de Lei (PL) 
do vereador Paulo Paulera, 
com emenda do vereador 
Renato Pupo, para que os 
rio-pretenses que ‘escolherem’ 
as vacinas por conta de suas 
marcas sejam imunizados 
após o cumprimento de todo 
o calendário previsto.

A mesma regra vale para 
organizadores ou participantes 
de festas clandestinas, con-
forme contempla a emenda 
do PL.

O vereador Renato Pupo 
também apresentou uma 
Emenda à Lei Orgânica, que 
determina que todos os se-
cretários de Rio Preto com-
pareçam a cada seis meses 
para prestar esclarecimentos e 
prestação de contas às comis-
sões do Legislativo, cada co-
missão recebendo o secretário 
respectivo de seu segmento.

“Apresentei uma emenda 
no final de junho com prati-
camente o mesmo teor, no 
entanto, determinava que os 
secretários comparecessem 
no plenário, mas fui voto ven-
cido. Agora parti para o plano 
B que é exigir essa presença 
pelas comissões”, explica 
Pupo. O PL foi aprovado na 
legalidade e volta à pauta para 
ser votado no mérito.

A propositura do vereador 

Bruno Moura foi votada e apro-
vada na sessão desta terça e 
dispõe sobre a contratação de 
seguro e estabelece mecanis-
mos que visam a garantia do in-
teresse público, nos processos 
de licitação e demais contratos 
de prestação e serviço.

O vereador Cabo Júlio Do-
nizete também teve aprovado 
o PL que trata do parcelamen-
to de multas administrativas 
aplicas pelo Poder Público aos 
estabelecimentos comerciais 
por conta do enfrentamento ao 
Covid-19. Ambos seguirão para 
o Executivo, sanção ou veto do 
Prefeito.

Em primeira discussão, ou 
seja, pela legalidade, foi votado 
e aprovado o Projeto de Lei de 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

AGRICULTURA

Convênio vai mapear e gerar CEP de 
propriedades rurais de Rio Preto

Rio Preto assinou convênio 
com o Programa Rotas Rurais-
-Mapeamento, da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimen-
to, que prevê o mapeamento e 
o endereçamento das proprie-
dades rurais.

O Rotas Rurais colocará as 
propriedades rurais no mapa, 
aumentando a competitivi-
dade do AGRO paulista e a 
segurança no campo, além 
de facilitar o acesso à saúde, 
educação e outros serviços 
públicos para os moradores 
do campo.

O programa cria um Códi-
go de Endereçamento Rural 
Digital para cada propriedade 
e estabelecimento, similar a 
um CEP personalizado. Além 
disso, também mostra como 

é o traçado das vias rurais que 
chegam até cada localização, 
permitindo a utilização de fer-
ramentas digitais como o Waze 
e o Google Maps, por exemplo.

“Esse é um programa pio-
neiro, que resolverá um dos 
grandes problemas dos pe-
quenos produtores paulistas: 
a falta do endereço. Parabéns 
ao prefeito  Edinho Araújo 
por aderir ao programa Rotas 
Rurais, mais uma grande con-
quista para Rio Preto” afirmou 
o secretário de Agricultura e 
Abastecimento, Itamar Borges.

A prefeitura receberá um 
mapa com todas as informa-
ções da sua área rural e poderá 
utilizar essas informações para 
estabelecer nomes de vias 
rurais e numeração das proprie-
dades, como já acontece com 
os endereços convencionais.

Da REDAÇÃO

Câmara rejeita moção de repúdio a 
vereador no caso de suposta homofobia

Durante a 27ª sessão 
ordinária desta terça-feira 
(27) foi votada uma moção 
de repúdio, de autoria do ve-
reador Renato Pupo, contra o 
vereador Anderson Branco, 
sobre a postagem de Branco 
no dia 20 de julho.

A postagem foi alvo de 
críticas da sociedade civil 
e entidades, que represen-
taram contra o vereador no 
Conselho de Ética da Câma-
ra, na Polícia Civil e no Minis-
tério Público, sob a alegação 
de que a mesma caracteriza 
os crimes de preconceito 
e homofobia. A moção de 
repúdio foi rejeitada pelos 
vereadores Jorge Menezes, 
Odélio Chaves, Anderson 
Branco, Jean Charles e Ros-
sini Diniz. Foram a favor Elso 
Drigo, Cláudia de Giuli e o 

autor Renato Pupo.
Os vereadores Paulo Pau-

lera, Cabo Júlio Donizete, 
Bruno Moura, Celso Peixão e 
Bruno Marinho se abstiveram 
da votação por fazerem parte 
do Conselho de Ética e esta-
rem com a denúncia contra 

Casa, vereador Pedro Rober-
to, não vota.

Na moção, Pupo argu-
menta que “uma postagem 
como essa, vinda de um 
representante do povo, im-
pede o combate à homofobia 
e transfobia, ameaçando a 
liberdade de pessoas que 
convivem diariamente com 
esse tipo de violência”.

O vereador Anderson Bran-
co ainda tentou anular a 
votação da moção, alegando 
que não pode ser repudiado 
por algo que postou como 
cidadão e não parlamentar, no 
entanto, o Presidente Pedro 
Roberto, junto com o corpo 
jurídico, decidiu que a moção 
poderia ir à votação.

A comunidade LGBTQIA+ 
estava presente na galeria do 
plenário e protestou com o 
anúncio da rejeição da moção 
de repúdio.

Andressa ZAFALON

Branco, aguardando decisão 
do jurídico da Câmara para 
saber se irão proceder com 
as investigações ou não.

Estavam ausentes na ses-
são os vereadores Francisco 
Junior, Robson Ricci e Karina 
Caroline. O Presidente da 

Divulgação 

VOTAÇÃO

VAI À SANÇÃO

Manifestantes estenderam bandeira no plenário

autoria do vereador Cabo Júlio 
Donizete reconhece pessoas 
com insuficiência renal crônica, 
como pessoas com deficiência 
para todos os fins de direito.

O PL do vereador Renato 
Pupo que dispõe sobre a cria-
ção, composição, competência 
e funcionamento do Conselho 
Municipal da Juventude foi 
rejeitado pela Câmara sob 
alegação de que a criação de 
Conselho é de competência do 
Executivo. O vereador Pedro 
Roberto disse que já conver-
sou com o Executivo sobre a 
criação deste Conselho e que o 
Prefeito Edinho Araújo sinalizou 
apresentá-lo.

Dois vetos vindos do Execu-
tivo foram rejeitados. O primeiro 

A cidade vai contar com 
apoio tecnológico para mo-
nitoramento aéreo de uma 
forma mais rápida e eficaz com 
o uso de novos drones, que 
foram entregues para a EDR 
do município no mesmo dia da 
assinatura do convênio com o 
Programa Rotas Rurais.

Sessão da Câmara ontem derrubou vetos, rejeitou criar conselho e aprovou jogar 
para fim da fila que recusar vacina pro causa da marca

consiste sobre a implementa-
ção do Plano de Prevenção aos 
Impactos da Covid-19, como 
forma de proteger a economia 
local, PL de autoria do vereador 
Bruno Moura. O segundo veto 
rejeitado foi para o PL do vere-
ador Cabo Júlio Donizete, que 
autoriza e define critérios para 
diretrizes e procedimentos na 
forma que especifica para a im-
plantação do Programa Aluguel 
Social (PAS), estabelecendo a 
concessão de benefício finan-
ceiro mensal para a cobertura 
de despesas com moradia para 
famílias de baixa renda de Rio 
Preto.

Ambos os vetos, por terem 
sido rejeitados, passam a ser 
leis promulgadas pela Câmara.

Divulgação

A solenidade de assinatura 
do convênio do Programa Ro-
tas Rurais foi conduzida pelo 
vice-governador Rodrigo Garcia 
e o secretário de Agricultura 
Itamar Borges e contou com a 
presença de secretários, depu-
tados, prefeitos, vereadores e 
lideranças.

Divulgação

Infecção e CPI
O índice de infecção por covid-19 teve queda significativa nos 

últimos dias em Rio Preto. A informação da Secretaria da Saúde 
é de que a vacinação está sendo decisiva na redução dos casos. 
O que preocupa a equipe sanitária, liderada pelo secretário Alde-
nis Borim (foto), é o número elevado de rio-pretenses que não 
compareceu para tomar a segunda dose do imunizante, 5.400. 
Sem as duas doses, os cientistas esclarecem que a pessoa não 
fica imunizada e se for infectada, corre o risco de evoluir para 
um quadro grave, que requer internação. Aliás, o número de 
internados continua elevado nos hospitais da cidade, até ontem, 
284, sendo 138 na UTI e 146 na enfermaria. Mesmo com a 
queda das infeções, portanto, as pessoas devem compadecer 
nas unidades de saúde para receber a segunda dose. Afinal, a 
infecção pelo novo coronavírus pode ser comparada a instalação 
de uma Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) para investigar 
governo corrupto: todo mundo sabe como começa, mas é difícil 
prever o desfeche final.

Andar à toa
O presidente Jair Bolsona-

ro (sem partido) participa da 
quinta motociata em Presi-
dente Prudente, no sábado. 
A previsão é de que 20 mil 
motociclistas vão acompanhar 
Bolsonaro pelas ruas daquela 
cidade. O grande número de 
participantes nos eventos 
pode até ser afago ao presi-
dente de que está com bom 
índice de apoiadores. Motoci-
clista, entretanto, gosta de an-
dar à toa, de encontros, o que 
não significa apoio político.

Comissão decide
Celso Peixão (MDB, foto), presidente da comissão de inquérito 

que investiga denúncia de Anderson Branco contra Renato Pupo 
(PSDB), por quebra de decoro parlamentar, se reúne quarta-feira 
da próxima semana para decidir se será aplicada ou não punição 
ao tucano. A motivação da representação foi troca de acusações 
mútuas durante debate no plenário da Câmara. Punições que 
podem ser aplicadas a qualquer vereador quando o Conselho de 
Ética acata representação: advertência verbal, advertência por 
escrito, suspensão temporária ou cassação do mandato. O caso 
só vai para o plenário se a comissão de inquérito recomendar que 
deve aplicar suspensão temporária ou cassação do mandato. Só 
uma falta grave pode levar o caso para o plenário, o que parece 
não ser o caso do tucano.

Vergonha
O ministro da Educação, 

pastor Milton Ribeiro, criticou 
recentemente que o Brasil 
será um dos últimos países a 
retomarem as aulas presen-
ciais pós pandemia. O minis-
tro, indiretamente, empurrou 
o imbróglio para aos estados 
e municípios. Só que Ribeiro 
não falou que o País tem cerca 
de nove mil escolas sem água 
na torneira para os alunos la-
varem as mãos. Isso mesmo, 
nove mil, vergonha crônica 
que parece não ter fim.

