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Edinho confirma que vai seguir 
Estado e flexibilizar restrições

A PARTIR DE DOMINGO

Trio armado é preso após 
dois roubos em sequência
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PARCERIA Foi assinado ontem no gabinete do prefeito termo de parceria entre a Escola de Gestão 
Pública e o IFSP de Rio Preto para cursos e treinamentos entre as duas instituições.       Pág.A6

Educação libera 
alunos da rede 
municipal para 

férias
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Ginásio na 
represa dobra 

vagas para 
atender no frio
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Rodrigo Garcia e Itamar Borges destinam 
investimentos recorde para pesquisas

R$ 52 MILHÕES
Divulgação

HB remaneja 
leitos de Covid 
para atender 

outras doenças
“O Complexo Funfarme in-

forma que reduzirá 40 leitos 
convênio da unidade covid. 
Serão 20 leitos de enfermaria 
e 20 leitos de UTI. Com a que-
da de pacientes, os espaços 
serão utilizados para o trata-
mento de outras patologias”, 
divulgou o hospital. Pág.A5

Com queda de casos HB 
reduz leitos de Covid

Doses chegam 
e Saúde vacina  
pessoas com 
28 e 29 anos
A Secretaria de Saúde 

de Rio Preto informou que 
recebeu nesta quarta-feira 
(28) 10.714 doses da vacina 
contra a Covid-19. Com isso, 
pessoas de 28 e 29 anos 
serão incluídas na campanha 
e poderão ser imunizadas a 
partir desta quinta-feira (29).  
   Pág.A5

Com novas doses, vacinação co-
meça para pessoas de 28 anos

O prefeito Edinho Araujo 
confirmou ontem que vai seguir 
o Plano São Paulo a partir de 
domingo e estender o horá-
rio de funcionamento até a 
meia-noite e também liberar a 
ocupação de 80% dos estabe-
lecimentos comerciais duran-
te atendimento. As medidas 
seguem flexibilização adotada 
pelo Estado.            Pág.A2

Câmera flagra 
jovem dando 
voadora em 
idoso na rua

Segundo as informações da 
Polícia Civil, os dois envolvidos 
já possuem desavenças anti-
gas e na data da terça-feira 
ao se encontrar acabaram por 
discutir e em seguida o jovem 
agrediu o idoso com uma vo-
adora que foi registrada por 
uma câmera de segurança do 
local.     Pág.A4

Partec sedia hoje evento para 
discutir "cidades inteligentes"

Pág. A6

CASA
GCM com 
ajuda de 

cão fareja-
dor encon-

tra droga 
do tráfico 
armaze-

nada em 
residência 
abandona-

da na re-
gião norte. 
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FRIO EXTREMO

VILA ITÁLIA

Ginásio na Represa 
abriga moradores de rua

A Secretaria de Assistência 
Social de Rio Preto (Semas), 
em conjunto com o Albergue 
Noturno e a Comunidade 
Só Por Hoje, intensificou os 
trabalhos de acolhimento de 
moradores de rua e pessoas 
vulneráveis neste dias de frio.

O alojamento provisório 
no ginásio Antônio Natalone, 
que fica na avenida Duque de 
Caxias, às margens do lago 2 
da Represa Municipal, conti-
nua aberto e atendendo.

Inicialmente, a capacidade 
foi programada para receber 
40 usuários, mas a quantida-
de de vagas foi ampliada de-
vido o aumento da demanda. 
Atualmente, cerca de 80 pes-
soas pernoitam no local, com 
direito a banho, kits individuais 
de higiene e alimentação. Os 
acolhidos ficam no alojamento 
das 18 horas às 7 horas do dia 
seguinte.

“Com a previsão de nova 
frente fria para a região e com 
o aumento da demanda antes 
mesmo das baixas tempera-
turas, esperamos que ainda 

mais usuários busquem o aco-
lhimento. A ação em parceria 
faz toda diferença na oferta 
de serviços e proteção social 
às pessoas em situação de 
rua”, comentou a secretária 
interina da Assistência Social 
Carla Ávila.

O trabalho de sensibiliza-
ção para a saída das ruas é 
feito diariamente pelas equi-
pes de abordagem social 
e será intensificado nesta 
semana devido a chegada da 
frente fria.

A ação conta com o apoio 
do Lar São Francisco de Assis 
na Providência de Deus, da 
Pastoral do Povo em Situação 
de Rua e da Comunidade 
Só Por Hoje, além do Fundo 
Social de Solidariedade, da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
e das secretarias de Esportes 
e de Saúde.

Existem também o Alber-
gue Noturno (com 48 leitos) 
e a Casa de Cirineu (com 
85 leitos), que são as duas 
instituições permanentes de 
acolhimento às pessoas em 
situação de rua no município 
de Rio Preto.

Da REDAÇÃO

Igreja busca pessoas e 
animais durante às noites

A Igreja Nossa Senhora 
do Brasil, que fica no bairro 
São Deocleciano, criou um 
abrigo provisório para acolher 
os moradores de rua durante 
essa frente fria. Serão 30 
pousos, com jantar, banho e 
café da manhã, desta quar-
ta-feira (28) até sábado (31).

Segundo o Padre Ernesto, 
provedor da Igreja, essa é a 
continuação de um trabalho 
que a Igreja já faz há muito 
tempo.

“Todo final de semana 
distribuímos em média 400 
refeições, lavamos em tor-
no de mil peças de roupas, 
oferecemos pelo menos 50 

banhos e cuidamos, inclusi-
ve, dos bichos de estimação 
dos moradores de rua. Com 
o anúncio desta frente fria, 
resolvemos acolhê-los no 
salão da igreja. Vamos bus-
cá-los e levá-los de volta no 
dia seguinte cedo”, explica 
o Padre.

Uma van vai sair da Igreja 
até o viaduto Jordão Reis, às 
17h30, para buscar os mo-
radores que tiverem interesse 
em serem acolhidos. “É todo 
um caminho a ser superado, 
porque eles (moradores de 
rua) têm uma certa resistên-
cia, no entanto, com esse 
frio que já começou hoje, 
acreditamos que será mais 
fácil”, comenta o Padre.

Andressa ZAFALON 
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Ginásio na Represa Municipal vira ponto de acolhimento 
e já recebe 80 pessoas por noite no inverno

Rio Preto vai seguir 
abertura e flexibilização, 

adianta Edinho
O prefeito Edinho Araújo, 

após reunião com represen-
tantes do Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronaví-
rus, confirmou que Rio Preto 
seguirá o Plano São Paulo em 
suas definições anunciadas 
nesta quarta-feira (28) pelo 
governador João Doria. As 
novas determinações valem 
a partir deste domingo (1).

Atualmente o permitido é 
funcionamento até às 23h e 
passará para à meia-noite; a 
capacidade passa de 60 para 
80% no limite de atendimento 
presencial. O anúncio tam-
bém ressaltou que os parques 
públicos voltarão a funcionar, 
cada um no seu horário, e 
o toque de recolher, tanto a 
noite quanto de madrugada, 
não estará mais ativo a partir 
de domingo.

A Prefeitura de Rio Preto 
vai aguardar a publicação do 
decreto estadual para definir 
o decreto que regulamentará 
as atividades a partir da nova 

fase.
O anuncio das flexibiliza-

ções foi feito pela secretária 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Patrícia Ellen ontem. Ainda 
segundo ela, a partir do dia 
17 de agosto, quando acaba 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

A PARTIR DE DOMINGO

D
ivulgação

a vigência das regras citadas 
acima, o Governo anunciou 
o fim dos limites de horários 
e o fim do limite de ocupa-
ção, válidos para o comércio, 
locais públicos, abertos ou 
fechados.

“Sem toque de restrição, 
aumentando os horários e 
capacidade, no entanto, os 
protocolos do uso de más-
cara, álcool em gel e distan-
ciamento estão mantidos”, 
explica Patrícia Ellen.

A Prefeitura de Rio 
Preto vai aguardar a 
publicação do 
decreto estadual 
para definir o 
decreto que 
regulamentará 
as atividades a 
partir da 
nova fase

D
ivulgação

SERVIÇOS GERAIS

Mutirão limpa 350 bocas de lobo e 
troca 165 tampas de concreto 

A Secretaria de Serviços 
Gerais de Rio Preto vem re-
alizando desde de junho um 
mutirão de limpeza, desen-
tupimento e troca de tampa 
de bocas de lobo. Em dois 
meses, já limpou e desentupiu 
cerca de 350 bueiros e bocas 
de lobo, além de trocar cen-
tenas de tampas de concreto 
danificadas em diversas regi-
ões da cidade.

“São duas equipes em 
operação. Uma para realiza-
ção da limpeza e desentu-
pimento das bocas de lobo, 
composta por sete funcioná-
rios que utilizam um caminhão 
basculante para retirada do 
lixo depositado dentro das 
bocas, além de um caminhão 
hidrojato para ajudar na lim-
peza mais pesada. E a outra 
equipe faz a troca de tampas, 
com três funcionários e um 
caminhão de apoio para o 
carregamento dos materiais 

a ser utilizados pelos funcioná-
rios”, disse o secretário Ulisses 
Ramalho.

Esse mutirão específico é 
sempre realizado no período 
de estiagem com o objetivo 
de minimizar os problemas 
de entupimento dos bueiros 
durante o período de chuvas. 
Os serviços de limpeza, desen-
tupimento e troca das tampas 
vão prosseguir até o final do 

buí e São Marcos.
As equipes também estão 

atuando nas principais ave-
nidas da cidade: avenidas 
Murchid Homsi, Bady Bassitt, 
Alberto Andaló, Ernani Pires 
Domingues, Philadelpho Gou-
veia Neto, Lotf João Bassitt, 
Danilo Galeazzi, Solon Varginha 
e Maria da Silva Dória.

Nos próximos dias, serão 
feitos arrastões para troca 
de tampas de concreto nos 
bairros Nova Esperança, Cida-
dania, Santo Antônio, J. Antu-
nes, Maria Lúcia, Cristo Rei, 
Vila Toninho, São Marcos; nas 
principais avenidas Murchid 
Homsi, Bady Bassitt, Alberto 
Andaló, JK, Ernani Pires Do-
mingues, Philadelpho Gouveia 
Neto e outros locais que forem 
identificados pelas equipes nas 
ruas da cidade.

Esse mutirão prossegue até 
o final do mês de agosto e a ex-
pectativa é fazer a limpeza de 
um total de aproximadamente 
600 bocas de lobos.

Da REDAÇÃO

mês de agosto.
O coordenador do mutirão 

Antonio Carlos dos Santos in-
formou que até esta terça-fei-
ra (27), já foram limpas 350 
bocas de lobo, inclusive com o 
uso do hidrojato finalizando o 
serviço. Ele citou regiões mais 
afetadas como Nova Esperan-
ça, Cidadania, Santo Antônio, 
Jardim Antunes, Maria Lúcia, 
Cristo Rei, Vila Toninho, Cam-
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Balcão de Empregos cadastra 23 trabalhadores em favela

Balcão de Empregos cadastra 
23 trabalhadores em favela

A Secretaria do Trabalho e 
do Emprego de Rio Preto levou 
nesta quarta-feira (28) à comu-
nidade da Vila Itália o serviço do 
Balcão de Empregos. Apesar do 
mau tempo, 23 pessoas foram 
atendidas. A iniciativa contou 
com o apoio do Instituto As 
Valquírias.

“Fizemos um mutirão de 
atendimentos, cadastrando os 
currículos no sistema do Balcão, 
explicando o funcionamento 
do sistema e já auxiliamos na 
busca por vagas compatíveis 
com os perfis dos cadastrados”, 

comentou a secretária da pasta, 
Márcia Caldas. O objetivo da 
ação foi mostrar aos trabalhado-
res os recursos disponíveis para 
acesso ao mercado de trabalho, 
assim como para capacitação 
profissional.

Integrantes do instituto aju-
daram os moradores no levan-
tamento de informações para 
montagem dos currículos. A ati-
vidade ocorreu na escola da Vila.

O mutirão faz parte do pilar 
de geração de renda do projeto 
de urbanização da comunidade, 
e trabalha empregabilidade, 
empreendedorismo e acesso a 
microcrédito.

Da REDAÇÃO
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VEREADOR
Tanabi recebe mais 184 

moradias do Estado

O Vice-Governador Rodrigo 
Garcia entregou nesta terça-feira 
(27), em cerimônia online, 184 
moradias populares na cidade 
de Tanabi. O empreendimento 
é resultado de parceria entre 
os governos federal, estadual e 
municipal.

“O sonho de toda família bra-
sileira é ter a sua casa própria. 
Através do esforço do Governo de 
São Paulo, da prefeitura de Tana-
bi, da Caixa Econômica Federal e 
do Ministério do Desenvolvimen-
to Regional, estamos realizando 
o sonho de 184 famílias que 
terão um lar para morar e para 
criar seus filhos e seus netos”, 
afirmou Garcia.

A CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano) transferiu o terreno doa-

do pela prefeitura à Caixa Econô-
mica Federal e realizou o sorteio 
das moradias. A Secretaria de 
Estado da Habitação aportou, por 
meio da agência Casa Paulista, 
R$ 3,6 milhões nas unidades. Já 
o banco federal aplicou R$ 13,3 
milhões e foi responsável pela 
licitação e acompanhamento das 
obras. O investimento total foi de 
R$ 16,9 milhões.

Com 48,81m² de área total, 
as unidades têm dois dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço e estão loca-
lizadas na Estrada Municipal 
TNB-249. 

As residências são destinadas 
a famílias com renda mensal de 
até R$ 1.800 e que terão 120 
meses para quitar o imóvel. O 
valor da menor prestação é de 
R$ 80 e a maior não ultrapassa 
R$ 270 mensais.

Da REDAÇÃO

HABITAÇÃO

Garcia e Itamar levam 
investimentos recorde para 

institutos de pesquisas
O Vice-Governador, Rodrigo 

Garcia, e o Secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, Itamar 
Borges, anunciaram nesta 
terça-feira (27), em Campinas, 
investimento estadual recorde 
de R$ 52 milhões para os ins-
titutos de pesquisa ligados à 
Secretaria de Agricultura. 

O valor vai ser usado na 
modernização das unidades 
para aprimorar o atendimento 
às demandas de inovação e 
pesquisa do agronegócio do 
Estado de São Paulo e do Brasil

Durante o evento, foram 
entregues um produto natural 
para controle de nematóides 
na cultura da soja, duas novas 
cultivares de feijão carioca e 
uma cultivar de uva. Também 
foram entregues 31 drones com 
um grande acompanhamento 
dos Planos de Regularização 
Ambiental (PRA) elaborados 
pela Coordenadoria de Desen-
volvimento Rural Sustentável 
(CDRS / CATI).

“O investimento em pes-
quisa é fundamental para que 
uma gente continue manten-
do o agro de São Paulo e do 
Brasil como referências para 
o mundo. Foi em São Paulo, 
nos nossos institutos, que os 
grandes desenvolvimentos do 
agronegócio ocorreram”, afir-
mou Garcia.

A empresa foi realizada na 

fazenda Santa Elisa do IAC, um 
dos mais tradicionais polos de 
pesquisa do agro na América 
Latina. Segundo a Secretaria 
de Agricultura, o investimento 
atual configura o triplo do maior 
repasse estadual para pesquisa 
agropecuária. Em 2009, o Go-
verno de São Paulo repassou R$ 
17 milhões a seis institutos e 11 
polos regionais da massa.

“Este é um recurso comple-
mentar que vem fazer a diferen-
ça para esse momento. Mostra o 
quanto o Governador João Doria 
e o Vice-Governador Rodrigo 
Garcia são sensíveis, apostam e 
acreditam na ciência. Se esta-
mos onde estamos com o agro, 
se chegamos onde chegamos é 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

SAÚDE PRÓ-BOLSONARO

AGRIULTURA

por causa da pesquisa”, afirmou 
Borges.

O Secretário também lem-
brou o apoio dos deputados 
federais Arnaldo Jardim e Baleia 
Rossi para a conquista dos no-
vos recursos.

Recursos -  De acor-
do com informações da APTA 
(Agência Paulista de Tecnolo-
gia dos Agronegócios), parte 
do investimento vai permitir a 
implementação de mais de 50 
soluções tecnológicas que os 
institutos estaduais vão entregar 
até o fim deste ano. O aporte 
também vai assegurar moderni-
zação e ampliação de imóveis, 

Comitiva do vice-governador Rodrigo Garcia e secretário de agricultura, Itamar 
Borges, durante evento em Campinas

além da criação de hubs de 
inovação e suporte para startups 
com perfil para o agronegócio.

Drones - A Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável (CDRS/CATI) recebeu 
no evento 31 drones, que serão 
distribuídos para suas Regionais 
e para o seu Departamento 
Ambiental. Outros dez drones já 
foram entregues durante atos re-
alizados no interior do estado de 
São Paulo na semana passada. 
O objetivo é o acompanhamento 
dos Planos de Regularização 
Ambiental (PRA), elaborados a 
partir dos Cadastros Ambientais 
Rurais preenchidos via Sicar.

Divulgação

Recurso para pesquisa
O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou na última 

terça-feira, em Campinas, recurso de R$ 52 milhões para investir 
nos institutos de pesquisas ligados à Secretaria de Agricultura. 
Garcia disse que o investimento em pesquisas é essencial para 
que o estado e o Brasil continuem sendo referência no setor do 
agronegócio para o mundo. “Foi daqui que saiu uma iniciativa 
da Embrapa e outras tantas que transformou o Brasil uma po-
tência do agronegócio”, lembrou. O secretário de Agricultura, 
deputado licenciado Itamar Borges (MDB), também enalteceu 
a ciência no desenvolvimento da produção de grãos e da pecu-
ária no País. Borges afirmou ainda que a ciência é fundamental 
até para enfrentar os desafios climáticos. “Esse é um recurso 
complementar que vem fazer a diferença para esse momento”, 
reconheceu, acrescentando que a agricultura só avança através 
de pesquisas realizadas pelos institutos. Na foto, Rodrigo Garcia 
e Itamar Borges.

Solta
O governador João Doria 

(PSDB) ‘soltou’ o neotucano 
Rodrigo Garcia para represen-
tá-lo em eventos importantes 
com o objetivo de fortalecer 
o nome dele, que irá postu-
lar a cadeira no Palácio dos 
Bandeirantes, em 2022. O 
vice-governador, entretanto, 
tem que acelerar suas andan-
ças pelo interior do estado, 
porque pesquisas revelam 
que ele ainda é desconhecido 
por boa parte do eleitorado 
paulista. Estrutura não falta!

Ficar em pé
A gestão do ex-ministro Ricardo Salles foi nociva ao meio 

ambiente, porque desmantelou o sistema de fiscalização do 
Ibama, permitindo a aceleração da destruição da selva amazô-
nica. O atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira 
Leite, até agora não apresentou nada de novo para proteger as 
florestas. Pereira assumiu o ministério para terminar o serviço 
iniciado pelo seu antecessor? É o que vislumbra! Os cientistas 
afirmam que dá para reverter as mudanças climáticas, porém, 
terá que recuperar as áreas devastadas e reduzir a emissão de 
gases que causam o efeito estufa. Uma floresta pode ser dizimada 
em poucos dias, entretanto, custa caro e leva décadas para ser 
recuperada. É melhor ficar em pé!

Segura
A comissão especial que 

analisa a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC), que 
torna o voto impresso obri-
gatório, volta a ser debatido 
após o recesso parlamentar. 
Paulo Eduardo Martins (PSC-
-PR), presidente da comissão, 
postergou para 5 de agosto, 
a fim de receber mais suges-
tões. Apesar do empenho do 
governo, a tendência é de 
que a PEC seja rejeitada. O 
presidente Arthur Lira diz que 
a urna eletrônica é segura!

Abrupta
A Secretaria da Educação 

liberou os alunos da rede mu-
nicipal de ensino para férias, 
com previsão de retomar as 
aulas a partir de 2 de agosto, 
já no sistema presencial. Só 
que, de forma abrupta, as 
aulas foram retomadas no 
sistema online, na última 
terça-feira. A decisão pegou 
pais de alunos desprevenidos, 
porque muitos estão viajando. 
Nesse imbróglio todo, os alu-
nos continuam sendo os mais 
prejudicados. Ah, pandemia!

Soberba
Os vereadores aprovaram 

projeto na sessão de terça-fei-
ra que empurra para o fim da 
fila espertalhão, que escolhe 
marca de vacina famosa não 
disponível nos postos de imu-
nização. Em São Paulo, um 
cidadão exigente acabou con-
traindo a infecção e ficou com 
sequela neurológica, segundo 
um infectologista da Capital. A 
proposta, do vereador Paulo 
Pauléra (PP), se sancionada 
pelo Executivo, poderá acabar 
com a soberba!

Ruptura
O presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), disse que 
não há nenhuma possibilidade 
de ruptura institucional, se o 
voto impresso não for aprova-
do. “A gente sempre trabalha 
para apaziguar (os ânimos)”, 
diz. Sobre o risco de golpe, 
Lira descartou a possibilida-
de. “Uma palavra mal posta 
sempre causa polêmica”, 
disse ontem em entrevista à 
Globo News, se referindo as 
declarações do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido).

Chega a fatura
As mudanças climáticas 

previstas pelos cientistas che-
garam: chuva matando na 
Europa, calor no Canadá e 
em outras regiões do planeta. 
O efeito do desmatamento, 
gás poluente na atmosfera, 
também influencia o clima no 
Brasil. As mudanças não são 
naturais, dizem os cientistas, 
mas devido a interferência do 
homem na natureza. A popula-
ção de Rio Preto sente na pele 
a resposta da ação nefasta do 
homem. A fatura chegou!

O investimento em pesquisa é fundamental 
para que uma gente continue mantendo o 

agro de São Paulo e do Brasil como 
referências para o mundo

“

”

Este é um recurso complementar 
que vem fazer a diferença para 

esse momento

“
”

Diz o vice-governador, Rodrigo Garcia 

Do secretário, Itamar Borges 

Projeto impede presidente da 
Câmara de participar de CEI

O vereador Paulo Pauléra 
fez um Projeto de Resolução 
(PR) que altera o artigo 82 da 
Resolução 712/1990 e impede 
que o Presidente do Legislativo 
participe de qualquer Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) for-
mada pela Casa.

No documento Pauléra ex-
plica que propõe tal altera-
ção porque o Presidente, que 
atualmente é o vereador Pe-
dro Roberto, é quem realiza a 
análise dos documentos para 
deferimento ou indeferimento 
do requerimento de instaura-
ção da CEI, além dos sorteios 
de composição dos membros, 
aprovação da contratação de 
perícia, representantes judiciais, 
despesas com viagens e outros.

“Vemos que o presidente da 
Câmara Municipal, está ligado 

de forma objetiva e clara aos 
atos da Comissão Especial de 
Inquérito quando se trata de 
medidas procedimentais e de 
despesas monetárias, ficando 
comprometido assim os traba-
lhos ao qual o presidente da 
mesa esteja presente como 
membro ou presidente da co-
missão”, justifica Pauléra.

Pela a alteração do arti-
go, a nova redação do inciso 
6°, se aprovada, passa a ser 
“fica proibido a participação do 
Presidente da Mesa Diretora 
na composição da Comissão 
Especial de Inquérito, podendo 
apenas realizar a assinatura 
como subscritor”.

O DHoje entrou em con-
tato com o vereador e atual 
presidente da Câmara, Pedro 
Roberto, porém, através de sua 
assessoria disse que não vai se 
manifestar sobre o assunto.

Andressa ZAFALON

Vereador faz indicações e 
pede UBS na Vila Thomaz

O vereador Robson Ricci 
já protocolou duas indicações 
reivindicando a construção de 
uma UBS (Unidade Básica de 
Saúde) no bairro São Thomaz 
II, região norte de Rio Preto.

Segundo os documentos 
protocolados, em resposta à 
primeira indicação o Executivo 
sinalizou que há uma área 
disponível no bairro e, caso 
haja entendimento por parte 
do Executivo em construir esta 
Unidade, eles estariam à dispo-
sição para elaborar um estudo 
de implementação.

No segundo documento 
protocolado pelo vereador, 
o pedido é justamente um 
posicionamento sobre a sina-
lização do Executivo de que a 

área poderá ser usada para tal 
benefício. Além disso, Ricci res-
salta que a região é habitada 
por aproximadamente 50 mil 
pessoas e que essa população, 
por não possuir uma Unidade 
de Saúde no bairro, tem que se 
dirigir à UBS do Solo Sagrado.

“Essa necessidade é an-
tiga, chegou em tempos de 
campanha, estive nos bairros 
próximos entregando panfle-
tos, ouvindo os anseios dos 
Munícipes, nos propomos a 
levar essas necessidades ao 
Executivo”, explica Ricci.

Foram feitas reuniões do 
vereador junto aos moradores 
de alguns bairros adjacentes, 
onde foi constatado que re-
almente precisam do feito, 
ainda mais com o início do 
novo bairro.

Andressa ZAFALON

Grupo organiza ato 
para domingo

Grupo a favor do presidente 
Jair Bolsonaro está organizan-
do uma manifestação para o 
domingo (1) com o objetivo 
de demonstrar o apoio ao voto 
impresso auditável. Segundo 
Danila Azevedo, uma das orga-
nizadoras, o ato é para o forta-
lecimento da democracia.

“Nós estamos fazendo essa 
mobilização em apoio ao voto 
impresso. É uma mobilização 
nacional e Rio Preto e região 
não poderiam ficar de fora. 
Nós queremos muito que os 
representantes que elegermos 
em 2018 ouçam a nossa voz, 
que nós queremos e exigimos o 
voto impresso para que haja o 
fortalecimento, a transparência 
e o resguardo  da nossa demo-

cracia”, explica.
A manifestação está marca-

da para a partir das 10h, no Cen-
tro Regional de Eventos de Rio 
Preto. “É a sociedade clamando 
por transparência, por verdade, 
para que aconteça realmente 
esse fortalecimento da vontade 
do povo e da democracia. Nós 
pedimos para que todos, inde-
pendentemente do seu meio de 
locomoção, venham, compare-
çam”, ressalta Danila.

Quem tiver interesse em 
participar, o grupo está pedindo 
a colaboração de um quilo de ali-
mento não perecível. As doações 
serão distribuídos às famílias ca-
rentes. Estarão presentes ao ato 
pastores de igrejas evangélicas, 
Padre Oscar Clemente da Igreja 
Sagrado Coração de Maria e 
uma autoridade da Polícia Militar.