Tucano voa
O prefeito de São José 

dos Campos, Felício Ramu-
th, anunciou que vai deixar 
o PSDB para apoiar Geraldo 
Alckmin nas eleições, no ano 
que vem. Como não tem le-
genda no PSDB para disputar 
o processo eleitoral, o ex-go-
vernador vai filiar ao PSD. A 
data-limite para a transferên-
cia é 20 de setembro. Alckmin 
está avançando nas tratativas 
com lideranças no interior para 
reforçar a sua pré-candidatura 
ao governo do estado.

No cerne
O senador Ciro Nogueira 

(PP-PI) acertou os ponteiros 
com o presidente Jair Bolso-
naro e vai assumir a Casa Civil. 
Com a ida dele para o Planal-
to, o centrão chega forte ao 
cerne do governo. Apesar de 
ter o respaldo do centrão, Ciro 
pediu proteção divina: “Peço a 
proteção de Deus para cum-
prir essa desafio da melhor 
forma que eu puder, empenho 
e dedicação em busca do 
equilíbrio e dos avanços de 
que o País necessita.”

Fundão
Jair Bolsonaro reduziu o 

valor do fundão eleitoral de 
R$ 5,7 bilhões, para cerca 
de R$ 4 bilhões. Pedro Nimer, 
presidente do MDB, diz que 
a decisão foi acertada, mas 
lembrou que os filhos do 
presidente, senador Flávio e o 
deputado Eduardo, voltaram 
a favor no Congresso. “É o 
papel do presidente, acho 
que ele está correto”, diz. En-
tretanto, não soube dizer se o 
valor é suficiente para bancar 
a campanha, em 2022.

Parecer
O presidente do Conselho 

de Ética, Paulo Pauléra (PP), 
recebe amanhã parecer jurí-
dico sobre a denúncia contra 
o vereador Anderson Branco 
(PL), por quebra de decoro 
parlamentar. Com base no pa-
recer, os membros do conselho 
vão decidir se acata ou não 
representações do PSOL e de 
entidades que acusam o verea-
dor de divulgar imagem racista 
e homofóbica na rede social. 
O vereador nega e argumenta 
que é perseguição política.
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Polícia investiga morte de advogado 
vítima de espancamento na rua

O crime aconteceu no 
dia 17 de julho, próximo à 
sua casa, no centro de Rio 
Preto, entre as ruas XV de 
Novembro e Delegado Pinto 
de Toledo. Momentos antes, 
Cláudio Rollemberg, de 59 
anos, tinha sido visto em um 
posto de combustível próximo 
ao local do espancamento.

O advogado foi socorri-
do por uma pessoa que o 
encontrou caído no chão e 

levado pelo Samu até a UPA 
Tangará, sendo transferido em 
seguida para o Hospital de 
Base (HB) devido à gravidade 
dos ferimentos, onde perma-
neceu internado na UTI até 
esta terça-feira (27), quando 
foi declarado oficialmente o 
óbito.

No domingo (25) o HB 
comunicou à família sobre a 
morte cerebral do advogado, 
no entanto, durante toda a 
segunda-feira (26) foram rea-
lizados exames que compõem 
o protocolo de confirmação.

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

ROLLEMBERG

Arquivo PESSOAL

Cláudio 
Rollemberg, 
de 59 anos, 
tinha sido 
visto em um 
posto de 
combustível 
próximo ao 
local do es-
pancamento

Cláudio sofreu traumatis-
mo craniano e várias fraturas 
no corpo em decorrência de 
espancamento. Como nada 
foi levado da vítima no mo-
mento do espancamento, a 
Polícia Civil investiga o caso 
como homicídio consumado, 
descartando assim, o crime 
de latrocínio.

A Deic (Divisão Especiali-
zada em Investigações Crimi-
nais) de Rio Preto está com o 
caso, pelo fato da autoria ser 
desconhecida. As investiga-
ções estão sob o comando do 

delegado Alceu Lima, do setor 
de homicídios.

Alguns familiares já pres-
taram depoimentos e outros 
depoimentos serão colhidos, 
no entanto, até o momento, 
não pista do autor ou dos 
autores do crime.

Nas redes sociais e grupos 
de WhatsApp muitos amigos 
lamentaram a morte do ad-
vogado. O velório, segundo 
informações de amigos próxi-
mos, será nesta quarta-feira 
(28), das 9h30 às 11h, no 
cemitério Jardim da Paz.

APÓS DISCUSSÃO

Um homem de 57 anos 
foi encontrado morto por sua 
esposa no banheiro da resi-
dência no bairro Tarraf II nesta 
segunda-feira (26). 

Uma equipe da Polícia Mili-
tar foi acionada e ao chegar a 
esposa da vítima entregou um 
documento onde constatava 
que uma equipe do Corpo de 
Bombeiros já teria compareci-
do na residência e constatado 
a morte do homem às 13h20, 
sem determinar a causa. 

Os policias ainda foram 
informados de que o casal 
teria discutido na noite an-
terior e dormido em quartos 
separados, sendo que na tar-
de da segunda-feira a mulher 
notou que a porta do banheiro 
estava trancada e por isso 
chamou seu marido diversas 
vezes, chegando até a ligar no 
celular da vítima, porém sem 
respostas. 

Assim a mulher acionou o 
Corpo de Bombeiros e pediu 
para que o zelador do condo-
mínio arrombasse a porta do 
banheiro onde encontraram a 
vítima caída no chão já sem 
vida. 

A esposa ainda acres-
centou que seu marido tinha 
problemas cardíacos e que 
não tomava as medicações 
corretamente. O caso foi re-
gistrado como morte suspeita 
e em seguida foi encaminhado 
ao 5º Distrito Policial. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Esposa 
encontra 

marido morto 
no banheiro

Da REDAÇÃO 

CARLOS SELEGHIM, natural de 
Mirília/SP, faleceu aos 67 anos de 
idade. Era divorciado e deixou seus 
fi lhos Luma, Rebeca, Matteo, Rapha-
el. Foi sepultado no dia 27/07/2021 
às 11:00, saindo seu féretro do 
velório Ercilia para o cemitério São 
João Batista.  

FELICIO THOMAZ, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 72 
anos de idade. Era casado com Sonia 
Maria Rodrigues Thomaz e deixou 
seus fi lhos Cassia Jane, Joseane 
Cristina, Aparecido Donizete (faleci-
do). Foi sepultado no dia 27/07/2021 
às 16:30 saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.  

CARLOS RUI MARTINEZ, natural 
de Olimpia/SP, faleceu aos 69 anos 
de idade. Era casado com Clemencia 
Luiza de Almeida Martinez e deixou 
seus fi lhos Carlos Junior (falecido), 
Emerson (falecido), Taciana, Ever-
ton. Foi sepultado no dia 26/07/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do 
velório Municipal de Olimpia para o 
cemitério Municipal de Olimpia.  

FABRICIO CARLOS REINER DA 
SILVA, natural de São Paulo/SP, 
faleceu aos 42 anos de idade. Era 
casado com Milbia Caroline Diniz 
Vilela Reiner e deixou seus fi lhos 
Lana Louise, Fabricio Luis, Ana Lara, 
Nicolas Henrique, Cedrick (falecido). 
Foi sepultado no dia 26/07/2021 às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Municipal de Tanabi para o cemitério 
Municipal de Tanabi. 

  FALECIMENTOS

PF cumpre mandados 
em operação contra 
contrabando de ouro
A Polícia Federal cumpriu 

na manhã desta terça-feira 
(27) mandados de busca e 
apreensão em Rio Preto e 
Mirassol durante a deflagração 
da Operação Ruta 79 que tem 
como intuito desarticular uma 
organização criminosa res-
ponsável pelo contrabando de 
ouro proveniente de garimpos 
ilegais. A operação contou com 
o apoio da Receita Federal. 

As investigações tiveram iní-
cio após a prisão de um delega-
do de Polícia Federal, envolvido 
no esquema, que viabilizava os 
crimes de contrabando e desca-
minho facilitando a passagem 
ilegal da área pública para a 
área restrita do aeroporto. Du-
rante as investigações foram 
apreendidos cerca de 17,778 
quilos de ouro e joias avaliadas 

em mais de 1 milhão de dólares 
americanos.   

Na ação desta terça-feira, 
que conta com aproximada-
mente 120 policiais federais do 
Rio, São Paulo e Minas Gerais, 
estão sendo cumpridos quatro 
mandados de prisão preventiva 
e 21 mandados de busca em 
apreensão no Rio de Janeiro/RJ, 
Angra dos Reis/RJ, São Paulo/
SP, São José do Rio Preto/SP, 
Piracicaba/SP, Mirassol/SP e 
Belo Horizonte/MG.    

Estima-se que entre os anos 
de 2017 a 2019 a organização 
criminosa tenha contrabande-
ado mais de uma tonelada de 
ouro para a Itália.    

O nome da operação faz 
menção à rota (ruta em italia-
no) do ouro. O número 79 faz 
referência à posição do ele-
mento químico ouro na tabela 
periódica. 
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RIO PRETO E MIRASSOL

Apreensões ocorridas durante as investigações somam mais de US$ 1 milhão
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Vítima grita 

por socorro e PM 
prende acusado

Um homem de 41 anos foi 
preso às 23h desta segunda-
-feira (26) após sua compa-
nheira de 57 anos gritar por 
socorro dizendo que estava 
sendo agredida, fazendo com 
que uma equipe da Polícia Mi-
litar fosse acionada para a casa 
do casal, localizado no bairro 
Parque Celeste. 

Ao chegarem policiais foram 
informados por populares que 
o acusado era uma pessoa 
perigosa, pois já havia matado 
duas pessoas. Na residência, 
o agressor disse que sua com-
panheira já estava dormindo e 
permitiu a entrada dos PMs. 

Os policiais constataram 
que a mulher estava com vários 
ferimentos em seu rosto, em 
seguida eles foram informados 

de que ela estava sendo agre-
dida desde o domingo (25), 
sendo que esta não é a primeira 
vez, porém nunca registrou um 
boletim de ocorrência. 

Em sua defesa o homem 
negou as agressões dizendo 
que a vítima é usuária de drogas 
e álcool, sendo que na noite 
da segunda-feira ela teria feito 
o uso das duas substâncias e 
caído sozinha no chão, o que 
resultou nos ferimentos. 

Os dois envolvidos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes. O acusado foi preso 
em flagrante e permanecerá à 
disposição da justiça. O caso foi 
registrado como lesão corporal 
e violência doméstica, em se-
guida foi encaminhado para a 
Delegacia Seccional. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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AÇAO DA PM Irmãos são presos com grande 
quantidade de maconha em casa

Dois irmãos, de 18 e 20 
anos, foram presos às 19h30 
da noite desta segunda-feira 
(26) após policiais militares da 
BAEP localizarem uma grande 
quantidade de entorpecentes 
na residência deles, no bairro 
Jardim Dom Lafaiete Libano. 