Andressa ZAFALON
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JOSÉ BONIFÁCIO
Câmeras flagram jovem agredindo idoso de 78 anos com voadora 

A Polícia Civil de José 
Bonifácio investigará um 
caso de agressão ocorrido 
no período da manhã desta 
terça-feira (27) na Avenida 
Nove de Julho no centro do 
município, onde um rapaz de 

18 anos agrediu um idoso de 
78 anos. 

Segundo as informações 
da Polícia Civil, os dois envol-
vidos já possuem desavenças 
antigas e na data da terça-fei-
ra ao se encontrar acabaram 
por discutir e em seguida o 
jovem agrediu o idoso com 
uma “voadora” que foi re-
gistrado por uma câmera de 
segurança do local. 

O senhor que apresentou 
algumas escoriações foi le-
vado para a Santa Casa da 
cidade onde permaneceu em 

Da REDAÇÃO

Câmeras flagram jovem 
agredindo idoso de 78 
anos com voadora

Divulgação

observação e em seguida foi 
encaminhado para um hospi-
tal de Rio Preto. 

Já o jovem foi levado para 
a Delegacia Policial de José 
Bonifácio por policiais mili-
tares, sendo que um boletim 
de ocorrência foi registrado 
como lesão corporal e o 
agressor foi liberado para 
posteriormente ser investi-
gado caso a vítima deseje 
representar criminalmente 
sobre o ocorrido. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

RIO PRETO

Na manhã da última ter-
ça-feira (27) uma equipe da 
Polícia Militar foi acionada 
para atender uma ocorrência 
de veículo incendiado às 8h30 
no bairro Parque Quinta das 
Paineiras. 

Ao chegarem ao local os 
policiais constataram que na 
Estrada Rural dos Macacos um 
carro modelo Civic teve as pla-
cas derretidas pelas chamadas 
e por isso não foi possível iden-
tificar o proprietário do veículo. 

Após a apuração dos fatos 
os policiais encaminharam o 
automóvel para um pátio e 
em seguida compareceram na 
Central de Flagrantes onde um 
boletim de ocorrência foi regis-
trado como incêndio e encami-
nhado para o 5º Distrito Policial 
que investigará o ocorrido e a 
propriedade do veículo. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

PM encontra 
carro incendiado 
em estrada rural
Da REDAÇÃO

Trio é preso com arma após 
dois roubos em sequência

No final da manhã des-
ta terça-feira (27) policiais 
militares prenderam dois ho-
mens, um de 30 anos e outro 
de 27 anos, e apreenderam 
um adolescente de 15 anos, 
após receberem duas denún-
cias de roubo realizadas entre 
às 9h e 11h15. 

Segundo as informações 
fornecidas, inicialmente os 
PMs foram informados de 
que teria ocorrido um roubo 
em uma padaria no bairro 
Mirante, onde três homens 
conduzindo um carro modelo 

Gol preto teriam subtraído 
uma quantia de dinheiro.  

Os policiais então realiza-
ram um patrulhamento pelas 
redondezas, porém não en-
contraram o carro com a placa 
mencionada, sendo que mais 
tarde eles foram informados 
sobre um segundo roubo de 
dinheiro em posto de com-
bustível no bairro Gabriela com 
as mesmas características da 
primeira ocorrência. 

Em nova busca a PM en-
controu o carro mencionado, 
com uma placa diferente da 
informada, com apenas um 
passageiro. Ao efetuar uma 
busca pelo veículo foi locali-

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

PELA PM

zado no pé do motorista um 
revólver calibre 32 semelhante 
as características da arma 
mencionada pela vítima do 
posto. 

O homem acabou confes-
sando ser o autor dos roubos 
junto com seu parceiro de 
27 anos e o adolescente. Ele 
ainda indicou os endereços 
das residências dos outros 
participantes, que ao serem 
interrogados pelos policiais 
acabaram confessando a 
participação no crime, com 
o menor de idade ainda foi 
apreendido R$122. 

Os três foram levados para 
a Central de Flagrantes, os 

Em nova busca a PM encontrou o 
carro mencionado, com uma placa 

diferente da informada, com apenas 
um passageiro

“

”
dois adultos foram presos e o 
adolescente foi apreendido. 
Na central ainda o caso foi 
registrado como roubo e cor-
romper ou facilitar a corrupção 

de menor de 18 anos, em 
seguida foi encaminhado ao 
4º Distrito Policial.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

TRÂNSITO SUSPEITO FUGIU

Atropelamento faz vítima 
grave e condutor foge, 

mas deixa placa do carro

Um homem foi hospitali-
zado na noite desta terça-fei-
ra (27) após ser atropelado 
no bairro Jardim Maria Lucia 
às 20h45 por uma pessoa 
que fugiu do local deixando 
apenas a placa do seu ve-
ículo. 

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, policiais militares 
foram acionados para aten-
der uma denúncia de atro-
pelamento e ao chegarem ao 
local foram informados por 
uma testemunha, que saiu 
de sua residência assim que 
ouviu um barulho, que o ho-
mem já estava caído no chão 
próximo à placa de um carro. 

Uma viatura do SAMU 
também foi acionada para 
levar a vítima já intubada 
para o Hospital de Base de 
Rio Preto. O jornal DHoje 
entrou em contato com a 
instituição que informou não 
ter autorização para informar 
o atual estado de saúde da 
vítima devido a Lei Geral de 
Proteção de Dados. 

Após as informações os 
policiais se dirigiram para a 
Central de Flagrantes onde 
o caso foi registrado como 
atropelamento e fuga do lo-
cal de acidente, em seguida 
foi encaminhado para o 4º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

GCM apreende entorpecentes em casa 
abandonada com ajuda de cão farejador

Na noite da última terça-fei-
ra (27) a Guarda Civil Municipal 
apreendeu, com o auxílio de um 
cão farejador, às 20h44 em 
uma casa abandonada no bair-
ro Nova Esperança 37 porções 
de crack e cinco de maconha. 

Os GCMs estavam em pa-
trulhamento pelo bairro para 
verificar a motivação do disparo 
do alarme de segurança de uma 
escola estadual quando em cer-
to momento eles se depararam 
com um homem carregando 
uma sacola branca, que ao no-
tar a presença dos profissionais 
de segurança jogou o plástico 
no chão e fugiu pulando muros 
de casas até entrar em uma 
residência, não sendo abordado 
pelos guardas. 

Assim, ao revistarem a sa-
cola os GCMs encontraram 31 

pedras de crack, o que motivou 
os guardas a realizaram uma 
busca na casa abandonada 
onde o suspeito entrou, sendo 
que com o auxílio de um cão 
farejador foi apreendido em um 
sofá uma porção de maconha e 
em outros locais foram localiza-
dos dois tijolos de maconha e 
seis grandes porções de crack. 

Fora as drogas os guar-
das também encontraram e 
apreenderam duas balanças 
pequenas, um rolo de papel 
filme e R$148. 

Momentos depois os poli-
ciais se dirigiram para a Central 
de Flagrantes onde o caso foi 
registrado como drogas sem 
autorização e apreensão de 
objeto, sendo que posterior-
mente foi encaminhado para 
o 4º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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GCM apreende entorpecentes em casa abandonada com 
ajuda de cão farejador

PROCURADOS PM captura quatro foragidos 
da Justiça em 24h

Durante a manhã e tarde 
desta terça-feira (27) a Polícia 
Militar capturou quatro procu-
rados pela justiça em Rio Preto. 

A primeira captura ocorreu 
às 11h20 no bairro João Paulo 
II, onde um policial militar dete-
ve um homem de 46 anos que 
possui contra si um mandado 
expedido pela 1ª Vara Criminal 
de Rio Preto no dia 22 de julho 
deste ano. O homem foi enca-
minhado para a carceragem da 
DEIC para que posteriormente 
seja transferido e mantido à 
disposição da justiça. 

Já às 13h25 um PM foi 
acionado para atender uma 
ocorrência de desavença co-
mercial na Rua Pedro Amaral e 
ao chegar ao local em contato 
com o envolvido de 27 anos, o 
policial constatou em pesquisa 
que o homem é procurado pela 
justiça com mandado de prisão 
expedido pela 3ª Vara Criminal 
da Comarca e Foro de Rio Preto 
no dia 14 de maio deste ano.

Ele foi detido e levado para a 
Central de Flagrantes, onde foi 
registrado o boletim de ocorrên-
cia e o capturado após realizar 
um exame de IML, devido as 
lesões sofridas durante a abor-
dagem, foi encaminhado para a 
carceragem da DIG. 

A terceira captura ocorreu no 
centro de Rio Preto às 14h20, 
após um policial militar ser 
acionado pela recepcionista de 
um hotel que informou que um 
hospede de 32 anos informou 
um CPF que não batia com o 
nome fornecido. Assim no ende-
reço e em contato com a polícia, 
o homem acabou confessando 
que abandonou o cumprimento 
do regime semiaberto na peni-
tenciária II de Potim após não re-
tornar à unidade depois da saída 
temporária em junho deste ano. 

Em pesquisa o militar cons-
tatou que o homem tem contra 
si um mandado de recaptura 
expedido no dia 30 de junho 
deste ano com sentença de 
regime fechado de oito anos. 
Por tal motivo o procurado foi 

recolhido e encaminhado para 
a carceragem da DEIC para 
posteriormente ser transferido. 

Por fim às 15h30 novamente 
no bairro João Paulo II um ho-
mem de 41 anos foi capturado 
após policiais serem informados 
de que no local havia um procu-
rado pela justiça. Já no endereço 
os policiais foram recebidos 
pela esposa do procurado que 
autorizou a entrada dos PMs 
na residência do casal, onde 
encontraram o homem dentro 
de um dos quartos deitado em 
sua cama. 

Em pesquisa foi constatado 
que o procurado tem contra si 
um mandado de prisão expedido 
pelo 5º RAJ do Foro e Comarca 
de Presidente Prudente/SP no 
dia 7 de janeiro deste ano. Ele 
foi levado para a Central de 
Flagrantes onde foi registrado 
o boletim de ocorrência para 
posteriormente o capturado ser 
encaminhado para a carcera-
gem da DIG e posto à disposição 
da justiça. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

PM captura quatro foragidos da Justiça em 24h
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Quem já foi internado ou recebeu tratamento para a 
Covid-19, mesmo que já tenha sido vacinado com as duas 
doses, sente que alguns sintomas persistem ou pioram ao 
longo do tempo. As queixas mais comuns relacionadas a 
Síndrome Pós-Covid são queda capilar, perda da memória 
e dores nas pernas.

Em relação às dores nas pernas, inúmeros significados 
clínicos podem estar associados a este sintoma. Doenças 
importantes podem manifestar-se apenas com dores 
nas pernas, dentre elas, a trombose venosa profunda, 
a trombose arterial aguda, a embolia pulmonar e a má 
circulação. Apesar de inespecífico, a dor nas pernas não 
deve ser menosprezada, nem automedicada. A avaliação 
médica ainda constitui a melhor forma de compreender o 
motivo pelo qual uma pessoa está evoluindo com dores 
nas pernas.

Entretanto, será que todas as dores nas pernas são 
iguais ou representam a manifestação clínica das mes-
mas doenças? Não! A dor nas pernas contém diversos 
significados e cada tipo de dor está associado a uma 
patologia específica. Fica a critério do indivíduo que a 
sente, conscientizar-se da importância do diagnóstico 
precoce, baseado em acompanhamento médico e exa-
mes para check-up.

A dor nas pernas que surge de repente, não associada 
a trauma e acompanhada por inchaço é muito sugestiva 
de trombose venosa profunda. Ainda mais quando nos 
referimos a pacientes que usam anticoncepcionais, foram 
submetidos a cirurgias recentes ou fizeram viagens de 
longa distância. Outros fatores de risco dignos de nota 
são: sobrepeso e obesidade, histórico familiar, antece-
dentes pessoais de varizes ou predisposição genética 
para fenômenos tromboembólicos.

Toda pessoa pós-Covid possui risco elevado de de-
senvolver trombose venosa profunda, que representa o 
primeiro passo para a embolia pulmonar. Em estudos 
realizados em unidades de terapia intensiva, a embolia 
pulmonar constituiu a principal complicação clínica as-
sociada a Covid-19. 

Tanto a trombose venosa quanto a embolia pulmonar 
merecem avaliação clínica detalhada, tratamento com 
medicações anticoagulantes e exames de imagem para 
descartar complicações. A mortalidade é consideravel-
mente maior quando existe associação entre acometi-
mento pulmonar pela Covid-19 e obstrução da circulação 
pulmonar por embolia.

Por outro lado, as dores nas pernas associadas a ca-
minhada, a corrida ou quando é necessário subir alguns 
lances de escada, sugerem comprometimento circulatório 
arterial, com risco de formação de feridas, de úlceras 
que cicatrizam com dificuldade e até mesmo da perda 
do membro.

A doença arterial periférica, popularmente conhecida 
como “má circulação”, representa a condição clínica 
caracterizada pela obstrução da parede das artérias por 
placas de colesterol (ateroma), reduzindo de maneira 
expressiva o aporte sanguíneo para as extremidades do 
corpo, em especial para as pernas e para os pés.

A sensação de frialdade, formigamento, falta de sensi-
bilidade, alteração na coloração da ponta dos dedos e dor 
é exacerbada no paciente cardiopata ou vasculopata que 
recentemente evoluiu com infecção viral pelo Coronavírus. 
O risco de complicações é maior, com necessidade de 
internação hospitalar e intervenções cirúrgicas.

O acompanhamento com o cirurgião vascular e o 
check-up vascular representam a melhor maneira de 
compreender o verdadeiro significado das dores nas 
pernas pós-Covid. Para mais informações sobre sintomas 
após a infecção pelo Coronavírus, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br.  

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em 
Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista 
nas áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coordenador do curso de 
Medicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

Dores nas pernas Pós-
Covid: quais os seus 

significados?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

HB remaneja 40 leitos Covid 
e abre para outras doenças
Com as internações de pa-

cientes com Covid-19 diminuin-
do a cada semana, a Funfarme, 
que abrange o Hospital de 
Base e o Hospital da Criança 
e Maternidade, informou que 
vai reduzir o número de vagas 
desse pacientes para atender 
demandas de outras doenças.

“O Complexo Funfarme in-
forma que reduzirá 40 leitos 
convênio da unidade covid. 
Serão 20 leitos de enfermaria e 
20 leitos de UTI. Com a queda 
de pacientes, os espaços serão 
utilizados para o tratamento de 
outras patologias”, divulgou o 
hospital.

Com isso, o Hospital de 
Base passa a contar com 173 
leitos de enfermaria e 173 leitos 
de UTI para casos de Covid-19. 
Nesta quarta-feira (28), 59 
pacientes estão internados na 
enfermaria (34% de ocupação) 
e 133 na UTI (76% de ocu-
pação. O HCM segue com 30 

leitos de enfermaria e 14 de UTI 
disponíveis, com quatro crianças 
internadas na enfermaria e um 
na UTI.

Um dos motivos apontados 
para o remanejamento foi a redu-
ção de internações por Covid-19. 
Neste mês de julho, o hospital 
registrou índices que não eram 
alcançados desde o mês de mar-

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br
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ço. “Nós temos percebido essa 
diminuição e realmente estamos 
com os menores índices desde 
março. Antes a nossa média de 
pacientes na UTI era de 175 a 
180. Acredito que isso seja o 
efeito ainda do lockdown noturno 
e principalmente do avanço da 
vacinação”, explicou a médica 
Suzana Lobo, chefe da UTI do 

Hospital de Base.
Até o dia 27, a Funfarme con-

tabiliza 434 internações no mês 
de julho, sendo o segundo menor 
no ano, ficando atrás apenas de 
fevereiro, que contou com 355 
pacientes internados. Desde o 
início da pandemia 6.815 pa-
cientes foram atendidos, com 
4.941 altas e 1.678 óbitos.

HB corta 
40 leitos 
Covid e 
abre para 
outras 
doenças

A PARTIR DE HOJE

POSITIVOS

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio do Departamento Munici-
pal de Saúde (DMS), antecipou 
a vacinação contra o Covid-19 
de mais dois grupos. Nesta 
quinta-feira (29) tem início o 
atendimento de pessoas com 29 
anos. Já na sexta-feira (30) será 
a vez dos munícipes de 28 anos.

A vacinação acontece em 
dois pontos do município: Centro 
de Saúde, também conhecido 
como Postão, das 8 às 19 horas, 
e na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Cohab II, das 8 
às 16 horas. O grupo de 30 a 
34 anos ainda poderá receber 
o imunizante nesta quarta-feira 
(28).

“No sábado, dia 31, vamos 
realizar a repescagem das ida-
des para pessoas acima de 28 
anos que por algum motivo não 
compareceram para receber a 
primeira dose do imunizante. O 
atendimento serás no Postão 
das 8 às 12 horas”, explicou o 
diretor do DMS, Frank Hulder 
de Oliveira.

A vacinação é feita apenas 
para os moradores de Mirassol 
e por isso a importância de um 
documento com foto e a apre-
sentação do comprovante de 
residência.

Mirassol 
também atende 

28 anos
Da REDAÇÃO

Com novas doses, Rio Preto 
vacina faixa etária de 28 anos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que rece-
beu nesta quarta-feira (28) 
10.714 doses da vacina contra 
a Covid-19. Com isso, pessoas 
de 28 e 29 anos serão inclu-
ídas na campanha e poderão 
ser imunizadas a partir desta 
quinta-feira (29)

As doses estarão disponí-
veis nas unidades de saúde, 
das 8h às 14h, e na Swift, das 
8h às 16h. A campanha tam-
bém continua para aplicação 
de segunda dose apenas nas 
unidades de saúde, das 8h às 
14h. Para ser vacinado é ne-
cessário apresentar documen-
to com foto e CPF, comprovan-
te de residência de Rio Preto e 
comprovante de vacinação no 
caso da segunda dose.

Rio Preto já ultrapassou a 
marca de 400 mil doses apli-
cadas no município, segundo 
os dados do Vacinômetro. Até o 
momento são 408.002 doses, 
sendo 284.343 na primeira 

etapa (63,6% de cobertura 
vacinal) e 112.108 primeiras 
doses (26,5% de cobertura va-
cinal). Outras 11.551 pessoas 
foram imunizadas com doses 
únicas.

Faltosos - Segundo a 
Saúde, a cidade contabiliza 
5.954 faltosos, ou seja, pesso-
as que já deveriam ter recebido 

Vinicius LIMA 

a segunda dose. Esse público 
deve procurar uma unidade de 
saúde, das 8h às 14h, para 
completar o esquema vacinal.

A Saúde também informou 
que até o momento foram as-
sinados 117 termos de recusa 
de recebimento de vacina. Os 
termos são anexados ao pron-
tuário médico do paciente na 
rede municipal de saúde.

Divulgação

Saúde registra mais 232 casos na cidade

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto registrou nesta quarta-feira 
(28) mais 232 casos de Covid-19 
no município, sendo 178 diagnos-
ticados por exame PCR, 17 por TR 
sorológico e 37 por TR antígeno. 
No total são 92.703 casos, com 
uma média móvel de 115 casos 
leves 12 casos graves por dia.

Também foram confirmados 
mais seis óbitos, sendo que 
cinco foram notificados na se-
gunda-feira e um na terça-feira. 
Desde o início da pandemia são 
2.651 mortes, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 são 
57.940 casos e 1.729 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 127 
pessoas foram consideradas 

recuperadas da Covid-19, to-
talizando 83.060 curados, o 
equivalente a 89,5% dos ca-
sos. A cidade soma 308.346 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 276.173 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 19.936 casos 
a cada 100 mil habitantes.

Atualmente, Rio Preto registra 
597 pacientes internados com 

síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 313 na UTI e 
284 na enfermaria, sendo 280 
residentes de Rio Preto e 317 
residentes de outros municípios 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 são 
448 internações, com 257 na 
UTI e 191 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI na 
região é de 64,4% na região.

Vinicius LIMA 

1ª DOSE NO ESTADO Até agosto maiores de 18 
anos estarão vacinados

Durante a coletiva do Go-
verno do Estado de São Paulo, 
no início da tarde desta quarta-
-feira (28), o governador João 
Doria anunciou, pela quarta 
vez, a antecipação da vaci-
nação em massa em adultos 
acima dos 18 anos para o dia 
16 de agosto. “Até esta data 
todos os adultos estarão com 
a primeira dose da vacina no 
braço”, afirmou Doria. Anterior-
mente, a última data prevista 

era 20 de agosto, portanto, 
antecipação de quatro dias.

Os adolescentes, de 12 a 
17 anos, iriam ser vacinados a 
partir de 23 de agosto, porém, 
a antecipação também vale 
para este grupo que, agora, co-
meçará a ser vacinado a partir 
de 18 de agosto até o dia 29. 
Os adolescentes com comorbi-
dades, deficiências, gestantes 
e puérperas serão os primeiros 
nesta data pré-determinada.

Posteriormente, de 30 de 
agosto a 5 de setembro serão 
os adolescentes de 15 a 17 
anos e em seguida, de 6 de 
setembro a 12 do mesmo 
mês, os adolescentes de 12 
a 14 anos.

Andressa ZAFALON 

Previsão do Estado é aplicar 
primeira dose em todos 
adultos até 16 de agosto

Divulgação
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO ADM. 56/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72/2019
CONTRATANTE/LOCADOR: MUNICÍPIO DE MONTE 
APRAZÍVEL
CONTRATADA/LOCATÁRIO: ORIVAL MENEGASSO
CPF sob nº 364.146.468-49
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto pror-
rogar a vigência da locação de imóvel rural, com distância 
máxima da sede do distrito de Junqueira em 2 km, área 
descampada de 70 m x 70 m, devidamente cercada, com 
estrada ou via de acesso fácil destinado ao depósito provi-
sório de galhos, parte da propriedade rural (70 m x 70 m) 
do sítio Santo Antônio, na fazenda Santa Bárbara, e apli-
cando o índice IGP-M, no montante de 35,75%, corrigindo o 
valor atual para R$893,50 (oitocentos e noventa e três reais 
e cinquenta centavos). 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será contado da data de 
assinatura do presente Termo, fi cando o vencimento em 
29 de julho de 2022, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração.
VALOR GLOBAL: R$ 10.722,00 (dez mil, setecentos e vinte 
e dois reais)
Monte Aprazível, 29 de julho de 2021
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADM. 40/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: SPERTA MOTO COMÉRCIO DE VEÍCU-
LOS LTDA
CNPJ sob nº 69.286.763/0001-47
OBJETO: Aquisição de três motocicletas 0 km, de no mí-
nimo 149 CC, cor vermelha, motor de 4 tempos, de marca 
Honda, modelo CG 160 Start, Ano 2021, para uso da Admi-
nistração e para o sorteio Show de Prêmios
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, com vigência de 150 dias, até 23 de 
dezembro de 2021.
VALOR GLOBAL: R$ 36.967,50 (trinta e seis mil, novecen-
tos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
Monte Aprazível, 23 de julho de 2021
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Parque Tecnológico sedia hoje evento 
para discutir “cidades inteligentes”

Nesta quinta-feira (29), a 
partir das 17h, acontecerá o 
evento “Cidades Inteligentes 
(Smart Cites) Tendências, Cases 
Reflexões”, organizado e pro-
movido pela Prefeitura, Parque 
Tecnológico, Apeti (Associação 
dos Profissionais e Empresas 
de Tecnologia da Informação) e 
Acirp (Associação Comercial e 
Empresarial) de Rio Preto.

O tema deste ano será o uso 
cada vez mais generalizado e 
intenso da tecnologia na solu-
ção de problemas urbanos, na 
elaboração de políticas públicas 
que melhorem a qualidade de 
vida nas cidades e na gestão 
dos recursos e na infraestrutura.

“Será uma discussão de alto 
nível neste momento do avanço 
da inovação tecnológica, espe-

cialmente para a melhoria dos 
serviços prestados à população, 
ampliando a conexão entre o po-
der público, os órgãos municipais 
e a comunidade em áreas como 
mobilidade, economia, gover-
nança e meio ambiente”, afirma 
o vice-prefeito e secretário de 
Planejamento, Orlando Bolçone.

“Uma das principais defini-
ções de Cidade Inteligente (ou 
Smart City) é a de um ecossis-
tema urbano inovador, caracte-
rizado pela utilização maciça de 
tecnologia e inovação na gestão 
municipal. Vamos tratar de pro-
jetos em elaboração e das ações 
que já foram implantadas com 
sucesso em cidades brasileiras”, 
explica Gilberto Mariano, vice-
-presidente do Conselho gestor 
do Parque Tecnológico.

O evento será realizado no 
modelo híbrido, aberto ao públi-
co de forma virtual, gratuita, por 

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br

A PARTIR DAS 17H

“Será uma discussão de 
alto nível neste momento 
do avanço da inovação 
tecnológica”, afirma o 
vice-prefeito e secretário 
de Planejamento, Orlando 
Bolçone

meio da plataforma do Youtube, 
e contará com a participação do 
prefeito Edinho Araújo, do vice-
-prefeito e secretário municipal 
de Planejamento Estratégico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Orlando Bolçone, do presidente 
da Acirp, Kelvin Kaiser, do vice-
-presidente do Conselho Gestor 
do Partec, Gilberto Mariano, e 
do diretor-presidente da Apeti, 
Marcelo Lourencin, de forma 
presencial. No modo virtual, 
participarão o superintendente 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação de Florianópolis, Marcos 
Lichtblau, do PHD em Ciência, 
Tecnologia e Inovação da pre-
feitura de Campinas, Newton 
Frateschi, do diretor de políticas 
públicas da prefeitura de São 
José dos Campos, Peter Ribeiro, 
e do subsecretário de Inovação e 
Tecnologia da prefeitura de São 
Caetano do Sul, Luiz Morcelli.

para discutir “cidades inteligentes”
“Será uma discussão de 
alto nível neste momento 
do avanço da inovação 
tecnológica”, afirma o 
vice-prefeito e secretário 
de Planejamento, Orlando 
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ENSINO SUPERIOR
Escola de Gestão Pública e IFSP assinam parceria de cursos

Foi assinado na tarde des-
ta quarta-feira (28) no gabine-
te da Prefeitura de Rio Preto 
um termo de parceria entre 
a Escola de Gestão Pública 
Ana Maria Vilela (EGP) e o 
campus Rio Preto - Instituto 
Federal São Paulo (IFSP) 
para reciprocidade de cursos 
e treinamentos entre as duas 
instituições.