Os policiais estavam em 
patrulhamento pela zona norte 
quando se aproximaram de 
uma praça, já conhecido como 
ponto de tráfico, e observaram 
o irmão mais jovem se levan-
tando de um dos bancos. Então 
decidiram abordá-lo. 

Em revista pessoal os po-
liciais localizaram no bolso da 
bermuda do jovem um celular 
e uma porção de maconha que 
o rapaz disse ser para consumo 

próprio. Em seguida ele confes-
sou que seu irmão mais velho 
estaria guardando na gaveta do 
quarto mais drogas. 

No endereço os policiais 
foram recebidos pelo o rapaz de 
20 anos que também acabou 
confessando que realmente 
estava guardando as drogas em 
seu quarto e permitiu a entrada 
dos policiais, que apreende-
ram meio tijolo de maconha, 
oito porções , uma balança 
de precisão e uma faca com 
resquícios de drogas.

Ainda foi realizada uma re-
vista pessoal onde os policiais 
encontraram um celular e R$ 
228 com o acusado. 

O irmão mais velho ainda 
acabou entregando aos poli-
ciais que estava escondendo 
24 tijolos inteiros, 25 meta-
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des de tijolos e mais algumas 
porções todos de maconha na 
laje da casa ao lado da caixa 
d’agua.

Para os policiais o rapaz 
informou que recebia dinheiro 
para guardar as drogas para 
um terceiro, porém preferiu 
não citar nomes, sendo que ele 
recebeu a maconha apreendida 
no dia 16 de julho. 

Os dois irmãos foram leva-
dos para a Central de Flagrantes  
e presos. O caso foi registrado 
como drogas sem autorização 
e associarem-se duas ou mais 
pessoas para o tráfico. Em se-
guida foi encaminhado para a 
Delegacia Seccional.

 
(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

ESTELIONATO
Anunciantes rio-pretenses em 

site de vendas caem em golpes

Nesta segunda-feira (26) 
dois homens procuraram a Cen-
tral de Flagrantes para informar 
terem sido vítimas de golpes 
envolvendo o site de vendas. 

Uma das vítimas de 31 anos  
disse que no dia 23 de julho 
teria realizado o anúncio de 
venda de um celular, sendo que 
em certo momento uma mulher 
entrou em contato pedindo para 
ser adicionado do WhatsApp 
para finalizar a negociação, 
assim o celular foi vendido pelo 
valor de R$3.445. 

Em seguida um motorista 
de aplicativo foi acionado para 
entregar a mercadoria para um 
rapaz que estaria esperando 
em Catanduva em frente a uma 
escola municipal localizada na 
Rua Linhares, sendo que assim 
que o produto foi entregue a 
vítima recebeu um e-mail do 

site de vendas informando que 
o pagamento havia sido conclu-
ído, porém o homem constatou 
que o dinheiro não caiu em sua 
conta, percebendo então que 
foi vítima de um golpe. O caso 
foi registrado como estelionato 
e foi encaminhado para o 3º 
Distrito Policial. 

Já às 17h um homem de 
49 anos se dirigiu até a central 
para informar que após realizar 
um anúncio de carro no site 
de vendas no dia 20 de julho 
recebeu uma ligação de um 
suposto representante do site 
dizendo que a vítima receberia 
um código por SMS que deveria 
ser fornecido durante a ligação. 

Assim após fornecer o códi-
go o homem perdeu o controle 
de seu WhatsApp, sendo que 
momentos depois um conhe-
cido seu lhe informou que teria 
recebido uma mensagem de 
uma pessoa se passando por 
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ele pedindo por um socorro 
financeiro onde este amigo 
transferiu por PIX R$3.640. 

Neste momento ambos os 
envolvidos perceberam que 
tudo se tratava de um golpe 
e por isso compareceram à 
central onde registraram um 
boletim com natureza de este-
lionato que foi encaminhado ao 
3º Distrito Policial.  (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Arquivo DHOJE
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A pandemia do coronavírus reacendeu uma temática extre-
mamente controversa no âmbito da longevidade e do bem-estar: 
o uso das vitaminas para melhorar nossa saúde. 

Será que as vitaminas realmente exercem este papel de 
incrementar a qualidade de nossa saúde e, caso este fato seja 
verídico, como que as vitaminas agem para melhorá-la?

Em busca de explicações e justificativas plausíveis, trago neste 
texto uma análise sobre os benefícios do uso combinado de duas 
vitaminas bem conhecidas: D e K. 

A ação da vitamina D em nosso corpo está intimamente 
relacionada a dois fatores: ativação pelo sol e absorção pelo 
intestino, a partir da ingestão de alguns alimentos como ovos, 
carne vermelha, salmão e frutos do mar.

A vitamina K, por sua vez, está muito presente naqueles ve-
getais de cor verde escura, como couve, brócolis e espinafre, e 
tem como função principal ativar algumas proteínas essenciais ao 
metabolismo ósseo e cardiovascular, além de garantir um certo 
equilíbrio na coagulação do sangue. 

A vitamina K tem o poder de influenciar as atividades da vi-
tamina D e este será nosso ponto de partida acerca do possível 
uso combinado de ambas para melhorar nossa saúde.

Considerando que a vitamina D age em nosso corpo como 
um hormônio, melhorando nossa imunidade, fortalecendo nosso 
sistema contra o desenvolvimento de alguns tipos de câncer e 
prevenindo algumas ocorrências como fraturas e osteoporose, 
a dosagem periódica em exames de sangue é uma alternativa 
interessante para orientar uma possível suplementação.

Aliás, aqui já quero deixar uma importante observação apon-
tada por importantes e recentes estudos, a suplementação de 
vitamina D, quando efetivamente necessária, pode ser mais salu-
tar para nosso organismo, no tocante a garantir melhor absorção 
do cálcio, do que simplesmente repor o cálcio de forma isolada.

Precisamos sempre ter em mente que grande parte das 
doenças tem relação com um processo acentuado e desorgani-
zado de calcificação, que pode atingir as válvulas do coração, as 
articulações e o cérebro. 

O processo natural e progressivo de envelhecimento caracte-
riza-se pela rigidez e acúmulo de cálcio nas estruturas orgânicas; 
este processo pode ser agravado pelo consumo inadvertido de 
suplementos a base de cálcio.

O papel da vitamina K, como uma possível moduladora da 
vitamina D, no que se refere ao depósito de cálcio nas estruturas 
orgânicas, seria a principal defesa para o uso combinado destas 
duas vitaminas. 

Alguns estudos já demonstraram que o excesso de vitamina 
D pode induzir deficiência de vitamina K e que, por outro lado, a 
vitamina K em associação com a vitamina D poderia controlar a 
calcificação progressiva dos vasos sanguíneos.

Esta calcificação vascular pode gerar muitas complicações ao 
longo do tempo, como descontrole intenso dos níveis da pressão 
arterial, infarto e AVC. 

Combater este processo de calcificação vascular é algo tão 
prioritário que, se imaginarmos o universo do transplante de ór-
gãos, já existem relatos na literatura mencionando o insucesso 
de alguns tipos de transplante, especialmente o renal, além do 
aumento nas taxas de mortalidade após este tipo específico de 
transplante.

Na população mais idosa, as complicações relacionadas a 
calcificação vascular podem ser mais gritantes, principalmente 
na dependência de alguns hábitos alimentares errados, como 
o consumo exagerado de frituras, gorduras saturadas e doces. 

Na população mais idosa, naturalmente já encontramos as 
maiores taxas de hipertensão arterial e diabetes, comorbidades 
que podem ser agravadas com este citado processo de calcifi-
cação vascular.

Desta forma, um dos objetivos da suplementação combinada 
das vitaminas D e K seria exatamente garantir e tentar postergar 
a existência de vasos sanguíneos com maior elasticidade. 

Interessante pontuar que alguns estudos tentaram avaliar se a 
suplementação isolada de vitamina D seria suficiente para obter 
vasos sanguíneos mais elásticos por mais tempo e os resultados 
não foram animadores.

Por outro lado, estes mesmos estudos apontam evidências 
mais contundentes a favor de uma suplementação de vitamina 
D em associação com a vitamina K. 

Nesta linha da prevenção cardiovascular, existe também uma 
grande preocupação com a potencialização de placas de gordura 
dentro dos vasos sanguíneos, a partir dos depósitos acentuados 
de cálcio.

Em outras palavras, poderíamos dizer que estes substratos 
de cálcio poderiam dar mais volume e consistência às placas de 
gorduras, gerando risco elevado para tromboses, infarto e AVC. 

Como muitas pessoas são portadoras de distúrbios no me-
tabolismo de gorduras, apresentando altos índices de colesterol 
e triglicérides, o risco cardiovascular pode aumentar de forma 
significativa se este processo de calcificação vascular não for 
controlado.

A magnitude da calcificação vascular depende de fatores ge-
néticos, da faixa etária, dos nossos hábitos alimentares, estilo de 
vida, mas, independentemente de tudo isto, precisamos conhecer 
um pouco mais sobre o metabolismo do cálcio e sua correlação 
com as vitaminas D e K. 

Além disto, devemos considerar que, por meio da suplemen-
tação combinada de ambas as vitaminas, sempre com orientação 
especializada, podemos obter bons resultados na redução e 
controle destes depósitos acentuados de cálcio.

Esta suplementação combinada, apontada em muitos estu-
dos como efetiva e promissora, não consiste em um tratamento 
direto, mas, sim, um mecanismo preventivo a ser associado a 
outras práticas saudáveis. 

Desta forma, ocorrências fatais e limitantes como um infar-
to, uma trombose e um AVC, poderiam ser mais amplamente 
prevenidas. 

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

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Por que deveríamos 

considerar o uso combinado 
das vitaminas D e K?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

FASE 3

O Seade divulgou nesta 
terça-feira (27) estudo sobre 
a evolução da taxa de morta-
lidade de Aids no estado de 
São Paulo, que apontou um 
expressiva redução de óbitos 
pela doença nos últimos 35 
anos. São onze páginas que 
trazem dados e estatísticas 
sobre faixa etária, sexo e 
idade das vítimas, além de 
um ranking  regionalizado dos 
departamentos de saúde. 

O estudo analisou dados 
de Registro Civil e mostra a 
redução de mortes por grupos 
de cem mil habitantes entre 
os anos de 1995 e 2019 - úl-
timo analisado -, destacando 
a queda de óbitos e o enve-
lhecimento da população em 
geral. Também inclui a taxa de 
mortalidade dos 16 departa-

DRS de Rio Preto aparece 
entre as seis com maior 

taxa de mortalidade por Aids
mentos regionais de saúde em 
todo estado.