O termo de parceria foi 
aprovado pela Procuradoria 
Geral do Município (PGM). 
Presentes no ato de assina-
tura, além do prefeito Edinho 
Araújo, os gestores da EGP 
Ronaldo Bitencourt Dutra 
(diretor) e Carlos Fett (co-
ordenador acadêmico) e o 
diretor-geral do Câmpus São 
José do Rio Preto Marcos 
Amorielle Furini.

Os cursos serão ministra-
dos pelos educadores internos 
da EGP (que são servidores 
municipais dotados de ex-
periências e conhecimentos 
múltiplos) direcionados para o 
IFSP, de acordo com o escopo 
do conteúdo programático do 
Instituto.

Já o IFSP passa a certificar 
muitos dos cursos ministrados 

pela EGP, e com isso todos 
os servidores municipais que 
participam das referidas aulas 
receberão um certificado de 
conclusão validado também 
pelo MEC. “Essa parceria é 
muito importante porque os 
educadores internos podem 
estimular os demais servido-
res, contribuindo para uma 
convivência saudável. E a 
validação do MEC acaba forta-

vantagem é o aproveitamento 
da experiência do Instituto, 
renomado e forte. Quando 
dois órgãos se unem com bons 
propósitos como essa parceria, 
a gestão amplifica dez vezes 
mais,” completa Bitencourt.

A Escola de Gestão Pública, 
criada pela lei complementar 
nº 437/14, tem como objetivo 
principal o processo contínuo 
de modernização, aprendizado 
e eficiência da Administração 
Pública. Assim, a Gestão Públi-
ca está apta a prestar serviços 
de excelência ao cidadão rio-
-pretense, valorizando sempre 
a função do servidor municipal. 
Seus cursos abrangem todas 
as facetas do serviço público, 
com dicas de gestão, convi-
vência, resolução de conflitos 
e aposentadoria, entre outros 
assuntos.

O campus Rio Preto do IFSP 
tem como objetivo oferecer 
cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) na modali-
dade de Educação a Distância 
(EaD). Tem capacidade para 
atender 1.400 alunos nos 
mais variados níveis de ensino: 
cursos técnicos, cursos de 
graduação, cursos de pós-gra-
duação e cursos de Educação 
para Jovens e Adultos (EJA).

Da REDAÇÃO Divulgação SMCS

Parceria foi assinada na tarde desta quarta-feira (28) no 
gabinete da Prefeitura de Rio Preto

lecendo o currículo do servidor. 
Só questões positivas sendo 
agregadas em benefício do 
serviço público,” afirma Fett.

“É uma situação vantajosa 
para os dois lados. Para o 
Instituto porque se une a uma 
escola de gestão em pleno 
funcionamento, movimentando 
toda a engrenagem da admi-
nistração público, com resulta-
dos certeiros. E para a EGP a 

DINHEIRO

Especialista explica como empresários 
podem cobrar devedores na pandemia

De acordo com dados 
divulgados pelo Serasa Expe-
rian, atualmente existem cer-
ca de 5,45 milhões de MPEs 
inadimplentes. Em maio, após 
quatro altas consecutivas, o 
indicador recuou 0,4%.

Por outro ângulo, do lado 
das pessoas físicas represen-
tadas pelas famílias brasilei-
ras, o percentual de endivi-
dados chegou a 67,1% em 
junho, segundo a Pesquisa 
de Endividamento Nacional do 
Comércio (CNC).

Para Caio Katayama, sócio 
fundador da Ótris Soluções 
Financeiras, rede de franquias 
especializada em recuperação 
de crédito de forma humaniza-
da, o dono de uma empresa 

que tem um dinheiro a receber 
precisa primeiro identificar o 
perfil de quem é o seu verda-
deiro cliente.

“O inadimplente é aquele 
que sempre pagou em dia, mas 
por algum problema financeiro 
deixou de honrar com aquele 
compromisso. Mas existem 
três perfis que não são e é 
preciso ter cuidado para não 
quebrar o seu negócio”, co-
menta.

Segundo o especialista em 
finanças existem quatro perfis 
de consumidores. O primeiro 
deles é o que de fato é seu 
cliente, que gosta do seu pro-
duto ou serviço, não reclama 
e não quer perdão da dívida, 
mas sim condições para pagar.

O segundo é aquele que 
gasta mais do que tem (des-

Da REDAÇÃO

controlado). De acordo com 
Caio, para que este pague o 
valor devido é preciso algum 
esforço por parte do credor.

“Em terceiro e quarto, exis-
tem o consumidor que simples-
mente não quer pagar e aquele 
que age de má fé. Em alguns 
casos, ele chega a utilizar 
documentos falsos para fazer 
uma compra”, explica.

Para efetuar a cobrança, o 
CEO da Ótris sugere que seja 

feito um movimento interno 
inicial de acordo com o perfil. 
“Faça um contato amigável e 
ofereça condições para que 
este cliente possa quitar os 
débitos em atraso. Se isso não 
funcionar, pense em buscar 
ajuda”.

Neste caso, ele recomenda 
que o empresário busque uma 
empresa especializada em 
recuperação de crédito, sobre-
tudo, em casos mais graves.

Divulgação

O inadimplente é aquele que sempre pagou 
em dia, mas por algum problema financeiro 

deixou de honrar com aquele compromisso. Mas 
existem três perfis que não são e é preciso ter 

cuidado para não quebrar o seu negócio

“

”

De acordo com dados divulgados pelo Serasa Experian, 
atualmente existem cerca de 5,45 milhões de MPEs 
inadimplentes
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AVISO DE LICITAÇÃO 

                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
006/2.021, empreitada do Tipo Menor Preço, com critério de 
julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar “Registro 
de Preço para Futura e Eventual Contratação de pessoa 
jurídica especializada em fornecimento de Kit completo de 
laboratório de ciências e matemática ensino fundamental 
(anos iniciais 1° ao 5° ano e anos finais 6° ao 9° ano) com 
recursos tecnológicos e conteúdo de aprendizagem em 
formato digital com possibilidade de integração do usuário 
e uso de Tecnologia de Realidade Aumentada, Animação 
em 2D e 3D, jogos educativos e vídeos. Recursos 
disponíveis para a utilização em dispositivos que 
acompanham o laboratório como tablets e ativados por QR 
Codes aplicados no material didático de instrução e 
equipamentos físicos do laboratório”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida 
no dia 12 de Agosto de 2.021, as 14h00min pelo Portal de 
Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

                                   Os licitantes interessados em participar 
desta licitação poderão obter maiores informações junto a Sede 
Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, nº. 

d_ 

 

4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em 
horário normal de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 
ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do edital estará 
disponível no sítio oficial do CINDESP www.cindesp.sp.gov.br, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser retirado 
gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 28 de Julho de 2021. 

 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

PRESIDENTE DO CINDESP 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
007/2.021, empreitada do Tipo Menor Preço, com critério de 
julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar “Registro 
de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais 
esportivos, visando atender a demanda dos Municípios 
Consorciados ao Cindesp.” 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida 
no dia 13 de Agosto de 2.021, as 09h00min pelo Portal de 
Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

                                   Os licitantes interessados em participar 
desta licitação poderão obter maiores informações junto a Sede 
Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, nº. 
4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em 
horário normal de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 
ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do edital estará 
disponível no sítio oficial do CINDESP www.cindesp.sp.gov.br, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser retirado 
gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 28 de Julho de 2021. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o 
Procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
005/2.021, empreitada do Tipo Menor Preço, com critério de 
julgamento menor preço por lote, que objetiva realizar “Registro 
de Preço para Futura e Eventual Contratação de pessoa 
jurídica especializada em fornecimento de Conjunto de 
Montagem Educacional com Recursos Tecnológicos e 
Conteúdos de Aprendizagem em formato digital para o 
Ensino Fundamental – (Anos iniciais 1º ao 5º ano e Anos 
finais 6º ao 9º ano), com possibilidade de interação do 
usuário e uso de Tecnologias de realidade Aumentada, 
Animações 2D e 3D, jogos educativos e vídeos. As 
atividades orientadas deverão ser compatíveis com a 
BNCC. Recursos disponíveis para utilização em dispositivo 
que acompanha o laboratório através de Tablet com 
aplicativo próprio de reconhecimento de imagem para 
interação e ativados por QR Codes aplicados nos livros e 
fichário de montagem. Todos os itens deverão estar 
acomodados em uma unidade móvel apropriada para o 
armazenamento e deslocamento da unidade experimental 
com os livros, fichários de montagens e kits de robótica”. 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida 
no dia 12 de Agosto de 2.021, às 09h00min pelo Portal de 
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Compras do Governo Federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

                                   Os licitantes interessados em participar 
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Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, nº. 
4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em 
horário normal de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 
ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. A cópia do edital estará 
disponível no sítio oficial do CINDESP www.cindesp.sp.gov.br, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo ser retirado 
gratuitamente. 
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JOSÉ ADALTO BORINI 

PRESIDENTE DO CINDESP 

 

 

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

RODRIGO DA SILVA ROCHA e MARIANA ZANETTI AMA-
DO. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, divorciado, 
nascido em Tanabi, SP, no dia 21 de setembro de 1993, fi lho 
de RODINEI PERPETUO DA ROCHA e de CÉLIA BESSA 
DA SILVA ROCHA. Ela, de nacionalidade brasileira, monito-
ra, divorciada, nascida em Adolfo, SP, no dia 01 de setembro 
de 1986, fi lha de MARIO CESAR AMADO e de WALKIRIA 
GOULART ZANETTI AMADO. 

MARCELO DEBIAGI SOLER e ANA FRANCISCA MESQUI-
TA DE SANTANA. Ele, de nacionalidade brasileira, advo-
gado, solteiro, nascido em Ilha Solteira, SP, no dia 09 de 
setembro de 1973, fi lho de FERNANDO ANTONIO SOLER 
e de GENOEFA DEBIAGI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
gerente, solteira, nascida em Maracanã, PA, no dia 07 de 
agosto de 1982, fi lha de TARCISIO MONTEIRO DE SANTA-
NA e de MARIA VENINA MESQUITA DE SANTANA. 

GIOVANE HENRIQUE DO NASCIMENTO CAMARGO 
e LAURILENE SILVA ANCHIETA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, estoquista, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 18 de fevereiro de 1999, fi lho de ADAUTO 
ROBERTO CAMARGO e de JOSIANE REGINA DO NASCI-
MENTO. Ela, de nacionalidade brasileira, atendente, solteira, 
nascida em Penalva, MA, no dia 10 de julho de 2001, fi lha 
de ENILSON DE ASSIS SILVA ANCHIETA e de DALRILEA 
PENHA DA SILVA. 

LUCIANO MOURA DE JESUS e JAIANE MOURA DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, solteiro, 
nascido em Monte Santo, BA, no dia 01 de março de 1998, 
fi lho de JOSÉ RAIMUNDO CARDOSO DE JESUS e de 
MARIA CLEIDE MOURA DE JESUS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de cozinha, solteira, nascida em Monte 
Santo, BA, no dia 08 de junho de 2000, fi lha de QUERINO 
SANTANA DA SILVA e de MARTINHA MOURA 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, 28 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. SAMUEL FERREIRA DE MELO e ELEN OLIVEIRA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de APARECIDO FERREIRA DE 
MELO e de BELIONICE DA SILVA LADEIA MELO e ELA 
fi lha de GERSON ALVES DA SILVA e de GILDETE DE OLI-
VEIRA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 28/07/2021.
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Roberto
 Toledo

DEPOIS DE UMA CERTA IDADE, SOMOS IGUAL AO FUSCA: 
NÃO IMPORTA O ANO DE FABRICAÇÃO E SIM O ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO. Sorria, beba muita água e seja feliz!
CRISTIELLI MONIZE Ca-

margo, Miss Brasil Mesoamé-
rica Internacional 2021, psicó-
loga rio-pretense, bailarina e 
modelo, representou o Brasil 
na fi nal do concurso de beleza 
no último dia 25 de julho em El 
Salavador. Ela, conquistou o 
2º lugar no concurso. Aplausos 
e aplausos.

ANA PAULA Castilho, fes-
teira e digital Infl uencer, espo-
sa do advogado João Pessoa, 
teve seu aniversário festejan-
do entre os familiares na noite 
de ontem, no Condominio 
Dahma 1.  

PADRE SILVIO Roberto, 
da Paróquia Menino Jesus de 
Praga, comemorou na última 
terça-feira, os 43 anos de Or-
denação Sacerdotal, durante 
missa com seus fi éis.     

MILTINHO LUIZ Homsi Fi-
lho, empresário da moda, 
juntinho da esposa Mariana 
Tagliani, foi muito cumprimen-
tado pela sua legião de amigos 
e familiares ontem, quando 
ganhou idade nova.

 O FEMININO. O Riopreto 
Shopping recebe até amanhã, 
dia 30, na Praça 4 de Eventos, 
a exposição coletiva do Núcleo 
de Economia Criativa da Acirp, 
“O Feminino”. São 23 obras 
dos artistas plásticos Araguaí 
Garcia, Norma Vilar, Danila Pi-
nheiro, Regina Cheida, Sandra 
Antunes, Germana Zanetti, e 
Héstia Tenfuss. Obras como 
pinturas, esculturas, desenhos 
e louçarias, todas inspiradas 
no Universo Feminino.

PASSOU DOS 100. Popeye, 
Scooby-doo, Seu Peru da 
Escolinha do Professor Rai-
mundo, enfi m, todo mundo da 
fantasia e do humor sente a 
partida de Orlando Drummond.

VOLTA  AO NORMAL. A 
partir da próxima segunda-fei-
ra, dia 2 de agosto, as aulas 
presenciais nas escolas de 
ensino superior de instituições 
públicas e privadas com ocu-
pação de 60% e obediência 
protocolar da saúde e uso de 
máscaras e álcool em gel.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Liberdade de expressão. Liberato Caboclo, ex-prefeito, 

continua filosofando com classe, agora fora do circuito político e 
científico, mas nas redes sociais, sem muita constância. A morte 
do “menino de ouro” Claudio Topgian Rollemberg fez Caboclo 
reflexionar. “você foi sempre um menino levado e permanente 
com todas as qualidades de uma criança. Em outras palavras, 
a vida pra você era uma brincadeira sem fim. Sua inteligência, 
sua cultura pairavam acima dos considerados “normais”. Você 
foi meu amigo, eu não tenho dúvida. O seu humor fino e o seu 
sarcasmo irrespondível humilharam aqueles que não estavam 
preparados para lidar com a argúcia de suas provocações. Des-
canse em paz menino de ouro. As suas virtudes intelectuais 
permanecerão comigo pelo resto da vida. E o grande contraste: 
o homem incapaz de uma mínima violência física encerrou sua 
jornada vítima da mesma. Eu continuarei te amando na vida 
eterna. Faço da tese do bom CABOCLO também a minha oração”.  
Faróis de milha. Tem gente achando que Geraldo Alckmin vai dar 
uma guinada na idéia de disputar mais uma vez o governo de São 
Paulo. A turma já anda chamando o manhoso político do PSDB 
de Senador. E não é chute deste colunista, até porque Rodrigo 
Garcia, que passou o final de semana em Rio Preto, está com os 
faróis acesos. Eu vou morrer e não vou ver tudo. Não sei se 
vocês estão sabendo, mas, é bom que fique bem claro! A OMS, 
Organização Mundial da Saúde, está pra colocar em atividade 
em janeiro de 2022, na CID 11 (pra quem não sabe é a sigla 
para classificação Estatística Internacional de Doença), velhice 
como doença!! Isto significa que, as pessoas vão dormir com 
59 anos saudáveis e ao acordar com 60 anos serão doentes 
?! Um absurdo que vai aumentar ainda mais a discriminação 
contra os idosos, além de complicações em pesquisas, diag-
nósticos e convênios de saúde. E quem está lutando contra 
isso, indo em toda mídia (rádio, TV, jornais e redes sociais) é o 
Dr. Alexandre Kalache, médico e gerontólogo, presidente do 
Centro Internacional de Longevidade Brasil, com o apoio aqui 
em Rio Preto da psicóloga Maria Belmira Paes de Almeida 
Garcia. Como sinal de alerta, friso então que meus convivas no 
dia-a-dia podem me considerar doente, mesmo estando no vigor 
da minha força motora. Isso é coisa pra quem não tem o que 
fazer. Retomada segura. Como uma coisa puxa a outra, depois 
da manchete que o nosso Hospital de Base fechou 40 leitos 
Covid por conta da queda nas internações, o governador João 
Dória também decidiu ontem que a partir do dia 17 de agosto, 
com grande parte da população do estado vacinada, estará 
extinto o limite de ocupação e horários de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, garantindo que muito breve tudo 
voltara ao normal. Graças a Deus. Ponto e basta!

Idade redonda
Olavo Amorim Neto comemorou 
seus 20 anos ontem. Amoroso e 
sempre disponível para todos que 
precisam dele. Tenista de nível 
internacional que residiu durante 
3 anos nos Estados Unidos, onde 
conquistou vários títulos. Querido 
neto do Dr. Olavo Amorim Jr., da 
Clínica Jardim Europa, ex-presidente 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de Rio Preto, e vice-presidente do 
Banco Sicredi Noroeste Paulista.   

Natalone mais 
quente
Nova onda de frio chega 
com força nesta quinta-
feira!  A Prefeitura de Rio 
Preto deixou o ginásio do 
Natalone, nos arredores da 
Represa Municipal, totalmente 
a disposição das pessoas 
em situação de rua e seus 
animaizinhos.

Um viva a Carol
A craque rio-pretense Carol 
Gattaz, filha de Cidinha Gattaz e 
Maurício Gattaz, suou a camisa 
verde e amarela nas Olimpíadas 
de Tóquio, envergando o manto 
verde e amarelo da seleção 
brasileira de Volei, com o vigor 
de uma mulher determinada 
com os seus 40 anos, festejado 
ontem, e uma história de 
superação como poucos atletas 
vitoriosos.

henriforne@gmail.com

Banco de todos 
A Caixa elevou para 268 o 
número de agências que 
deverão ser abertas em todo 
país para ampliar sua rede 
de atendimento até o final 
do ano. Serão 168 unidades 
focadas no varejo e outra 100 
especializadas no agronegócio. 
A abertura de agências em 
cidades com população entre 
20 mil e 40 mil habitantes 
depende da movimentação 
financeira das prefeituras para 
o banco.

Orgulho do Nordeste
Ítalo Ferreira, o surfista conquistou 
a primeira medalha de ouro pelo 
Brasil, nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio. Baía Formosa, cidade natal 
do competidor, virou a madrugada 
da última terça-feira, celebrando a 
vitória. Que maravilha! 

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

C/ Luizinho BUENO 

Antônio Dráusio Badan e a médica Fátima de Seta 
Badan. Ele foi o aniversariante da última semana 

Empresário, Fernando 
Colla e sua elegante 

esposa Ana Colla 
participaram do luxuoso 
casamento do Dr. Gabriel 

Delbem Bellon e Karla 
Tomáz Faria, psicóloga, no 
Club Med Lake Paradise, 
em Mogi das Cruzes, dias 

atrás. Foto Luizinho Bueno
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COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 352/2021 Processo: 
12.664/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
em consultoria e assessoria para acreditação do laboratório 
de patologia clínica. Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico restou FRACASSADO, uma vez que 
o valor fi nal alcançado fi cou acima da estimativa do edital. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes  - pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 239/2021 – Processo 
11.978/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
elétricos. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Sessão 
pública realizada on line com início dia 14/07/2021, sendo 
adjudicados os itens as empresas declaradas vencedoras: 
CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMENTOS ELE-
TRONICOS (itens 9, 10 e 28), ELÉTRICA LUZ COMERCIAL 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (itens  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 11, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 29, 30), ESPARGIPECAS 
COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA  (item 21), R. D. VELANI ELÉTRICA - EPP  (itens 
8, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 31, 32) e RIBEIRÃO VERDE 
IND. E COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP (item 
19). Não houve manifestação de intenção de recurso. A ínte-
gra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabio Ferreira Dias Marcondes 
- Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
230/2021 – PROCESSO Nº 11.939/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliários 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 29/07/2021 às 15:30hs para continuida-
de dos trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira.
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. 325/2021, processo 12.543/2021, objetivando a aquisição 
de veículo tipo Van para atendimento a Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 11/08/2021, 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. 356/2021, processo 12.679/2021, objetivando o regis-
tro de preços para aquisição de gêneros alimentícios em 
atendimento as unidades escolares da rede municipal de 
ensino e demais órgãos. Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 12/08/2021, 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. 359/2021, processo 12.697/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de bobinas de papel térmico para 
relógios de ponto. Secretaria Municipal de Administração. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 12/08/2021, 
às 14:30h. e abertura a partir das 14:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n. 
362/2021, processo 12.727/2021, objetivando o registro de 

preços para aquisição de material de embalagem em atendi-
mento as demandas da Secretaria e demais órgãos públi-
cos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/08/2021, 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
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. 366/2021, processo 12.765/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de materiais odontológicos. Se-
cretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 13/08/2021, 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
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 343/2021 – Processo n.º 
12.631/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de publicação de atos ofi ciais e documentos em que a 
prefeitura municipal de São José do Rio Preto fi gure como 
parte em jornal de circulação diária no município, conforme 
especifi cações constantes nos anexos que integram o edital. 
Secretaria Municipal de Comunicação Social.
Sessão pública realizada on line no dia 22/07/2021, sendo 
adjudicado o item à empresa vencedora: EMPRESA DE 
PUBLICIDADE RIO PRETO S.A (item 1), conforme proposta 
declarada vencedora. Houve manifestação de intenção de 
recurso pela empresa EDITORA D HOJE INTERIOR RIO 
PRETO LTDA EPP. Foi apresentada as contrarrazões. A pre-
goeira manteve a decisão prolatada na sessão, submetendo 
à autoridade superior, Sr. Secretário Municipal do Comunica-
ção Social, que ratifi cou as decisões da pregoeira e negou 
provimento a intenção de recurso da empresa. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. Mariana C. 
Pedroso Fernandes – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. MARIO NOVELINO ALONSO 
SOLER- Secretário Municipal do Comunicação Social.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS MEDICOS ME
EMPENHO 13552/21
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME
EMPENHO 13101/21
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 11258/21
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI CIA LTDA
EMPENHO 11274/21
CONTRATADA: NATULAB LABORATORIO S/A
EMPENHO 11405/21
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
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA 
EMPENHO 9622/21
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 esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTA-
CAO E EXPORTACAO LTDA

EMPENHO 13020/21
CONTRATADA: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 5242/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 10516/21
Considerando solicitação de cancelamento do fornecimento 
do item, fi ca INDEFERIDO o pedido, bem como reiteramos 
necessidade imediata para a entrega do item. Considerando 
que até o momento não foi regularizada a entrega total do 
empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no 
art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 
do instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, 
e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em 
rescisão contratual e penalidades administrativas. Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 30% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA 
EIRELI
PRE/0146/20
Diante da ausência de reposição de um posto de trabalho, 
DECIDO: Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 9ª, item 9.2, I do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 1% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 10768/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 30% do valor referente ao atraso das 
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: IMPERIO DA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 
EM GERAL EIRELI EPP
EMPENHO 11413/21 E 11414/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: 
MANTER NA ÍNTEGRA decisão anteriormente prolatada, 
por seus próprios e jurídicos fundamentos, e por se tratar de 
falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e 
penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II 
da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do con-
trato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de R$ 
838,32 reais, referente ao atraso das obrigações contratuais. 
A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar 
no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
DECISÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 6253/21
Considerando a entrega total do empenho, DECIDO: EX-
TINGUIR a penalidade anteriormente aplicada de MULTA de 
20% do valor referido ao atraso das obrigações contratuais. 
SMS ALDENIS BORIM.
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ERRATA
Publicação do dia 28-07-2021 ref. PE 317/21
Onde se lê: Pregão Eletrônico nº 217/2021
 Leia-se: Pregão Eletrônico nº 317/2021
EXTRATO 
9º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 35/19 – Contrato TOP/0051/19
Contratada: Grall Engenharia e Construção Ltda
Nos termos do art. 57, II e §1º e 2° , da Lei 8.666/93, fi ca 
prorrogado por mais 60 dias o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 192/20 – Contrato PRE/0120/20
Contratada: RP Desentupidora e Serviços Tecnicos Eireli
Nos termos do art. 57, II , da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMS
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 191/18 – Contrato PRE/0115/18
Contratada: Redcreek Engenharia em Telecomunicação 
Eireli Me
Nos termos do art. 57, II , da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMC – Mario N. A. Soler
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 66/21 – Contrato PRE/0069/21
Contratada: Staff´s Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 0,85% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2021
ATA Nº 0582/21
CONTRATADA: CIRURGICA CRAVINHOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de sondas e kit sondagem no com-
bate ao COVID 19 - Valor Unitário –Item 02 – R$69,97 -SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 267/2021
ATA Nº 0583/21
CONTRATADA: OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E 
PRESENTES EIRELI
OBJETO: Aquisição de instalação de conjunto de playground 
para praças - Valores Unitários –Item 01 – R$4.770,00;- Item 
002– R$4.770,00 - SMSG – Ulisses R. Almeida - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 279/2021
ATA Nº 0584/21
CONTRATADA: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA 
EPP
OBJETO: Fornecimento de cavalete, encadernadora, gui-
lhotina e outros atendimentos as unidades escolares - Valor 
Unitários–Item 04 – R$79,45 - SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo- Prazo de vigência: 12 meses.   