Segundo os dados, em 
2019 as taxas de mortalidade 
por Aids de todas as regionais 
de saúde reduziram bastante. 
Naquele ano, contudo, seis 
DRS ainda apresentavam ta-
xas maiores que cinco óbitos 
para cada grupo de 100 mil 
habitantes. Entre elas a DRS 
de São José do Rio Preto, que 
responde por 102 municípios.

Entre as seis regionais, a 
Baixada Santista lidera com 
a maior taxa de mortalidade 
atingindo 7,6 mortes a cada 
cem mil pessoas. Em seguida 
vem Barretos (5,7), Araraquara 
(5,5), Taubaté (5,5). Fechando 
a lista aparecem São José do 
Rio Preto (5,2) e Ribeirão Preto 
(5,1).

As demais onze regionais 
de saúde já apresentavam taxa 
de mortalidade abaixo de 4,9 

Guto PEREIRA  
redacao@dhoje.com.br

A oftalmologista do HO 
Redentora de Rio Preto, 
Thaisa Faloppa

óbitos para cada grupo de cem 
mil habitantes em 2019.

Para comparação, em 
1995, além da DRS da Baixada 
Santista, mais cinco regionais 
se destacavam com altas taxas 
de mortalidade por Aids acima 
de 20 óbitos por 100 mil: Ribei-
rão Preto (34,6), Grande São 
Paulo (26,1), São José do Rio 
Preto (24,7), Barretos (24,3) 
e Taubaté (23,7). Outras sete 
regionais superaram o patamar 
de dez óbitos por 100 mil. Em 
três departamentos as taxas 
ficaram entre 5,0 e 9,9 óbitos 
por 100 mil e somente em um 

ESTUDO SEADE

DRS o valor foi inferior a 4,9 
por 100 mil. 

Ainda no histórico geral, 
a DRS da Baixada Santista 
apresentou as maiores taxas 
durante todo período analisado, 
alcançando 43,5 óbitos por 
100 mil habitantes em 1995, 
13,9 por 100 mil em 2007 e 
7,6 por 100 mil em 2019. Já 
as menores taxas foram regis-
tradas na DRS de Registro, com 
4,8, 5,5 e 1,1 óbitos por 100 
mil, respectivamente nos três 
anos. O estudo em PDF com-
pleto pode ser visto acessando 
o Portal do DHoje.

Já as menores taxas foram registradas na 
DRS de Registro, com 4,8, 5,5 e 

1,1 óbitos por 100 mil, respectivamente 
nos três anos

“
”

HB procura voluntários para testar
 antiviral contra Covid-19

O Centro Integrado de Pes-
quisas (CIP) do Hospital de 
Base de Rio Preto abriu vagas, 
nesta terça-feira (27), para vo-
luntários que queiram participar 
de um estudo que visa avaliar 
a eficácia de um antiviral no 
combate à Covid-19. A pesquisa 
encontra-se na fase final, etapa 
3, ou seja, teste na população. 
O medicamento foco do estudo 
é o molnu

De acordo com a médica 
pesquisadora do CIP, responsá-
vel pelo estudo, e coordenadora 
das Unidades de Tratamento 
Intensivo, UTIs, do HB, Suzana 
Lobo, o estudo avaliará se o 
molnupiravir, na dose de 800 
mg, por via oral, duas vezes 
ao dia, por cinco dias é eficaz 
e seguro para prevenir a forma 
grave da doença.

Para participar, o voluntário 
precisa ser maior de 18 anos, 

ter tido resultado positivo para 
a doença no teste do cotonete 
(PCR) nos últimos quatro dias, 
estar manifestando pelo menos 
um dos sintomas da doença e, 
também, não ter 

A médica ainda ressalta 
que as condições mudam para 
aqueles que têm 60 anos ou 
menos. “Para quem tiver nesta 
faixa etária e quer participar, 
deve ter ao menos uma co-
morbidade como obesidade, 
insuficiência renal crônica. Não 
podem participar do estudo 
qualquer pessoa, de qualquer 
idade, que já tomou vacina, 
mesmo que só uma dose, ou 
pessoas que precisam de hos-
pitalização”, explicou Suzana.

O contato para inscrever-se 
ou tirar possíveis dúvidas sobre 
este estudo especificamente 
no CIP é o celular (17) 99751-
7708, pelo Whatsapp (17) 
99602-8728 ou pelo telefone 
(17) 3201.5054.

Vinicius LIMA 
Arquivo DHOJE

REDUÇÃO
Serviço de Referência de Síndrome Gripal 
fechará aos fins de semana em Olímpia

Após um ano de operação, 
com funcionamento todos os 
dias, o Serviço de Referência 
em Síndrome Gripal de Olím-
pia, conhecido como Gripário, 
está reduzindo seu horário de 
atendimento. A medida será 
adotada por conta da redução 
na demanda de pacientes.

Inaugurado em 1º de agosto 
de 2020, a unidade já realizou 
cerca de 20 mil atendimentos, 
com a coleta de quase 10 

mil exames de Swab (exame 
do cotonete) e mais de 3 mil 
testes rápidos para diagnóstico 
de Covid.

Agora, em decorrência do 
avanço da vacinação no muni-
cípio e da diminuição no número 
de novos casos de Covid-19, 
que impactou na queda dos 
atendimentos, a secretaria de 
Saúde de Olímpia, a partir do 
próximo domingo, dia 1º de 
agosto, suspenderá o funcio-
namento aos finais de semana, 
adotando o atendimento so-

mente de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h.

Desta forma, nesta semana, 
o Gripário funcionará até no 
sábado, dia 31 de julho, reto-
mando o serviço na segunda, dia 
2 de agosto e, a partir de então, 
só atenderá de segunda a sexta.

Com esta mudança, os pa-
cientes que necessitarem de 
atendimento médico, aos finais 
de semana, deverão procurar a 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), que funciona 24 horas, 
todos os dias.

De acordo com um balanço 
da secretaria de Saúde, a com-
paração dos dados de julho, até 
o dia 26, com os de junho, apon-
ta uma redução de 43,67% nos 
atendimentos do Gripário, o que, 
mesmo ainda sem o fechamento 
mensal completo, já sugere que 
será o mês com o menor número 
de atendimentos na unidade, 
desde o início deste ano. Já as 
coletas de Swab diminuíram 
36,68% e os testes rápidos 
caíram 51,23% em relação ao 
último mês.

Da REDAÇÃO

ESTIAGEM
Especialista fala sobre síndrome do Olho Seco

Durante o inverno, os rio-pre-
tenses estão acostumados aos 
sintomas decorrentes da seca, 
como pele ressecada, rachadura 
nos lábios e sensação de sede 
mais frequente. Além disso, 
outro problema costuma causar 
preocupação nesta época do 
ano: o olho seco. Para informar 
sobre os perigos da síndrome do 
olho seco, foi instituído em 2018 
a campanha Julho Turquesa.

A oftalmologista do HO Re-
dentora de Rio Preto, Thaisa 
Faloppa, explicou que a síndro-
me do olho seco ocorre quando 
há evaporação excessiva das 
lágrimas ou sua produção é 
insuficiente. Os sintomas mais 
comuns do problema são sensi-
bilidade à luz, coceira, vermelhi-

dão, ardor, irritação e sensação 
de areia nos olhos.

“É importante ressaltar que 
fatores ambientais, como o tem-
po seco, podem acelerar a perda 
de lágrimas e causar sintomas 
mesmo em olhos normais. Os 
casos mais graves da síndrome 
do olho seco podem levar a 
alterações permanentes da su-
perfície ocular, como aderências 
e cicatrizes podendo, inclusive, 
causar baixa significativa da vi-
são”, afirmou a médica.

Além das condições climáti-
cas, o uso excessivo de aparelhos 
eletrônicos também está entre 
as causas do olho seco. “O uso 
de telas por um tempo prolon-
gado também está associado 
ao surgimento de casos de olho 
seco. Isso acontece porque ao 
olhar fixamente para telas, a 

Vinicius LIMA frequência de piscadas diminui, 
o que atrapalha a distribuição 
regular do filme lacrimal e, con-
sequentemente, compromete a 
lubrificação da superfície ocular”, 
comentou Thaissa.

Segundo Thais, algumas me-
didas podem ser adotadas para 
minimizar esses sintomas. “Nos 
dias mais secos, é recomendado 
usar umidificadores de ambiente 
e, além disso, deve-se evitar que 
o ar-condicionado ou ventilador 
fiquem direcionados ao rosto. No 
caso do uso constante de telas, 
como no trabalho, por exemplo, 
é necessário programar peque-
nos intervalos durante o uso dos 
eletrônicos. Nesses intervalos, 
procurar manter os olhos fecha-
dos por alguns instantes para que 
eles possam se lubrificar melhor”, 
afirmou.

Divulgação vida, mas, independentemente de tudo isto, precisamos conhecer 

Especialista fala sobre síndrome do Olho Seco
frequência de piscadas diminui, 
o que atrapalha a distribuição 
regular do filme lacrimal e, con-
sequentemente, compromete a 
lubrificação da superfície ocular”, 

Segundo Thais, algumas me-
didas podem ser adotadas para 
minimizar esses sintomas. “Nos 
dias mais secos, é recomendado 
usar umidificadores de ambiente 
e, além disso, deve-se evitar que 
o ar-condicionado ou ventilador 
fiquem direcionados ao rosto. No 
caso do uso constante de telas, 
como no trabalho, por exemplo, 
é necessário programar peque-
nos intervalos durante o uso dos 
eletrônicos. Nesses intervalos, 
procurar manter os olhos fecha-

Divulgação
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HIGH BUSINESS
As investidas do Hapvida sobre 
o HB Saúde dificilmente se 
concretizarão nesses termos 
em que foram propostos. Os 
sócios questionam o preço de 
R$ 450 milhões oferecido, que 
segundo eles, está aquém do 
valor real, pois o HB Saúde 
possui bens intangíveis que 
não  fo ram dev idamente 
considerados, tais como o 
corpo clínico extremamente 
qualificado e os bens imóveis 
como o novo prédio na Avenida 
Anisio Hadadd- que inclusive 
tem uma área que permite a 
edificação de um prédio de 6 
a 8 andares, para transformar 
em hospital .

BABY II   
O advogado Edilberto Imbernon e a mulher, Sandramelia, que já 
têm um netinho Theo, filho de Sérgio Godoy e Mariana Imbernon, 
vão ganhar mais um netinho. Desta vez, uma menina que nasce 
no final de novembro e vai receber o nome de Isabella. O Jingle 
Bells do Natal da família Imbernon vai ser tonitruante.

SURPRISE

Aniversariante de domingo, 
Lilian Lourenço ganhou festa 
surpresa armada por sua filha 
Veridiana com as amigas. 
Reuniram-se para um jantar 
numa cantina na Redentora. 

BABY I

Nasce em setembro, o primeiro filho do casal Robson Bruno Mir e 
Ana Júlia Guerra Mir, que receberá o nome de Antônio. São avós, 
o cirurgião dentista Fábio Guerra e Juliana Guerra e o empresário 
Robson Mir e Selma Mir.

      As previsões do tempo 
para quem é aclimatado 
às temperaturas de Hells 
Preto são desconfortáveis a 
partir desta sexta-feira, 30 
até segunda, dia 2. Botas 
forradas, parkas térmicas, 
gorros e pashminas estão 
sendo tirados do armário.

     Sábado tem feijoada 
no almoço do Automóvel 
Clube, animada pela dupla 
Márcio e Marcelo. À noite, 
na boate, tem Maich e 
Adilson e no almoço de 
domingo, o pianista Alcides. 
Aliás a feijô de lá é ótima.

     Sempre bonita e 
glamourosa, Tuca Vetorasso 
resolveu mudar seu ninho 
para Sampa e morar 
com seu filho Vitor, que é 
médico na capital. Comprou 
apartamento nos Jardins, 
na Haddock Lobo.

     Com lance mínimo de 
R$ 2,5 mil reais, o Clube 
Monte Líbano promove um 
leilão de títulos dia 23 de 
agosto. 
 
      E vamos sendo a cada 
dia, bombardeados por 
falecimento de pessoas 
queridas. No passado finde, 
perdemos Dr. Neon de 
Mello Oliveira, Luiz Antonio 
Pretti e ontem, Cláudio 
Topdgian Rollemberg. Muito 
triste.

CONSUMO HISTÓRICO

O brasileiro nunca consumiu 
tanto vinho como neste último 
ano de pandemia. Em média 
foram consumidos 2,78 litros 
de vinho per capita, o que 
representa um aumento de 
mais de 30%.É o que releva 
um estudo divulgado pela 
plataforma CupomVal ido.
com.br que reuniu dados 
da Abras, Ideal e Statista, 
sobre o consumo de vinho no 
Brasil e no mundo.O consumo 
total foi de 501 milhões de 
litros (contra 383 milhões 
no ano anterior), um valor 
nunca atingido na história. Ao 
considerar todos os países da 
América Latina, o Brasil ficou 
só atrás da Argentina. Do total 
de 83 milhões de consumidores 
de vinho no Brasil,46% tomam 
vinho pelo menos uma vez por 
semana, e 53% pelo menos 
uma vez por mês.

CASA NOVA
O rio-pretense Aldo Grisi, filho 
dos saudosos Domingos e Dalila 
Grisi, foi o primeiro importador 
da raça de touros Miúra do 
Brasil em 1996, quando os 
animais vieram de Los Ângeles 
a São Paulo a bordo de jumbo 
Boeing 747 fretado por ele, 
trazidos com a ajuda de seu 
sobrinho Fabricio Grisi Médici 
Jurado. Cercados de todo o 
cuidado e respeito, os animais 
ficaram famosos no programa 
Topa Tudo por dinheiro do SBT. 
Aldo acaba de inaugurar na Bela 
Vista, onde reside atualmente, 
um belíssimo apartamento. 

URNAS  
Nas eleições realizadas na 
semana passada, Antônio 
Marcos Devitto foi escolhido 
po r  ac l amação ,  o  novo 
presidente do Clube de Tênis de 
Catanduva, uma vez que havia 
apenas uma chapa inscrita. 
João Batista Rinaldi é seu vice-
presidente, Hebert Marin Pereira 
o Diretor Social. O presidente do 
Conselho Deliberativo é Murillo 
Antêo Tricca. 

NOVO RESTAURANTE 
C o m  c a p a c i d a d e  d e 
aproximadamente 600 lugares 
a 50ª. franquia do restaurante 
Coco Bambu, será inaugurada 
na próxima segunda-feira, 
2 de agosto, numa área de 
2,3 mil m2 do piso superior 
do Shopping Iguatemi. O 
investimento alcança R$ 10 
milhões.

MARMITA 

A assessoria do vice-governador 
Rodrigo Garcia havia reservado 
20 lugares para um almoço 
sábado, no Castellana, mas 
sua agenda at rasou e  o 
restaurante precisou enviar 
a comida em delivery para o 
hangar do helicóptero da PM 
no aeroporto de Rio Preto, onde 
eles almoçaram. 

NOVA COZINHA   

Depois de um longo período, 
a cozinha do Automóvel Club, 
acordou. Parece que agora, o 
clube encontrou uma cozinheira 
de mão cheia. Quinta-feira 
ela confeccionou a pedido 
de Paulinho Rossi, para a 
reunião de seus amigos, uma 
polenta com rabada e agrião, 
literalmente dos deuses. Estava 
simplesmente irretocável, 
dessas de ficar na memória 
como referência. Diante da falta 
de público o Automóvel Clube 
resolveu repensar estratégias 
e encontrou uma solução: 
acenar aos sócios com uma 
cozinha de qualidade. Está 
dando resultado. 

CASAMENTO CHIC I    
A realização de uma boa e caprichada festa nos dias de hoje, 
é guarnição para as lágrimas de alegria e prazer, desde que 
considerado à risca, o rigor sanitário. Alivia o sofrimento e 
desperta nossa razão, depois de quase ano e meio à espera dessa 
liberdade, principalmente quando há em seu bojo, a tranquilidade 
de podemos nos encontrar com amigos e entes queridos, sem o 
risco de uma contaminação pelo Covid.

CASAMENTO CHIC III 

Essas reflexões são pertinentes, num momento em que um 
casamento na família Vetorasso, atrai os olhares de nossa melhor 
sociedade. Realizado em duas etapas, a primeira será neste 
sábado, 31 de julho em Rio Preto e a segunda dia 6 de setembro 
em Tamandaré, Pernambuco.A médica Maria Flávia Vetorasso 
Mendes e o engenheiro e empresário da construção civil Tomás 
Perocco Ferreira, terão seu casamento civil e religioso às 18h30 
na Basílica Menor N.S, Aparecida.A segunda etapa em setembro, 
será na Praia dos Carneiros no litoral pernambucano.

NOVO BAR
Com uma série de peças 
antigas de sua coleção, o 
historiador Fernando Marques 
e Emilie Nicoletti Pereira, vão 
abrir brevemente, um bar na 
Vila Santa Cruz, que vai se 
chamar Café Bistrô.CASAMENTO CHIC IV

O cortejo nupcial terá a mãe da noiva Maria Carolina Vetorasso 
Mendes com o padrasto da noiva, Alfredo Tranjan Neto. O 
pai da noiva Heitor de Souza Júnior, com  a tia da noiva,Tuca 
Vetorasso. Demais padrinhos: Maria Luisa Matarazzo Ribeiro e 
Victor Vetorasso Menezes; Maura Attab e Mauro Cauduro; Lena 
Rita Vetorasso Topdjian e Ronaldinho Vetorasso Oliveira; Maria 
Cristina de Paula Bruno e Marcelo Bruno, Ana Carolina de Paula e 
Rodrigo Gonzalez Bonhin; Nina Perocco Ferreira e Walter Ferreira 
e os pais do noivo: Wagner Ferreira e Maria Rita de Sá Perocco. 

PIZZA E BASTA 
O Grupo HTerça de sócios do 
Harmonia,voltou a se reunir na 
noite de quinta-feira passada 
no bar da piscina do clube 
para uma pizzatta preparada 
por Léo Carrazzone. Eram 18 
comensais que degustaram 70 
pizzas. Esse foi o start para uma 
série de jantares que voltarão 
a acontecer com a reabertura 
dos portos e das portas pós 
pandemia.

CASAMENTO CHIC V 

É assinado pela fashion designer Alïah, o vestido de noiva de 
Maria Flávia. O vestido de Caió, mãe da noiva, será de Bárbara 
Bela e o da avó, Elza Vetarasso Mendes, da Price. A decoração 
da igreja e da casa da avó da noiva, no Condomínio Flamboyant 
onde haverá uma recepção para apenas padrinhos e plus intimes, 
é de Daniela Zancaner. A música da igreja da ensemble de Jussara 
Pinto e da recepção do tecladista Anisinho. O jantar é assinado pela 
banqueteira Rose Roque. Embora o frio intenso seja previsto, o calor 
e generosidade dos anfitriões servirá como alento. Em próximas 
edições vou contar para vocês em detalhes, como foi o casamento. 

SETENTINHA
Depois de sair vitorioso e ileso ao testar positivo duas vezes para 
o Covid, o médico Toco Prado de Carvalho comentava sábado em 
roda de amigos, no Harmonia, que quer mesmo celebrar a vida e 
comemorar as bênçãos que Deus lhe deu, da família aos amigos. 
Dia 25 de setembro, completa 70 anos e não quer deixar passar 
em branco. Programa um almoço em sua bonita residência no 
Quinta do Golfe Jardins, cujo décor, aliás, é assinado por sua 
mulher, Cristina Lemos, um nome emblemático no setor e que 
dispensa comentários.

PÓ ROYAL
Eliane Menezes Hawilla reúne 
toda a família no próximo 
sábado, dia 31 em sua casa 
em Iporanga, no Guarujá, para 
uma festa em comemoração 
ao  an i ve rsá r io  de  seus 
netinhos trigêmeos: Lorenzo, 
Nicolas e Bernardo que estão 
completando dez anos, filhos 
de Stefano Menezes Hawilla e 
Isabella Fiorentino.

CASAMENTO CHIC II 

O pertencimento da família Vetorasso ao nosso high, se notabiliza 
pela elegância e o glamour expresso em suas festas, recepções, 
encontros e comemorações, que trazem consigo sempre uma 
marca indelével na memória afetiva, pois sua força criadora 
sempre se alimentou de intensos prazeres que por várias vezes 
fizeram frutificar experiências inesquecíveis.

ANO DA 
PERSEVERANÇA

Já de certa forma confortáveis 
e confiantes com duas doses 
de vacina contra o coronavirus, 
as pessoas estão começando 
a sair da toca. Os restaurantes 
demonstraram que, apesar dos 
tempos sombrios da pandemia 
e os ventos procelosos, estão 
consegu indo se adaptar, 
reagir e seguem em frente, 
inventando um novo normal 
que transformou as relações 
pessoais e o andamento dos 
negócios. Bravos guerreiros 
voltam a fazer funcionar a 
engrenagem, que persiste com 
resiliência. A Castellana soltava 
gente pelo ladrão no almoço de 
sábado e domingo. O El Toro, 
também. O Automóvel Clube 
voltou a ter sua boate de casais 
animada na noite de sábado e 
o almoço de domingo, lotados. 
Aos poucos vamos indo. 