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

PORTARIA N.º 966 de 30 de dezembro de 2021 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): CLÓVIS DOMINGOS FIGUEIREDO
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
Advogado: Roberto Baffi  Cezário da Silva – OAB/SP. 
199.688
PORTARIA N.º 35.411 DE 26 DE JULHO DE 2021
NOMEIA, SERGIO HENRIQUE UMEL, para ocupar o Cargo 
em Comissão – ASSESSOR DE SECRETARIA - CA.102.4, 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E 
DO EMPREGO, constante do Anexo I da Lei Complemen-
tar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, surtindo os efeitos desta a partir de 26 
de julho de 2021.
PORTARIA N.º 35.412 DE 27 DE JULHO DE 2021
CEDE, o(a) servidor(a) MATHEUS SALETTI LEAL, Agente 
Administrativo, para prestar serviços à Empro Tecnologia e 
Informação, sem prejuízo de seus vencimentos e demais 
vantagens do cargo,  surtindo os efeitos desta a partir de 02 
de agosto de 2021.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.834
DE 27 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a responsabilidade de os condomínios resi-
denciais do município de São José do Rio Preto fi xarem, nas 
áreas comuns e de circulação de condôminos, cartazes, pla-
cas ou comunicados para divulgação dos canais ofi ciais de 
denúncia de violência doméstica e familiar contra mulheres, 
crianças, adolescentes, idosos e pessoas com defi ciência, e 
dá outras providências.
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 Os condomínios residenciais localizados no município 
de São José do Rio Preto, por meio de seus síndicos, admi-
nistradores ou demais representantes devidamente consti-
tuídos, deverão fi xar nas áreas comuns e de circulação dos 
condomínios cartazes, placas ou comunicados para divulga-
ção dos canais ofi ciais de denúncia e os serviços ofertados 
pela municipalidade de combate à violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, 
pessoas com defi ciência e maus-tratos a animais.
Parágrafo único. O cartaz modelo (Anexo Único) fi cará aces-
sível junto aos demais avisos disponíveis para comércio e 
iniciativa privada já constantes no site da Prefeitura Munici-
pal São José do Rio Preto.
Art. 2º Caso o síndico, administradores ou demais repre-
sentantes devidamente constituídos sejam notifi cados por 
condôminos de casos acometidos de violência doméstica e 
familiar, a eles caberá o encaminhamento da denúncia para 
os órgãos competentes.

Art. 3º O descumprimento da presente Lei ensejará a aplica-
ção de multa aos responsáveis no valor de 5 (cinco) UFM, 
reaplicada a cada reincidência verifi cada em um intervalo 
mínimo de 30 (trinta) dias.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que for 
necessário para assegurar-lhe a fi el execução.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor 10 (dez) dias após a data de 
sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 27 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 Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 15.342/2021
Projeto de Lei nº 054/2021
Autoria da propositura: Vereadora Karina Caroline

DECRETO Nº 18.977
DE 28 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$ 6.000.000,00 
(Seis milhões de reais), para reforço de dotação orçamentá-
ria a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 182 R$ 6.000.000,00
Programa 0 – Operações especiais
05.001.28.843.0000.0004.4690.71.01 – Principal da dívida 
contratual resgatado
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arrecada-
ção na rubrica de receita 1 no exercício de 2021, nos termos 
do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da Lei Fede-
ral nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.660.000,00 
(Um milhão, seiscentos e sessenta mil reais), para reforço 
de dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 163 R$ 340.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2043.3350.43.05 – Subvenções sociais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 516 R$ 354.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.05 – Subvenções sociais
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 128 R$ 170.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2053.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 135 R$ 303.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2017.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 521 R$ 493.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2017.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 3º decorrem das anulações parciais de 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 156 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 394 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2043.3390.36.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 494 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2043.3390.32.05 – Material, bem ou 
serviço para distribuição gratuita
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 693 R$ 20.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2043.4450.42.05 – Auxílios
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 371 R$ 20.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 

04.002.08.244.0003.2009.3390.14.05 – Diárias civil
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 695 R$ 30.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2046.4450.42.05 – Auxílios
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 73 R$ 15.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2008.3390.30.05 – Material de consumo
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 74 R$ 17.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2008.3390.36.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 75 R$ 24.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2008.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 76 R$ 20.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2008.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 264 R$ 8.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2008.3390.14.05 – Diárias civil
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 131 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.05 – Material de consumo
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 150 R$ 40.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2009.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 478 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2017.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 122 R$ 50.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2053.3390.30.05 – Material de consumo
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 151 R$ 90.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2009.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente

XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-
CIAL
Ficha 148 R$ 10.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2009.3390.30.05 – Material de consumo
XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-
CIAL
Ficha 691 R$ 20.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2017.4450.42.05 – Auxílios
XIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 483 R$ 167.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2017.3350.43.05 – Subvenções sociais
XX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 452 R$ 36.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2017.3390.32.05 – Material, bem ou 
serviços para distribuição gratuita
XXI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha 133 R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2017.3390.36.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
XXII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-
CIAL
Ficha 161 R$ 438.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2043.3350.43.01 – Subvenções sociais
XXIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-
CIAL
Ficha 511 R$ 55.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do sistema único de assistên-
cia social 
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.01 – Subvenções sociais
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”, 28 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.
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DECISÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
77/2019 – CONTRATO Nº 55/2019 - PROC. Nº 99/2019 - 
CONTRATADA: AMRTEC – TECNOLOGIA, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA. 
Vistos, etc., fi ca a RESCINDIDO o contrato e APLICO à 
empresa a MULTA de 20% sobre a obrigação descumprida, 
no montante de R$ 57.450,00. APLICO-LHE, outrossim, a 
penalidade prevista no art. 7, da Lei 10.520/2002, fi cando a 
contratada IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR com o 
SeMAE pelo prazo de 5 ANOS.
S. J. Rio Preto, 20.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 26/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 – 
PROCESSO 53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de 
posto para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina 
comum ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses 
para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 27.07.2021. Valor do acréscimo: R$ 
9.637,19 Valor total: R$ 552.532,44.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 08/2020 – PROC. nº69/2020
Objeto: “Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo da 
Recuperação Estrutural e Hidráulica do Reator UASB 1 e 
Projeto Básico dos Reatores UASB 2 e 3”. 
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este 
Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJU-
DICANDO o objeto à licitante STENGPRO PROJETOS 
ESTRUTURAIS S/S pelo valor global de R$367.507,00 
em razão de ter oferecido o MENOR PREÇO GLOBAL 
para execução do objeto desta licitação. S. J. Rio Preto 
28.07.2021 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.
S. J. Rio Preto, 28.07.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

São José do Rio Preto, 28 de julho de 2021 
 

Prezado, 
NOME INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 
NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

CLOVIS ORLANDO DIAS 99.081/0 249/2021 
Considerando que a Lei Municipal n.º 9.678/2006 prevê 
em seu art. 37, §3º, II, “e”, que a Permissão de Uso será 
cassada caso o permissionário abandone o ponto ou 
desista da atividade; 
Considerando que o abandono ou desistência configura-
se com o fechamento do ponto, a inatividade do local ou 
o encerramento irregular da atividade, por prazo que 
exceda a 30 (trinta) dias seguidos, ou a 60 (sessenta) 
dias interpolados no período de um ano, sem a prévia 
comunicação da Secretaria gestora, sobre fato que 
impeça, temporária ou permanentemente, que o 
permissionário continue no exercício da atividade; 
Considerando que fora verificada a ausência de 
atividade de forma a configurar a inatividade.  

Fica V.S.ª devidamente NOTIFICADO: 
1 - Da abertura de processo administrativo de CASSAÇÃO do Termo de 
Permissão de Uso em vigência, nos termos do art. 40, §3º, II, “e”, do 
Decreto Municipal n.º 13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º 
18.374/2020; 
2 - Da necessidade de RETIRADA do local dos equipamentos 
utilizados, no prazo de 10 (dez) dias; 
3 - Fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e da ampla defesa, 
por meio da apresentação de defesa por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do recebimento da presente notificação. 
4 - Haverá o cancelamento de ofício da Inscrição Municipal e da 
Permissão de Uso após o prazo para recurso, ou do seu indeferimento. 
 

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas 

 

 

IFP/SEMDEC 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA 

FISCAL DE POSTURAS 
São José do Rio Preto, 28 de julho de 2021  

A permissionária relacionada abaixo, fica devidamente 
NOTIFICADA dos seguintes termos:  
NOME INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 
NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

Rosana Donizete 
Xavier da Cunha 

147.863/0 225/2021 
 

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

IRREGULARIDADE / DISPOSITIVO LEGAL 

A NÃO 
REGULARIZAÇÃO 
IMPLICARÁ EM 

MULTA / SANÇÃO 
DE: 

Existência de débitos em aberto, pelo não pagamento do 
preço público por mais de 06 meses (art. 37, § 3º, inciso I, 
alínea “b” e inciso II, alínea “b”, da Lei Municipal n.º 
9.678/2006, redação dada pela lei nº 13.449/2020). 
 
O NÃO PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO EM VIRTUDE DO 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE AMBULANTE, PELO PERÍODO DE 6 
(SEIS) MESES, CONTÍNUOS OU NÃO, DÁ INÍCIO AO PROCESSO 
DE SUSPENSÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA 
PÚBLICA, DE ACORDO COM A ALÍNEA “B”, INCISO I, § 3º, DO 
ARTIGO 37, DA LEI MUNICIPAL N.º 9.678/2006, REDAÇÃO 
DADA PELA LEI Nº .13.449/2020. 
 
NÃO HAVENDO A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS, FOI NOTIFICADO 
DA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
SUSPENSÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, ABRINDO-SE 
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, PARA A QUITAÇÃO DOS 
DÉBITOS , CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO, 
SOB PENA DE CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E 

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

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

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas IFP/SEMDEC 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Autorização para Execução de Música do Ano de 2019 – 
Protocolo: 2019156328
Conforme requerimento por número de Protocolo: 
2019156328, efetuado pelo estabelecimento FERNAN-
DA SANTOS LUNA 41578067863, Inscrição Municipal: 
356.608/0, CNPJ: 31.482.809/0001-20, a Prefeitura Munici-
pal de São José do Rio Preto autorizou o estabelecimento 
a executar, nos termos da Lei Complementar nº 217/2005, 
música por radiofusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, 
respeitando aos limites e critérios estabelecidos nas nor-
mas 10.151 e 10.152 da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). A presente autorização teve validade de 
05/06/2019 a 31/12/2019, assinada pelo Inspetor Fiscal de 
Posturas Edson Francisco da Silva Junior em 05/06/2019. 
Publica-se a referida Autorização, uma vez que o contribuinte 
devidamente cientifi cado via telefone não retirou o referi-
do documento, bem como a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR: BR 39151222 6 BR, acusando “Não Procura-
do”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Autorização para Execução de Música do Ano de 2019 – 

Protocolo: 2019206029

Conforme requerimento por número de Protocolo: 
2019206029, efetuado pelo estabelecimento SH DE CARVA-
LHO MARTINS ME, Inscrição Municipal: 346.915/0, CNPJ: 
28.640.265/0001-73, a Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto, autorizou o estabelecimento a executar, nos 
termos da Lei Complementar nº 217/2005, música por radio-
fusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, respeitando aos 
limites e critérios estabelecidos nas normas 10.151 e 10.152 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A pre-
sente autorização teve validade de 26/07/2019 a 31/12/2019, 
assinada pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco 
da Silva Junior em 26/07/2019. Publica-se a referida Au-
torização, uma vez que o contribuinte devidamente cienti-
fi cado via telefone não retirou o referido documento, bem 
como a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR: BR 
39151227 4 BR, acusando “Não Procurado”.

EXTRATO nº 003/2021-IFP/SMAURB: Conforme disposto 
na Emenda n° 47, da Lei Orgânica do Município, e do Decre-
to n° 16.779 de 23/05/2013, publicamos que face ao requeri-
mento do Protocolo nº 2021165753, em 28 de julho de 2021 
foi assinado o Termo de Autorização de Uso do Bem Público 
Municipal na AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, ENTRE 
AS RUAS JOSÉ RODRIGUES DA SILVA E RUITHER MO-
REIRA RODRIGUES, Nesta, em favor de VIVIANE CAMAR-
GO PRODUÇÃO ESPETÁCULOS ME, estabelecido na Rua 
João Rozani, nº 82 – Jd. Nunes – CEP: 15046-794 - CNP-
J(MF) nº 27.097.232/0001-66, neste ato representado pela 
Sra. Viviane Camargo, portadora do CPF n° 347.585.018-40, 
RG sob n° 32455055– SSP/SP, que deverá ocorrer durante 
30 (trinta) dias. O período para montagem e desmontagem 
de equipamentos será de 05 de agosto a 03 de setembro de 
2021. Em contrapartida a autorizada doou 375 (trezentos e 
setenta e cinco) mudas de árvores nativas e ou de calçada, 
com no mínimo 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de 
altura, depositando-as no Viveiro Municipal, como com-
pensação ambiental pelo uso do bem público. O presente 
Termo não é licença para funcionamento, que deverá ser 
providenciada junto a Secretaria Municipal da Fazenda. O 
atendimento na íntegra das restrições estabelecidas pelo 
comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, conforme 
o Decreto nº 18.751/2020 e suas alterações, ou que por 
ventura venham a substituí-las, é de inteira responsabilidade 
do Autorizatário, bem como à sua fi scalização da Vigilância 
Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20671/2021

Fica notifi cado(a): JANAINA PEREIRA MANSANO, Endere-
ço: R. TURMALINA Nº: 112 Compl.: CASA Bairro: JARDIM 
ELDORADO Cidade: DRACENA CEP: 17900000 Inscri-
ção Municipal / Cadastro: PFJ: 1710935 CPF/CNPJ/RG: 
305631538-73. De acordo com a Lei Orgânica do Município, 
artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo men-
cionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar 
no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, 
o abaixo relacionado: É proibido o lançamento, depósito, 
despejo, colocação e ou permanência de quaisquer objetos 
em locais públicos e outros locais, Artigo 5.º da Lei Muni-
cipal n.º 7176/1998, prazo de 1dia(s), Multa de 20 UFM 
(x1 R$1.259,20); Executar o pré-tratamento dos resíduos 
líquidos e gasosos gerados na execução de suas atividades, 
Art 1.º, 2.º e par único do art 5.º da Lei Mun n.º 2268/78, 
prazo de 30dia(s), Multa de 50 UFM (x1 R$3.148,00). OB-
SERVAÇÃO: É EXPRESSAMENTE PROIBIDO LANÇAR 
ÁGUA OU QUALQUER OUTRO OBJETO NA VIA PUBLICA 
PROVENIENTE DO SEU CARRO DE LAVAR PETS. DAR 
DESTINAÇÃO CORRETA DA ÁGUA QUE SE LAVAM OS 
PETS. NÃO PODE SER JOGADA NA VIA PÚBLICA. O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas MARILENE ANTUNES FERNANDES, uma vez que 
ocorreu a devolução da missiva, pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: 
BR 34781072 4 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 626/2021

Fica advertido(a): M M CAETANON LIMA MARCENARIA, 
Endereço: AV. MANOEL ROBERTO CASSILLAS Nº: 160 
Compl.: Bairro: ESTÂNCIA SANTA CATARINA Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15062070 Inscrição Muni-
cipal / Cadastro: 3777940 PFJ: 1695277 CPF/CNPJ/RG: 
39290902/0001-45, datada em 07/05/2021, IRREGULARI-
DADES: A empresa em epígrafe não cumpriu a Notifi cação 
nº 20199, deixando de realizar as adequações ambientais 
necessárias à prática das suas atividades econômicas, 

razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos se-
guintes termos a cumprir: MOTIVO: Adequar empreendimen-
to para que os resíduos gasosos, fumaças, gases, poeiras 
ou qualquer estado de matéria provenientes atividades in-
dustriais, comerciais, residenciais, não venha poluir a atmos-
fera; CAPITULAÇÃO: Artigo 2.º, § 1.º e 2.º da Lei Municipal 
n.º2268/1978; BASE DE CÁLCULO: 50 UFM; VALOR: R$ 
3.148,00; OBSERVAÇÃO: PROVIDENCIAR CAPTADOR DE 
PÓ. MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os re-
síduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos; CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, 
art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama 
n.º 313/2002; BASE DE CÁLCULO: 126 UFM; VALOR: R$ 
7.932,96; OBSERVAÇÃO: ENVIAR PARA O E-MAIL: “fcne-
ves@riopreto.sp.gov.br” COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS (PÓ E MADEIRA). Do exposto, fi ca a 
empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 60 dia(s) a par-
tir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto 
o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as 
penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assina-
da pelo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE CRISTINA 
PAZINI NEVES, uma vez que a missiva foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de 
registro do objeto do AR: BR 39151012 3 BR, acusando “não 
procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20728/2021

Fica notifi cado(a): MB3 CONSTRUCOES LTDA, Ende-
reço: AV. PAULISTA Nº: 302 Compl.: Bairro: BELA VISTA 
Cidade: SAO PAULO CEP: 1310000 Inscrição Municipal / 
Cadastro: PFJ: 1711816 CPF/CNPJ/RG: 11217085/0001-
80. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º 
inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo 
relacionado: É expressamente proibido perturbar o sosse-
go com ruídos e sons excessivos, evitáveis, providenciar 
isolamento acústico do equipamento refrigerador de ar, Art. 
53 da LC nº 650/2021, prazo de 15dia(s), Multa de 20 UFM 
(x1 R$1.259,20); É proibido perturbar o sossego público 
com quaisquer tipos de ruídos ou sons excessivos e evi-
táveis. MANTER O GERADOR DESLIGADO NOS FINAIS 
DE SEMANA E A NOITE, Art. 53 LC nº 650/2021, prazo 
de 0dia(s), Multa de 20 UFM (x1 R$1.259,20). O não cum-
primento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que 
ocorreu a devolução da missiva, pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: 
BR 34780920 0 BR, acusando “Recusado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20548/2021

Fica notifi cado(a): MIGUEL DA COSTA, Endereço: AV. CAR-
LOS NUNES DE MATTOS CHÁCARA 031 - EST 09, Bairro: 
TONINHO - VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15077-005 Inscrição Municipal / Cadastro: 554978571 PFJ: 
131043 CPF/CNPJ/RG: 327773888-49. De acordo com a 
Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infra-
ção da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir 
da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Proibido 
fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana do 
município, Art. 90 da LC nº 650/2021, prazo de 10dia(s), 
Multa de 20 UFM (x1 R$1.259,20). O não cumprimento da 
presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi ca-
do(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legis-
lação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que ocorreu 
a devolução da missiva, pela Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
34780975 7 BR, acusando “Endereço Insufi ciente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20298/2021

Fica notifi cado(a): VALDEMIR BADAN, Endereço: LUIZ 
ANTONIO DA SILVEIRA, 61 – BOA VISTA – CEP: 15025020 
- Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15077-005, Ins-
crição Municipal / Cadastro: 306993076 PFJ: 383560 CPF/
CNPJ/RG: 336557158-20 / 36802927-X(SSP). De acordo 
com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por 
infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir 
da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Ausência 
de árvore na calçada em desacordo com o registrado no Ha-
bite-se do imóvel. Promover o replantio nas condições esta-
belecidas pela referida legislação. PROMOVER O REPLAN-
TIO DE 1 (UMA) ÁRVORE. NO PROJETO DE HABITE-SE 
CONSTA 02 E EM VISTORIA FOI CONSTATADO APENAS 
1 ÁRVORE, § 1º, 2º e 3º do Art. 32 da LM nº 13031/2018, 
prazo de 15dia(s), Multa de 5 UFM (x1 R$314,80). O não 
cumprimento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que 
ocorreu a devolução da missiva, pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: 
BR 34780963 8 BR, acusando “Desconhecido”.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 014/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Registro de preços para Aquisição de Gêneros Descartáveis 
e Higiene. HOMOLOGO este procedimento licitatório, Pre-
gão Eletrônico n.º 001/2021 à Empresa ADONAI COMER-
CIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita 
sob o CNPJ nº 17.356.181/0001-96.
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
29 de julho de 2021 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação nº 34/2021 – SME 
 A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, convoca 
30 (trinta) ESTÁGIÁRIOS DE PEDAGOGIA abaixo relacionados, 
classificados no Processo de Seleção Simplificado para Estagiários – 
Pedagogia - Edital SME nº 02/2020, conforme lista publicada em 
18/03/2020. 
 O convocado abaixo relacionado deverá comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação (Rua General Glicério – 3947 – Vila Imperial), no 
dia 30/07/2021, às 14h. 
 O convocado que deixar de comparecer na data, hora e local 
supracitados, terá até o dia 03/08/2021, para comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação. O não comparecimento no prazo acima, será 
considerado desistente. 
 O candidato que comparecer no prazo e local acima citado, terá o prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da data de publicação desta 
Convocação, para o envio dos documentos abaixo relacionados, 
excepcionalmente, para o email setordeestagio@riopreto.sp.gov.br  
 O candidato deverá ter disponibilidade de horário para cumprir carga 
horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais. 
Classif. NOME 

214 LETICIA SOARES DOS SANTOS 
215 JAQUELINE COSTA RAMOS 
216 DANIELE SANTOS RIBEIRO 
217 ANA PAULA EGUES PRIMO DE CAIRES 
218 FRANCIELE XAVIER DOS SANTOS CATELAN 
219 AMABILLE THAISA MARTINS PEREIRA 
220 LAÍS DA SILVA PENIANI 
221 TAWANE DE ARAÚJO ROQUE 
222 CASSIA LARA COELHO 
223 GABRIELI CRISTINA SILVA AZEVEDO 
224 VICTÓRIA SANTOS DE BIAGI 
225 LAURA CRISTINA NOGUEIRA DIAS 
226 BEATRIZ MARTINEZ GUERRA CABRERA 
227 CLARA AMARAL GOMES CARVALHO 
228 ESTHER ELIZABETHE CANDEU AMORIM 
229 LARISSA CRIS DA SILVA 
230 MARINA COSTA GHISLERI 
231 JÚLIA TIMÓTEO DA SILVA 
232 MELISSA SPARVOLI LUIZ RIBEIRO 
233 BARBARA LETÍCIA MAGALHÃES DA SILVA 

 

 

234 JÚLIA CAMACHO RODRIGUES 
235 LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS ALVES 
236 NATHALIA CRISTINA SANTANA ALBINO 
237 TAYS ANTÔNIA DA CUNHA MONFREDO GOMES 
238 JOSILEI DE MELLO MACHADO 
239 EVANDRO PIRES DA SILVA 
240 ANA PAULA DOS SANTOS BATISTA 
241 SILVIA MIRANDA DE SOUZA 
242 ALESSANDRA DE CASSIA PRATES 
243 LÍVIA KARLA DIOGO 

  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO – 
Edital SME nº 02/2020 
Excepcionalmente, esses documentos deverão ser digitalizados para 
o envio por email. 
1) Carteira de Identidade – RG (não será aceita a CNH); 
2) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
3) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
4) Comprovante de endereço; 
5) Declaração de matrícula atualizada da Faculdade – (CONSTANDO 
INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO (MÊS/ANO), EM QUAL SEMESTRE 
ESTÁ CURSANDO, QUANTOS SEMESTRES TEM O CURSO, 
PERÍODO (MANHÃ/TARDE/NOITE OU EAD); 
6) Exame Médico – dirigir-se ao SEESMT, após agendamento feito pela 
Secretaria Municipal de Educação – (Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do 
Paço Municipal); 
7) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido do RG, CPF e comprovante de 
endereço para abertura da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Enviar comprovante de 
abertura de conta salário constando os dados da conta, estagiário e 
Prefeitura). 
 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
 
 
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 34/2021 – SME    Publicado em 29/07/2021      Término 
12/08/2021                                      

 
São José do Rio Preto, 28 de julho de 2021. 

 

 

 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal da Educação 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 014/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Registro de preços para Aquisição de Gêneros Descartáveis 
e Higiene. HOMOLOGO este procedimento licitatório, Pre-
gão Eletrônico n.º 001/2021 à Empresa CASA DA SOGRA 
COMERCIO VAREJISTA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 
13.021.891/0001-04. 
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 014/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Registro de preços para Aquisição de Gêneros Descartáveis 
e Higiene. HOMOLOGO este procedimento licitatório, Pre-
gão Eletrônico n.º 001/2021 à Empresa D. S COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSÓRIOS 
LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 30.683.680/0001-56. 
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 014/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Registro de preços para Aquisição de Gêneros Descartá-

veis e Higiene. HOMOLOGO este procedimento licitatório, 
Pregão Eletrônico n.º 001/2021 à Empresa E P M TRANS-
PORTES & LOGÍSTICA EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 
40.889.986/0001-17. 
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 014/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Registro de preços para Aquisição de Gêneros Descartá-
veis e Higiene. HOMOLOGO este procedimento licitatório, 
Pregão Eletrônico n.º 001/2021 à Empresa ERICA APA-
RECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 
35.841.629/0001-49.
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 014/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Registro de preços para Aquisição de Gêneros Descartá-
veis e Higiene. HOMOLOGO este procedimento licitatório, 
Pregão Eletrônico n.º 001/2021 à Empresa MULTISUL 
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ 
nº 12.811.487/0001-71.
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 014/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Registro de preços para Aquisição de Gêneros Descartáveis 
e Higiene. HOMOLOGO este procedimento licitatório, Pregão 
Eletrônico n.º 001/2021 à Empresa PABLO LUIS MARTINS, 
inscrita sob o CNPJ nº 09.138.326/0001-54.
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 014/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Registro de preços para Aquisição de Gêneros Descartáveis 
e Higiene. HOMOLOGO este procedimento licitatório, Pre-
gão Eletrônico n.º 001/2021 à Empresa R T COSTA FELI-
CIANO, inscrita sob o CNPJ nº 23.533.848/0001-81.
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 014/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Registro de preços para Aquisição de Gêneros Descartá-
veis e Higiene. HOMOLOGO este procedimento licitatório, 
Pregão Eletrônico n.º 001/2021 à Empresa SMART SERVE 
MULTISSERVIÇOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, ins-
crita sob o CNPJ nº 31.428.081/0001-59. 
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 014/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Registro de preços para Aquisição de Gêneros Descartáveis 
e Higiene. HOMOLOGO este procedimento licitatório, Pre-
gão Eletrônico n.º 001/2021 à Empresa TY BORTHOLIN CO-
MERCIAL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 05.291.541/0001-30.

São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho à ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 014/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
001/2021, do tipo “Menor Preço Global”, tendo como objeto 
Registro de preços para Aquisição de Gêneros Descartá-
veis e Higiene. HOMOLOGO este procedimento licitató-
rio, Pregão Eletrônico n.º 001/2021 à Empresa WORLD 
CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSI-
LIOS DE HIGIENE E LIMPEZA, inscrita sob o CNPJ nº 
08.821.528/0001-33.
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2021.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETO PRESIDENTE