BAR E RESTAURANTE

Já tem nome- aliás um nome 
que já de primeira, conquista o 
público- o novo bar e restaurante 
de Hugo Pastel e Tomaz Mascaro 
que, como você leu aqui, vão 
abrir em agosto, nas imediações 
do Estádio do Riopretão: Rio de 
Janeiro. Com projeto assinado 
por Naira Araújo, o ambiente 
nos remete às belezas cariocas, 
da calçada de Copacabana – 
formando ondas em petit-pavê- 
ao Cristo Redentor. 

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

PET HOSPITAL 
O vice-governador Rodrigo Garcia, confirmou sábado, o “furo” 
dado pelo Jornal DHoje e anunciou em Rio Preto, que assinou 
a criação do Hospital Pet completo, projeto de R$ 5 milhões de 
Reais, a pedido da vereadora Cláudia De Giuli.

JOGOS OLÍMPICOS

Estão show de bola os telões 
de 200 polegadas e alta 
definição, instalados nas 
praças de alimentação do 
Riopreto Shopping Center, que 
está vivendo clima olímpico 
com as transmissões dos 
Jogos de Tóquio. De segunda 
a sábado, das 10 às 22 horas, 
e domingos e feriados, de 
meio-dia às 20 horas.

NAMORO 
Nilson Gonçalves, desde que 
a viu está cantando “Deusa 
da minha Rua” para Nanda 
Nasser. Andam arrulhando 
como pombinhos, iniciando 
namoro.

FREEZE 
Se você é daqueles que nem 
o frio intenso o segura em 
casa sob edredons, nos dias 
gelados como as previsões 
para este finde, o restaurante 
mais aconchegante da cidade 
é sem dúvida o Cantinella, 
cuja decoração envolvente, 
parece que nos abraça e acolhe 
com intenso calor. O menu 
inspirado naqueles criados 
por imigrantes italianos é uma 
espécie de departament store 
da cucina d’amore das mães 
e avós italianas. O capeletti in 
brodo (afe!) e aquela fumegante 
lasagna acompanhados de uma 
taça de vinho, nada paga.

A-6
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Na concorrida inauguração do Núcleo de Pós Graduação FG Pós, sexta-feira passada, 
o Dr. Fábio Guerra, ladeado por Dr. Luiz Carlos da Rosa, Ana Júlia Guerra Mir, Sônia 

Maria de Marqui e Dr. Luis Antonio Violin.

A médica Maria Flávia Vetorasso Mendes e o engenheiro 
e empresário da construção civil Tomás Perocco Ferreira, 
cujo casamento acontece sábado na Basílica Menor N.S, 

Aparecida.

* 

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA EPP
PRE/0094/21
Considerando edital do processo licitatório quanto à regu-
laridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea 
”c”, bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 
7.3. Fica o representante legal da empresa supramen-
cionada NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE FISCAL DE TRIBUTOS REFERENTES 
AO CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO DE GUAIÇARA 
nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 
S/A
EMPENHO 11031/21
CONTRATADA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS 
EIRELI
EMPENHO 13147/21
CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP
EMPENHO 13542/21, 13555/21 E 13153/21
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
EMPENHO 12888/21
CONTRATADA: DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS 
HOSPIT EIRELI ME
EMPENHO 12890/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 15543/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODU-
TOS ODONTOLOGICOS 
EMPENHO 11443/21 E 10774/21
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade 
dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
EMPENHO 16409/19
Notifi co o representante legal da contratada, para atender 
aos chamados listados no prazo de 02 horas, impreterivel-
mente, a contar do recebimento desta. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalida-
des administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO - CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021
ATA DE JULGAMENTO 
SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO
OBJETO: Contratação de grupos formais da agricultura 
familiar detentores de DAP Jurídica para aquisição de horti-
frutigranjeiros para abastecimento das unidades escolares, 
com dispensa de licitação, de acordo com o disposto no art. 
14 da lei 11.947 de 16/07/09, Resolução FNDE nº 06 de 
08/05/20. SMAA. 
Realizou-se análise das amostras e documentação apre-
sentadas pelos participantes e, de acordo com o parecer 
técnico emitido pela equipe técnica, a comissão promulga 
o seguinte resultado: COOP. DOS PROD. RURAIS DE S. 
J. RIO PRETO, ASSOC. DOS PROD. RURAIS DE FER-

NANDÓPOLIS, COOP. AGRÍCOLA MISTA DOS PROD. DA 
REGIÃO DE JALES: amostras apresentadas e aprovadas e 
fi chas técnicas entregues conforme exigido no edital. Diante 
do exposto, o Sec. Mun. de Agric. e Abastecimento, por meio 
da comissão de análise validação das propostas, resolve dar 
por fi nalizado o processo de apresentação de documentação 
e amostras. Publique-se para ciência dos interessados. O 
inteiro teor dessa decisão se acha encartado nos autos do 
processo à disposição dos interessados. SMAA. A. Pedro 
Pezzuto Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 73/21 
Contratada: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA-
LAR EIRELI; 
Objeto: Aquisição de 8.000 ampolas (4ML) de norepinefri-
na 2mg/ml hemitartarato. Empenho nº 10803/2021 – R$ 
89.892,80 – Entrega Imediata - SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2021
CONTRATO nº PRE/0092/21
CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
OBJETO: Prestação de serviços de seguro dos próprios 
municipais – SMA – Adilson Vedroni- Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$550.000,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 260/2021 – Processo 
12.112/2021
Objeto: Aquisição de mobiliário (cadeiras) para atender a 
estrutura da nova sede da Secretaria Municipal do Desen-
volvimento Econômico. Sessão pública realizada on line com 
início dia 02/07/2021, sendo adjudicados os itens a empresa 
declarada vencedora: R G FERREIRA COMÉRCIO DE MÓ-
VEIS EIRELI ( itens 1, 2 e 3). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. Celia cândida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Jorge Luis de Souza - Secretá-
rio Municipal do Desenvolvimento Econômico
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DE UNIDADE ESCO-
LAR INFANTIL LOCALIZADA NO LOTEAMENTO EGYDIO 
ZANI (RUA PROJETADA 32, S/Nº) – SEC. MUN. DE EDU-
CAÇÃO. Tendo em vista solicitação oriunda da Secretaria 
Municipal de Educação, a Comissão Municipal de Licitações 
comunica a todos os interessados a suspensão “sine die” 
do processo supra mencionado. A retomada do processo, 
quando autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, 
será comunicada através de publicação na imprensa ofi cial. 
Publique-se, por extrato, para ciência dos interessados. 
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos – 
Presidente da C.M.L. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 304/2021 – Processo 
12.398/2021
Objeto: Registro de preços para confecção e fornecimen-
to de banners, faixas em lona e adesivos coloridos para 
atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sessão 
pública realizada on line com início dia 20/07/2021, sendo 
adjudicados os itens a empresa declarada vencedora: W G 
CANTARIN ME ( 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. Kátia R. Penteado Casemiro 
- Secretária Municipal de Meio Ambiente.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
224/2021 – PROCESSO Nº 11.875/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras. Secre-
taria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 29/07/2021 às 09:00hs para continuidade 

dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
206/2021 – PROCESSO Nº 11.769/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 29/07/2021 às 10:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
152/2021 – PROCESSO Nº 11.327/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 29/07/2021 às 11:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
SESSÃO DE ANALISE DE AMOSTRAS DO PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 111/2021 – PROCESSO Nº 1.999/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras e 
longarinas para Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de análise das amostras do pregão 
em epigrafe para o dia 02/08/2021 às 09:00hs na Secretaria 
Municipal de Saúde, na Avenida Romeu Strazzi, 199, Jd. 
Sinibaldi, CEP: 15084-010, São José do Rio Preto, fi cando 
facultado o acompanhamento da sessão a todos os interes-
sados. Lucia Helena Antonio -Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
320/2021 – PROCESSO Nº 12.503/2021
Objeto: Aquisição de rádio comunicador para o Zoologico 
Municipal. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanis-
mo.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 28/07/2021 às 16:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
275/2021 – PROCESSO Nº 12.184/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de fogão industrial 
para as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educa-
ção.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 29/07/2021 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Prego-
eira.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 318/2021 Processo: 
12.489/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de sarrafos, ripas 
e outros para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimento.
O pregão eletrônico restou FRACASSADO, uma vez que 
os valores fi nais alcançados fi caram acima da estimativa do 
edital. Lucia Helena Antonio - pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTA-
MENTO PARA O CUMPRIMENTO DE TERMOS DE COM-
PROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – TCRAs/
CETESB – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANIS-
MO. A Comissão Municipal de Licitações após análise dos 
recursos administrativos e contrarrazões recursais que foram 
apresentados e, acolhendo o parecer da Secretaria do Meio 
Ambiente e Urbanismo, que é utilizado como razões de deci-
dir e passa a fazer parte integrante deste julgamento, resolve 
retifi car a decisão proferida no julgamento do dia 25/06/2021 
(publicado na imprensa ofi cial no dia 26/06/2021) no sentido 
de declarar habilitada a prosseguir no certame licitatório a 
empresa Constroeste Construtora e Participações Ltda, man-
tendo a inabilitação das empresas Pioneira Arborização Ltda 
ME e Vitoria Regia Garden Center Plantas Ltda. DESPACHO 
DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1- Analisando os autos, bem 
como as razões e as contrarrazões recursais, acolho e ratifi -
co integralmente o Parecer Técnico da Secretaria Municipal 
Do Meio Ambiente e Urbanismo e a decisão da Comissão 
Municipal de Licitação, utilizando os argumentos neles ex-
postos como razões de decidir para: a) Negar provimento ao 
recurso administrativo apresentados pela empresa Pioneira 
Arborização Ltda ME mantendo a inabilitação da mesma 
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no certame licitatório; b) Dar provimento ao recurso admi-
nistrativo intentado pela empresa Constroeste Construtora 
e Participações Ltda no sentido de a declarar habilitada a 
prosseguir no certame licitatório. 2- Posto isto, designo o dia 
29/JULHO/2021 às 08:30 horas para a realização da sessão 
de abertura dos envelopes contendo as propostas fi nan-
ceiras. 3- Publique-se, por extrato, para conhecimento dos 
interessados e para que surta os devidos efeitos legais, dan-
do regular andamento ao processo licitatório. Kátia Regina 
Penteado Casemiro - Secretária Municipal do Meio Ambiente 
e Urbanismo. O inteiro teor desta decisão se acha encartada 
nos autos do processo à disposição dos interessados.   
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 309/2021, processo 12.459/2021, objetivando a aquisição 
de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 10/08/2021, 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.
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. 
345/2021, processo 12.633/2021, objetivando a aquisição de 
projetor multimídia em atendimento as unidades escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 10/08/2021, às 14:30h. e abertura 
a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n. 
363/2021, processo 12.738/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de prótese, órtese e meios auxiliares 
de locomoção. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimen-
to das propostas dar-se-á até o dia 11/08/2021, 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.
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. 
375/2021, processo 12.854/2021, objetivando a aquisição de 
livros pedagógicos em atendimento as unidades escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 10/08/2021, às 08:30h. e abertura 
a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 297/2021, processo 12.313/2021, objetivando o regis-
tro de preços para locação de geradores para combate ao 
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 04/08/2021, às 14:30h. e 
abertura a partir das 14:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n. 376/2021, processo 12.856/2021, objetivando registro de 
preços para aquisição de mobiliário em prolipropileno para 
atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 10/08/2021, 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.
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. 373/2021, processo 12.848/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de materiais para manutenção 
em sistemas de alarmes nas unidades escolares. Secreta-
ria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 10/08/2021, 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.
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. 369/2021, processo 12.783/2021, objetivando o registro 
de preços para prestação de serviços gráfi cos para a Se-
cretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/08/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DO 
CONTRATO Nº 017/A/2017
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: TECBAN-TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A 
OBJETO: Concessão de Uso da Área C-4, possuindo a área 
útil 1,50m² (Hum metro e cinquenta centímetros quadrados, 
com entrada e saída para área comum e pública, dotado de 
instalações para energia elétrica e telefone, destinado espe-
cialmente para destinado especialmente para caixa eletrôni-
co-movimentação bancária.

PRAZO DE SUSPENSÃO: 77 (setenta e sete) dias, re-
troagindo seus efeitos desde 01/02/2021 e vigorando até 
18/04/2021.
LOCAL DA INSTALAÇÃO: Na retomada da execução do 
contrato, será alterado o local da instalação do equipamento 
de caixa eletrônico da ÁREA C-4, localizada no prédio da 
Estação Rodoviária de São José do Rio Preto - SP, na Praça 
Paul Percy Harris s/nº, para a ÁREA TS-01, localizada no 
NOVO TERMINAL SUBURBANO de São José do Rio Preto, 
na Rua Pedro Amaral, nº 3051, devido à interdição do prédio 
inicialmente instalado, em razão do incêndio ocorrido no dia 
23/01/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 78, inciso XIV, e Art. 79, § 5º, 
da Lei Federal nº 8.666/93.
São José do Rio Preto-SP, 18, de abril de 2021.
________________________________________________
__________
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

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

PORTARIA N.º 974 de 12 de abril de 2021 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): MARCO AURELIO DUARTE DA SILVA
Resultado: aplicação da penalidade prevista na alínea “b”, 
do artigo 482, da CLT, e inciso I, do artigo 10, da Lei Comple-
mentar nº 413/2014.
Advogado: Carlos Eduardo Silveira Martins – OAB/SP 
254.253
PORTARIA N.º 35.402 DE 22 DE JULHO DE 2021
DEMITE, o(a) empregado (a) público (a) MARCO AURÉLIO 
DUARTE DA SILVA, Agente de Combate de Endemias, em 
face da conclusão do Processo Administrativo instaurado 
pela Portaria n.º 974, de 12 de abril de 2021, nos termos da 
alínea “b”, do artigo 482, da CLT, e inciso I, do artigo 10, da 
Lei Complementar nº 413/2014, surtindo os efeitos desta a 
partir de 22 de julho de 2021.
PORTARIA N.º 35.413 DE 27 DE JULHO DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decre-
to 18.596, de 28 de abril de 2020, ROSANA MARTINEZ 
FERNANDEZ CAMPOS para substituir o(a) servidor(a) ANA 
AUGUSTA SILVA DE OLIVEIRA – ocupante da gratifi cação 
por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período 
de férias, de 28/07/2021 a 16/08/2021.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.976
DE 27 DE JULHO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384, de 19 de 
dezembro de 2020;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município, um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.470.000,00 
(dois milhões, quatrocentos e setenta mil reais), para reforço 
da dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 365 R$ 2.470.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.1.019.449052.02 – Equipamentos e 
Material Permanente
Art. 2º O recurso necessário à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorre do provável excesso de arrecadação 
na rubrica de receita 084 nos termos do que dispõe o inciso 
II do §1º e §3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município, um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 4.175.000,00 
(quatro milhões, cento e setenta e cinco mil reais), para re-
forço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 277 R$ 2.826.390,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
09.001.12.122.0002.2.001.339030.01 – Material de Consu-
mo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 281 R$ 1.348.610,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
09.001.12.122.0002.2.001.449052.01 – Equipamentos e 
Material Permanente
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 3º decorrem das anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 278 R$ 2.200.000,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
09.001.12.122.0002.2.001.339036.01– Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 280 R$ 500.000,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
09.001.12.122.0002.2.001.339139.01– Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica 
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 333 R$ 90.000,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
09.001.12.122.0002.2.001.339014.01– Diárias – Civil
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 305 R$ 100.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2.001.339036.01– Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 313 R$ 400.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2.001.339139.01– Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica 

VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 332 R$ 500.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.003.12.365.0013.2.001.339139.01– Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 343 R$ 85.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.004.12.365.0013.2.001.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 468 R$ 300.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.004.12.365.0013.2.001.339139.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 27 de julho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.833
DE 26 DE JULHO DE 2021.

Declara de Utilidade Pública Municipal o “Centro de Estudos 
e Difusão do Espiritismo Religioso – CEDER”.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, para todos os 
fi ns de direito, o “Centro de Estudos e Difusão do Espiritismo 
Religioso – CEDER”, entidade sem fi ns lucrativos, com sede 
e foro no Município e Comarca de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 26 de julho 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 15.346/2021
Projeto de Lei nº 061/2021
Autoria da propositura: Vereador Paulo Pauléra

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 72/2020.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de pneus, câ-
maras de ar e protetores novos, para os veículos e equipa-
mentos pertencentes ao SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021
DETENTORA DA ATA: CONSTANTINO PNEUS EIRELI
Valor unitário Registrado: item 2 - R$ 78,00; item 3 - R$ 
24,00; item 5 - R$ 1.400,00; item 10 - R$ 35,00; item 13 - R$ 
1.800,00; item 14 - R$ 370,00. Prazo de Vigência: 12 meses. 
Data da Assinatura: 26.01.2021. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021
DETENTORA DA ATA: CP COMERCIAL S/A
Valor unitário Registrado: item 12 - R$ 429,00. Prazo de 
Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 26.01.2021. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 27.07.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 410487 – K9 Automação Industrial Ltda
Valor: R$ 60.354,00
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Junior – Superintendente
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0369611 – Construtora Elevação Ltda
Valor: R$ 571.753,15
Motivo: Tendo em vista a liberação do recurso federal. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto, 27.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

CONVITE
PPA 2022-2025

Convidamos a população para assistir a transmissão da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO PLURIANUAL – PPA 
2022/2025 a ser realizada no dia 11 de agosto de 2021, pela 
TV Câmara Municipal de São José do Rio Preto as 15:00 
horas com retransmissão as 19:00 horas.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
28 de julho de 2021

PROF. ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação

 

 

 
 
 

 
 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
Secretaria Municipal de Cultura 
Edital de Chamamento Público 02/2021- SMC 
REDESIGNAÇÃO DE DATAS 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto divulga ao público 
interessado, REDESIGNAÇÃO DE DATAS para o Edital de Chamamento 
Público 02/2021-SMC – Termo de Colaboração com OSC para Coordenação 
Pedagógica-Artística, Coordenação Administrativa-Financeira e Docência para 
os Núcleos Municipais de Artes e Cultura, a saber: 
6.        DA FASE DE SELEÇÃO 
6.1      A fase de seleção observará as etapas contidas na Tabela 01. 
Tabela 01 - Etapas da fase de seleção 

ETAP
A 

DESCRIÇÃO DA ETAPA Data/Horári
o 

1 Publicação do Edital de Chamamento 
Público 

02/07/2021 

 
2 

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

 
02/07 a 

02/08/2021 

 

3 
Abertura das propostas em sessão pública, 
no endereço: Secretaria Municipal de 
Cultura: Praça Jornalista Leonardo Gomes, 
nº 01, 1º andar, (Auditório), Centro - São 
José do Rio Preto/SP. 

 
06/08/2021,  

às 9h30 

 
4 

 
Análise dos Planos de Trabalho. 

06 a 
10/08/2021 

 
5 

 
Divulgação do resultado preliminar 

 
11/08/2021 

 
6 

 
Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar 

11 a 
17/08/2021 

 

 

 
7 

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

 
18/08/2021 

 
8 

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

 
19/08/2021 

6.4       Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs 
6.4.1 As propostas a serem apresentadas pelas OSCs deverão ser 

encaminhadas em envelope lacrado, via postal (SEDEX ou carta 
registrada com aviso de recebimento), tendo como validade de data, o 
carimbo dos Correios com a data da postagem; ou pessoalmente, 
dirigida à Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público nº 
02/2021-SMC, na Secretaria Municipal de Cultura, no seguinte endereço: 
Praça Jornalista Leonardo Gomes, nº 01, 4º andar, CEP 15061-005, São 
José do Rio Preto/SP, de 02/07/2021 a 02/08/2021, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

7.        Etapa 3: Etapa competitiva de abertura das propostas. 
7.1 Na data de 06/08/2021, às 9h30, no auditório do Centro Cultural Daud 

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

São José do Rio Preto/SP, 27 de julho de 2021. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Culltura 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Adinam Watanabe Ramalho -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento AIIM Posturas Fazenda (Div 
379) vencimento 22/03/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone  (17) 3202-7740 e (17) 3203-
1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “Mudou-se”, 
na data 16/07/2021.
São José do Rio Preto, 27 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Cestil Rio Preto Com de Produtos Alimentícios/ Cleudemir 
Malheiros Brito -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa Vigilância Sanitária 
(Div 33), vencimento 28/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone  (17) 3202-7740 e (17) 3203-
1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “Mudou-se”, 
na data 19/07/2021.
São José do Rio Preto, 27 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- MCS Brasil Eireli Me -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa Vigilância Sanitária 
(Div 33), vencimento 28/12/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone (17) 3202-7740 e (17) 3203-
1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “Desconhe-
cido”, na data 19/07/2021.
São José do Rio Preto, 27 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Protheus XIII Administradora Bens e Participações Ltda -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Auto de Infração Postura 
Fazendária (Div 379), vencimento 20/04/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone  (17) 3202-7740 e (17) 3203-
1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “Não Procu-
rado”, na data 20/07/2021.
São José do Rio Preto, 27 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Uni One Adm de Bens e Participações -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Auto de Infração Postura 
Fazendária (Div 379), vencimento 20/04/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17) 
3202-7749
� call-center: telefone  (17) 3202-7740 e (17) 3203-
1254
� e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “Não Procu-
rado”, na data 20/07/2021.
São José do Rio Preto, 27 de julho de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ACI INCORPORACOES EIRELI 3019440 
AGRO PAISAGISMO E COMERCIO DE PLANTAS 
LTDA 1083190 

ANIZIA MESSIAS 27608997800 3545140 
CIDADE NORTE EMREENDIMENTOS RIO RETO 
LTDA ME 3082560 

CSA COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA 
ANIMAIS EIRELI 3218340 

DANIEL DA SILVA 3146770 
EDILENE PEREIRA DE ALMEIDA ME 3122480 
ETERNO SJRP EMPREENDIMENTOS EILREI 3075640 

FORTH EMPILHADEIRAS EIRELI EPP 3117460 
HARRISSON RODRIGUES MARTINS 3755653486 3747730 
I B DO RIO ME 3606380 
J L DONZELINI NETO & CIA LTDA ME 3194500 
MARA DE ABREU LACERDA ME 3167660 
MARCHIORI & LIPPA MOVEIS E INSTALACOES 
COMERCIAIS LTDA 3136440 

MARQUES & SILVA TELECOMUNICACOES LTDA 
ME 3136990 

MAURINO ALVES DE ARRUDA 1207780 
MSF ELETROMETALURGICA LTDA ME 3058790 
MXR CONSTRUTORA LTDA 1069390 
PAULO CESAR DE CARVALHO 09816713810 3615830 
POTENCIAL FACILITES PROJETOS DE 
SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 3110270 

R F IZIDORO EMPREITEIRA ME 3495030 
STOKRIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 1079330 
TIAGO DAVID DA COSTA 33530683841 3090090 
TIAGO MARCELO TREVISAN 3576190 

São José do Rio Preto, 27 de julho de 2021.  
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários/IFP/SEMFAZ 

Portaria N° 011/2021 - CGCM/SMTTS de 27 de julho de 
2021: DESIGNA, os servidores estáveis: WANDERSON 
MAX MACHADO, matrícula 53105, GCM 1ª Classe; RENA-
TA CRISTINA FACCHINI, matrícula Nº 53092, GCM Classe 
Inspetor; e MATEUS HENRIQUE DA SILVA matrícula Nº 
59751 GCM 2ª Classe; todos da Guarda Civil Municipal, 
lotados na SMTTS, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, 
na apuração dos fatos relatados no Interno da Ouvidoria 
GCM Interno N° 39/2021 - Protocolo 2021000173749 a res-
peito da Sentença prolatada em 18 de janeiro de 2021 (fl s. 
12-26), e DECISÃO dos embargos de declaração em 26 de 
fevereiro de 2021(fl . 27) do Foro de São José do Rio Preto-
-SP 2ª Vara da Fazenda Pública Processo N° 1020284-35 
2020.8.26.0576 Classe-Assunto Procedimento Comum Cível 
- Anulação, e ACÓRDÃO que manteve a Sentença, Registro: 
2021.0000439366 em 08 de junho 2021, ao qual anulou o 
PAD Nº 24/2017, a Sindicância Nº 004/2019, a Sindicância 
Nº 04/2020 e as Sindicâncias Nº 022/19 e Nº 003/20 CGCM 
/ SMTTS, todos os procedimentos Administrativos foram 
conduzidos e Presididos pelo servidor GCM 2ª Classe,JOSÉ 
CARLOS FLORIANO, Mat. 53062, garantindo-se a ampla 
defesa e o contraditório, a fi m de que tendo em vista os fatos 
narrados nesta portaria, o servidor GCM 2ª Classe, JOSÉ 
CARLOS FLORIANO, Mat. 53062, responda como incurso 
nas sanções atribuídas, em tese, à possível violação dos 
deveres e proibições funcionais, prevista no art. 51, incisos I; 
IX; XVIII; XIX; XXI; XXVIII; XXXI; LXX; todos da Lei Comple-
mentar Municipal 331 de 30 de dezembro de 2010.
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor público, o qual será citado, nos termos do 
artigo 254 e seus parágrafos, da Lei Complementar 05 de 28 
de dezembro de 1990.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
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EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO e HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 – PROCESSO Nº 
7328/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada no forneci-
mento de solução de mobilidade, compreendendo pontos 
de acesso (access points), switches, transceivers, software 
de gerenciamento de rede lan, suporte técnico e garantia, 
conforme especifi cação técnica contida no Anexo I, deste 
Edital.
Sessão pública realizada online no dia 21/07/2021, sendo 
adjudicado o objeto à empresa:  ZIVA TECNOLOGIA E 
SOLUÇÕES LTDA.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 009/2021 – PROCESSO Nº 7328/2021.
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto (SP), 27 de julho de 2021 – Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

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 exi-
gidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilita-
ção de casamento:

AMAURI ROBERTO DE CARVALHO FILHO e FLAVIA 
CRISTINA HENRIQUE GONÇALVES. Ele, de nacionalida-
de brasileira, administrador de empresas, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de dezembro de 
1981, fi lho de AMAURI ROBERTO DE CARVALHO e de 
VALDILEIA APARECIDA SANTANA DE CARVALHO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, funcionária pública, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de julho 
de 1987, fi lha de JOÃO HENRIQUE GONÇALVES e de 
SELVINA AMORIM DOS SANTOS GONÇALVES. 

LUIS ANTONIO PAPANONI e ROSÂNGELA GOMES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, gerente, divorciado, nascido em 
Mirassol, SP, no dia 10 de dezembro de 1962, fi lho de AN-
TONIO PAPANONI e de ARLI BENTA DE SÁ PAPANONI. 
Ela, de nacionalidade brasileira, administração, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 24 de outubro de 1970, 
fi lha de ROMILDO GOMES e de ALDERIVA FRANCISCA 
GOMES. 

ROBERTO RAIMUNDO LUZ DOS SANTOS e MARGA-
RETE FERREIRA COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
padeiro, solteiro, nascido em Santa Helena, MA, no dia 19 
de abril de 1996, fi lho de RAIMUNDO DOS SANTOS e de 
LUCIENA CEZARIA LUZ. Ela, de nacionalidade brasileira, 

do lar, solteira, nascida em Santa Helena, MA, no dia 30 de 
janeiro de 1989, fi lha de  e de MARIA MARGARIDA FERREI-
RA COSTA. 

WAGNER MARTINI e REGINA VERÔNICA LISBOA MEN-
DES DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, economiá-
rio, solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia 29 de setem-
bro de 1977, fi lho de ADALBERTO MARTINI e de MARIA 
APARECIDA MENDONÇA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
acupunturista, solteira, nascida em Niterói, RJ, no dia 18 de 
novembro de 1969, fi lha de JOSÉ MENDES DA SILVA e de 
REGINA HELENA LISBOA MENDES DA SILVA. 

JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS e ANA MARIA SIQUEI-
RA DAS NEVES. Ele, de nacionalidade brasileira, carteiro, 
divorciado, nascido em Barbosa, SP, no dia 28 de agosto de 
1958, fi lho de SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS e de 
TERTULIANA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 11 de março de 1957, fi lha de JOAQUIM SIQUEIRA 
DAS NEVES SOBRINHO e de DEOLINDA DA CAMARA 
LOPES NEVES. 

RAFAEL COSTA AGUIAR e LÍVIA CAROLINE SANTOS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, biólogo, solteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 11 de maio de 1989, fi lho de GIL-
BERTO PIEDADE AGUIAR e de MARIA DA PENHA COSTA 
MACHADO AGUIAR. Ela, de nacionalidade brasileira, enge-
nheira de alimentos, solteira, nascida em Araçatuba, SP, no 
dia 20 de julho de 1990, fi lha de IVANIR GONÇALVES DOS 
SANTOS e de CLÁUDIA ELIZA CASTILHO SANTOS. 

DONIZETE MARCIO MARTINS e LUCIMAURA DIAS NE-
VES. Ele, de nacionalidade brasileira, padeiro, divorciado, 
nascido em Birigui, SP, no dia 01 de outubro de 1975, fi lho 
de JOSÉ MARTINS FILHO e de ODETTE CLARINA DOS 
SANTOS MARTINS. Ela, de nacionalidade brasileira, pro-
motora de vendas, solteira, nascida em Caculé, BA, no dia 
31 de agosto de 1980, fi lha de CLEMENTE FERREIRA DAS 
NEVES e de ROSALINA DIAS 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, 27 de julho de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. JOSÉ RICARDO TREMURA GALVES e SUELEN 
MOREIRA DE MATTOS, sendo ELE fi lho de JOSÉ RUBENS 
GALVES e de CARLOTA FILOMENA ALVES TREMURA 
GALVES e ELA fi lha de PLINIO PIRES DE MATTOS e de 
LEONOR MOREIRA DE MATTOS;

2. RODRIGO MARTINS BELMONTE e ALINE SUEN-
SON FRANCHINI, sendo ELE fi lho de RAPHAEL BELMON-
TE JUNIOR e de ELIANE MARTINS BELMONTE e ELA fi lha 
de JOSÉ DOMINGOS FRANCHINI e de HELENICE SUEN-
SON FRANCHINI;

3. DIEGO LIMA DE SOUZA e LAUANE CRISTINA SA-
LES SANTIAGO, sendo ELE fi lho de VANDERLEI ANTONIO 
DE SOUZA e de MARIA SUELI LIMA VAZ DE SOUZA e ELA 
fi lha de EMERSON ROBERTO FERREIRA SANTIAGO e de 
FERNANDA SILVA SALES; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
27/07/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS 
DE PLASTICOS EIRELI
CNPJ sob nº 41.770.193/0001-47
OBJETO Aquisição de assentos desportivos destinados 
ao Ginásio de Esportes "Daniel Laguna Hidalgo", (item 01 
(ASSENTO INDIVIDUAL SEM ENCOSTO AZUL MARFINITE 
APLICACAO: estádios, ginásios, quadras, arquibancadas, 
clubes, academias e centro de lazer, banco sem encosto 
confeccionado em polipropileno retardador de chamas mais 
máster com tratamento em luz ultravioleta. Preparado para 
receber chumbadores para ancoragem ao piso. Dimensões 
mínimas: 0,10 x 0,36 x 0,42 m).
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, com término na data da entrega fi nal do 
objeto deste contrato, até a data limite de 31 de dezembro 
de 2021.
VALOR GLOBAL: R$ 36.260,00 (trinta e seis mil duzentos e 
sessenta reais).
Monte Aprazível, 23 de julho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal


